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Sustentabilidade
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Sustentabilidade

Visão 

Antropocêntrica

Visão Dinâmica

de Longo Prazo



�As  pessoas  que  plantam  florestas  

acreditam  no  futuro�





Visão focada no Futuro...



E  no  Passado  também...



Um pouco de história...

Década dos 1990�s

�Eco 92 - �World Summit� Rio de Janeiro

�Ferramentas Voluntárias de Gestão

�IS0 9000, IS0 14000, Certificação Florestal, 

OHSAS 18000



Um pouco de história...

Primeira Década dos 2000�s

�Sustentabilidade

�Responsabilidade Social Corporativa

�Consumo Sustentável (Energia, Comida, 

Produtos, Embalagens, etc.)



Um pouco de história...

Primeira Década dos 2000�s

Consumo Sustentável



Um pouco de história...

Selos Verdes no Setor P&C

�Vistos como Ameaça nos anos 1990�s.

�Encarados como Oportunidade nos anos 2000�s.

�Entendidos hoje como Alavancadores de Políticas 

Públicas - Consumo Sustentável e Ecoeficiência



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Meados dos anos 90�s - Metas da UE

�Redução do lixo na Europa (Reciclagem e Redução 

de Desperdícios).

�Redução da Poluição e do Consumo de Energia.

�Usar o poder dos  mercados e comprar públicas  

para ajudar a conseguir essas metas.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Meados dos anos 90�s 

�Primeiras negociações da antiga ANFPC com a 

União Européia - O objetivo era que o novo selo 

verde europeu não prejudicasse as exportações de 

celulose de mercado brasileira.

�Diversas reuniões em Bruxelas e um seminário em 

São Paulo com representantes da EU.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Meados dos anos 90�s 

�Grande esforço de negociação da ANFPC (Mário 

Leonel e Celso Foelkel), ABECEL (Ludwig Moldan), 

Aracruz (Claes Hall e Carlos Roxo) com a EU entre 

1993 até 1997...



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Meados dos anos 90�s 



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

�Como explicar o impacto do selo Flor  sobre as 

vendas da celulose de mercado na Europa já que 

havia apenas critérios para papéis tissue e papéis 

cópia?

�Selo Nordic Swam para papéis surgiu em seguida 

dando a impressão de que seria um ajeitômetro da 

Escandinávia para seus produtos.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Critérios para a concessão dos selos e que 

preocupavam os brasileiros

�uso de recursos renováveis (leia-se madeira) já

que o objetivo era promover a reciclagem do 

papel.

�uso de combustíveis fósseis (não era problema 

pois se usavam caldeiras de biomassa no Brasil).

�emissões de COD e AOX (algumas fábricas no 

Brasil ainda tinham branqueamento com 

seqüência com cloro elementar na época.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Critérios para a concessão dos selos e que 

preocupavam os brasileiros

�quantidade de resíduos sólidos descartadas pelas 

fábricas  (eram comuns os lixões pouco gerenciados na 

época).

�a competição com fábricas TCF da Escandinávia 

poderia ser crítica e ameaçadora.

�o mesmo com relação à fabricação de papel reciclado.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Critérios para a concessão dos selos e que 

preocupavam os brasileiros nos anos 90�s

Ora, se os critérios eram para os fabricantes de 

papel na União Européia, porque os fabricantes de 

celulose de mercado se preocupavam tanto???

Era um tempo de fortes pressões ambientais sobre 

o setor.

Seria uma barreira não tarifária ou um alavancador 

de mudanças de performance ambiental?



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Resumo da história

�os selos verdes na Europa demoraram para decolar 

- também no Brasil...

�as fábricas brasileiras privilegiaram modificações 

significativas ambientais via sistemas de gestão e 

certificação florestal.

�os objetivos do selo verde Europeu passaram a ser 

mais para consumo sustentável e para critérios 

ambientais do que para eventualmente disciplinar o 

comércio. Essa disciplina será conseqüência da 

conscientização do consumidor (foco atual da EU).



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Resumo da história

�Isso porque o selo Europeu não conseguiu tão 

efetivamente  substituir os selos locais dos países 

e deve então evitar conflitos entre seus critérios e 

os critérios dos selos alemão, austríaco, espanhol, 

nórdicos, etc.

�O selo europeu tem-se mostrado útil aos 

produtos que trafegam entre países na Europa e 

mostra um bom nível de aceitação em diversos 

países do continente.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Resumo da história

�Resultado: o selo verde Flor dos anos 2000�s é

realmente um rótulo ambiental que pode ser buscado 

sem receio pelos fabricantes brasileiros, tanto de celulose 

(a solicitar à EU que crie critérios para esse produto) e 

papéis.

�O Brasil que só exportava celulose de mercado à

Europa, também exporta hoje quantidades significativas 

de papéis.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu para Papéis

Resumo da história

�São poucos ainda os papéis que possuem critérios para 

rotulagem: tissue, cópia e gráficos e logo mais os papéis 

impressos.

�Há enorme espaço para que as modernas e 

ambientalmente adequadas fábricas brasileiras de papel 

cópia e para fins gráficos possam obter o rótulo ecológico 

europeu e com isso alavancarem vendas e imagem 

positiva a nível internacional.



Um pouco de história...

Selo �Flor� Europeu

Primeira Década dos anos 2000�s - Metas da UE

�Consumo Sustentável

�Segurança para a Sociedade - Cidadania



Sustentabilidade do Negócio

�Ser competitivo é ser melhor que a média dos 

concorrentes em todos os fatores chaves de 

competitividade do negócio em questão



Sustentabilidade do Negócio - Fatores Chaves

�Custos

�Qualidade

�Logística

�Saúde financeira

�Saúde ambiental

�Imagem junto não apenas aos clientes, mas frente à

Sociedade

�Matéria-prima disponível

�Escala de produção e �market share�





Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

�Tecnologias  Limpas

�Eficiências e Ecoeficiência

�Gestão Responsável

�Competitividade



Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

Ecoeficiência

�Fazer mais

�Fazer melhor

�Gastar menos recursos naturais (água, fibras, 

energia, insumos, etc.)

�Desperdiçar menos

�Resultar menos resíduos e poluição



Sustentabilidade se consegue com compromissos 

empresariais e das pessoas



Comprometimento, Conscientização, Conformidade

�Políticas sócio-ambientais empresariais

�Objetivos e metas ambientais e sociais

�Auditorias de terceira parte

�Transparência e diálogo

�Comprometimentos

�Drivers�





 F S C

 CERFLOR



Atestados de Bom Manejo Florestal

Certificações ISO 9000, ISO 14001 e OHSAS 18000

Certificação do Manejo Florestal e da Cadeia de Custódia 

(FSC e CERFLOR)



Reserva Legal

APP

Agrossilvicultura Lavoura

Piscicultura

Pastagem

Silvicultura

Apicultura

Parcerias & Diversidades Fonte: B. Pires, 2007







Biomassa 

Florestal

Fonte 

Renovável de 

Energia

�Lenha

�Casca

�Resíduos florestais

�Etanol celulose

�Carvão vegetal



Segurança, Saúde, Educação, Ética



�Crescimento do negócio

�Aceitação pelas partes interessadas

�Valor do negócio nas bolsas de valores

Imagem empresarial favorece...



�Fazer muito bem o que precisa ser feito - Eficiência

�Ter boas escolhas - Eficácia em estratégias

�Compromissos com a Sociedade

�Comunicação eficaz e eficiente

Como melhorar imagem?



Como conseguir melhor imagem?Como conseguir melhor imagem?Como conseguir melhor imagem?

Certificações

�High profile�

Rotulagem Ambiental



Eco-Labelling - Rotulagem Ambiental

Forte Apoio do PNUMA / UNEP e do MDIC / SECEX



Eco-Labelling envolve ....

�Ciclo de vida do produto.

�Critérios definidos junto às partes interessadas.

�Atuação sobre itens relevantes em termos de 

impactos.

� Estar entre os de melhor performance ambiental.

�Dialogar com consumidores.

�Promover consumo consciente.



Rotulagem Ambiental  pode ser vista...

não apenas como meta final em direção à Sustentabilidade

�Mais uma ferramenta de gestão importantíssima.

�Mais um alavancador de melhorias sócio-ambientais.

Porém como

...

MOTIVAÇÃO



�Promover sustentabilidade.

Funções dos Selos Verdes

�Fornecer informação rápida e confiável para 

permitir escolha aos consumidores.

�Dar tranqüilidade e disciplina aos mercados 

através de padrões de excelência.

�Colaborar com aplicação de políticas públicas.



?
?



O  Produto Papel

� Um bem produzido por uma indústria com alta 

capacidade de renovação ambiental.

� Praticamente auto-suficiente em geração de 

energia renovável.

� Produto altamente reciclável.

� Bem de consumo de altíssima penetração na 

Sociedade.

� Bem educativo e cultural global.



Obrigado  

Contamos em breve com a 

conquista do Selo Verde para 

nosso setor  .... 

.


