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Por ElizabEth dE CarvalhaEs,

sustentaBilidade na 
gestão do negócio

a Bracelpa acaba de lançar a segunda edição do relatório 
de sustentabilidade do setor, que traz dados consolidados 
de 2010. importante ferramenta de comunicação, a publi-

cação tem como principal objetivo divulgar a evolução das boas 
práticas e o desempenho das indústrias do setor em busca do de-
senvolvimento sustentável. 

os dados apresentados também colaboram para esclarecer e con-
trapor percepções equivocadas sobre a produção de celulose e papel 
no Brasil. além disso, o relatório reafirma o compromisso do setor em 
manter e ampliar o diálogo permanente com os públicos de interesse.

um dos destaques desta edição é o crescimento em 10% da parti-
cipação das empresas em relação ao primeiro relatório, lançado no 
ano passado. ao todo, 22 empresas forneceram informações para esta 
segunda edição, totalizando 60% das associadas da Bracelpa. tal au-
mento comprova a tese de que buscar a sustentabilidade faz parte da 

gestão de negócio das 
indústrias do setor, que 
cada vez mais assumem 
o compromisso de pro-
duzir garantindo o uso 
sustentável dos recursos 
naturais, adotando um 
ciclo de produção mais 
limpo, utilizando as me-
lhores práticas socioam-
bientais para conservar 
a biodiversidade e am-
pliando os benefícios 
sociais pela geração de 
emprego e renda ou 
pela participação de pe-
quenos produtores nos 
programas de parcerias 
florestais. Reconhecem, 
assim, que a sustenta-
bilidade é o melhor ca-
minho para diversificar 
o uso econômico das 
florestas plantadas.  

o relatório foi desen-
volvido sob as diretrizes 
da global reporting ini-
tiative (gri) – organiza-
ção reconhecida em todo 
o mundo pelo consistente 
trabalho de criação de di-

retrizes e indicadores nessa área. esta edição traz 11 novos indicadores 
gri, selecionados pelas associadas, entre os quais ações para reduzir o 
consumo de energia, volume de água reutilizada no processo produtivo, 
práticas para manutenção da biodiversidade e para redução de emissões, 
volume e destinação dos resíduos gerados no processo produtivo, bem 
como avaliação de fornecedores sob o aspecto da sustentabilidade. ao 
todo, as empresas responderam a 30 indicadores gri. 

entre os destaques do relatório está o esforço do setor em apri-
morar o relacionamento com os diversos públicos de interesse. nes-
se âmbito, a ação mais relevante em 2010 foi a participação da Bra-
celpa, ao lado das empresas, nos debates do diálogo florestal com 
o objetivo de elaborar proposta de consenso entre os produtores de 
celulose e papel e organizações socioambientais para a revisão do 
código florestal Brasileiro.

como resultado desse trabalho, destacamos o documento com 16 
pontos de consenso apresentado aos representantes do poder público 
e à sociedade, em março deste ano. as negociações ainda continuam, 
por conta da tramitação no senado do texto aprovado na câmara 
dos Deputados. Mesmo assim, já é possível afirmar que esse debate, 
iniciado em 2010, representa um exemplo concreto de como o setor 
está alinhado às expectativas e às demandas da sociedade, segundo 
stakeholders cujos depoimentos colaboraram para a criação da Matriz 
de Materialidade que orientou a produção do relatório. 

Representantes de organizações socioambientais − The Nature 
conservancy (tnc), instituto do Homem e do Meio ambiente da 
amazônia (imazon), instituto de Manejo e certificação florestal e 
Agrícola (Imaflora) e World Wildlife Found (WWF) −, de entidades 
congêneres e do forest stewardship council (fsc-Brasil) estão entre 
os entrevistados nesse processo. 

Eles afirmaram que o setor de celulose e papel atua a partir de uma 
visão condizente com a necessidade de produção cada vez mais sus-
tentável e de menor impacto ambiental. disseram também que, para 
a evolução desse processo, é essencial a melhoria do nível de transpa-
rência e relacionamento com representantes do governo. sem dúvida, 
esses pontos servirão de orientação para as ações da Bracelpa e das 
empresas nos próximos anos, visando ampliar o reconhecimento de 
práticas e atividades do setor.

o relatório de sustentabilidade está sendo enviado para empresas 
associadas e sindicatos do setor, representantes do governo, organi-
zações socioambientais e fóruns internacionais de relacionamento da 
associação; entidades congêneres e de setores da indústria e do agro-
negócio, universidades e bibliotecas, entre outros públicos de interesse. 

Até o final de outubro, a versão online estará publicada no site da 
Bracelpa, ampliando ainda mais a divulgação desse esforço conjun-
to das empresas e da associação para valorizar um contínuo diálogo 
que possibilite alcançar a gestão sustentável.        
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