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Especial | Negócios sustentáveis

Fontes renováveis atendem
12,9% da oferta de energia
De São Paulo

Estima-se que as fontes reno-
váveis são responsáveis por ape-
nas 12,9% da oferta de energia no
mundo e que 1,6 bilhão de pes-
soas ainda não tem acesso à ele-
tricidade. O desafio é ampliar a
oferta de alternativas energéticas
limpas, mas sem correr o risco de
falta de fornecimento.

Executivos da Odebrecht, da
Cushman & Wakefield, do Institu-
to Vitae Civilis e da Associação Bra-
sileira de Celulose e Papel (Bracel-
pa) participaram do grupo de es-
tudos Energia Sustentável para To-
dos, durante o seminário prepara-
tório da Conferência Ethos Inter-
nacional 2012. As propostas do
grupo incluem incentivos para o
desenvolvimento de novas matri-
zes sustentáveis, como solar e eóli-
ca; o desenvolvimento de biocom-
bustíveis, como o etanol de celulo-
se, e a conservação de energia, com
um corte planejado de subsídios
às fontes fósseis e atômicas.

“Deve ser adotado um olhar sis-
têmico, que considere um quadro
amplo de fontes conhecidas, mas
com um cálculo de vulnerabilida-
de dessas matrizes, para um me-
lhor planejamento energético”,
diz Alexandre Baltar, gerente de
sustentabilidade da Odebrecht.

“Não podemos investir só em
solar ou mais em eólica”, afirma
Gustavo Ferroni, especialista em
políticas do Vitae Civilis. “Um só
modelo de produção não é o bi-
lhete premiado. O fornecimento
tem de ser multimodal, com pre-
dominância da energia limpa.”

Os especialistas querem ainda
a criação de modelos de monito-
ramento de custos de produção
das fontes de energia e uma
maior integração do governo,
concessionárias, movimentos so-
ciais e ambientais na discussão
de temas comuns. João Alves Pa-
checo, diretor técnico da Cush-
man & Wakefield lembra a neces-
sidade de políticas de incentivo à
conservação da energia. (JS)

Florestas e biodiversidade em pauta
De São Paulo

Biodiversidade e florestas são
dois temas na lista do rascunho
elaborado pelo Ethos. Na biodi-
versidade, a ausência de marco
regulatório é um dos maiores
gargalos. Sem regras claras, o
acesso às riquezas naturais não
avança e fica restrito aos grandes
empreendimentos.

“A falta de segurança jurídica
impede que pequenas e micros
empresas tenham acesso a recur-
sos da biodiversidade. Os trâmites
são tão complexos que esses seg-
mentos acabam se afastando da
á r e a”, diz Rose Hernandes, diretora
executiva de meio ambiente da As-
sociação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos-
méticos (Abihpec). “Da forma que
está, apenas grandes e médias em-
presas podem ter acesso.”

O Brasil está entre os 193 países
signatários da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CBD), assi-
nado em Nagoya, no Japão, duran-
te a 10a Conferência das Partes da

Convenção sobre Diversidade Bio-
lógica (COP10) que tem o objetivo
de conter o rápido desapareci-
mento de espécies da biodiversi-
dade do planeta. Na ocasião, os
países assumiram metas impor-
tantes como incluir o valor da bio-
diversidade nas contas públicas e
definiu regras para o acesso e re-
partição de benefícios da utiliza-
ção desse recursos. No entanto, es-
ses processos ainda não foram in-
ternalizados no Brasil.

Segundo Rose, a falta de regula-
ção é motivo pelo qual o mercado
se concentra nas mãos de poucas
grandes empresas. A Abihpec tem
cerca de 300 associadas. Entre elas,
apenas 11 grandes empresas fa-
zem uso da biodiversidade.

“ É grande frustração lidar com
pequenos empreendimentos
que querem explorar a biodiver-
sidade não apenas pela oportu-
nidade de negócio, mas pela he-
rança cultural”, diz José Marcelo
Goulart de Miranda, assessor da
diretoria técnica do Sebrae. “O
acesso à biodiversidade privile-

gia os grandes empreendimen-
tos. A pequena empresa esbarra
na questão de escala, na dificul-
dade de obter documentos e to-
do aparato necessário.”

Algumas leis no Brasil incluem a
questão de forma indireta, como a
Política Nacional de Meio Ambien-
te. “Mas de fato, ainda não existe
um mecanismo legal que assegure
o uso da biodiversidade no país. O
protocolo de Nagoya precisa ser
i m p l e m e n t a d o”, diz Helena Pave-
se, gerente de política ambiental
da Conservação Nacional.

No tema das florestas, uma das
principais propostas do grupo é
compartilhar globalmente os cus-
tos da conservação, já que seus ser-
viços beneficiam todo o planeta. O
grupo sugeriu que esse tópico en-
tre na lista de demandas para o go-
verno dentro do documento geral
“Nosso Rascunho Zero”.

“É importante pensar nos ins-
trumentos econômicos para a
conservação. Mas isso tem custos.
A Amazônia gera serviços am-
bientais para o mundo todo, por

isso esses custos não podem ser
pagos apenas pelas pessoas que
vivem naquela região”, afirma
Caetano Scannavino, coordena-
dor do projeto Saúde e Alegria,
uma das principais ONGs que
atuam na Amazônia.

“Em tempos de aquecimento
global em que a riqueza do país
está mudando de cor, o Brasil
tem responsabilidades. As políti-
cas públicas que vão gerir a flo-
resta serão determinantes para
rever o modelo de desenvolvi-
mento do país todo.”

Scannavino acredita que a po-
breza tem uma ligação direta
com a degradação ambiental e
por isso é preciso garantir a eco-
nomia dessas regiões. “A degra-
dação não é causada pela popu-
lação local, mas pelo processo
de ocupação e chegada de gran-
des empreendimentos que con-
vertem o solo e a floresta em
pastos e agricultura. Isso gera
conflito social e diversos proble-
mas. A Amazônia é um grande
exemplo disso”, diz. (RC e GP)

R i o +20 Documento contempla
compromissos e demandas

Ethos quer
debater dez
propostas na
conferênc ia

Itacarambi: “A economia verde só acontecerá se as empresas entrarem de cabeça. É fundamental que as políticas públicas proporcionem uma arrancada”

Rosangela Capozoli e Giselle
Pa u l i n o
Para o Valor, de São Paulo

O Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social já tem o
esboço de um documento que será
entregue aos chefes de Estado du-
rante a Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, que será rea-
lizada de 13 a 22 de junho, no Rio
de Janeiro. O “Nosso Rascunho Ze-
r o”, como está sendo chamado,
contempla oito compromissos,
nove demandas e dez temas. “Que -
remos tornar público esse conteú-
do. Encaminhá-lo ao governo e en-
tregá-lo aos coordenadores dos
diálogos”, afirma Paulo Itacaram-
bi, presidente do Ethos.

O rascunho do documento ga-
nhou corpo durante o seminário
preparatório da Conferência Ethos
Internacional 2012 e intitulado “O
que Muda com a Rio+20: Traga Sua
P r o p o s t a”, que ocorreu no dia 24,
no Senac, em São Paulo.

Segundo Itacarambi, o docu-
mento já tem endereço certo: Gil-
berto Carvalho, ministro-chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da
República, e André Correa do Lago,

negociador-chefe do Brasil na reu-
nião. “A economia verde só aconte-
cerá se as empresas entrarem de
cabeça. É fundamental que as polí-
ticas públicas proporcionem uma
a r r a n c a d a”, diz.

Antes da Rio + 20, o documen-
to será submetido à conferência
denominada “A Empresa e a No-
va Economia – O que Muda com a
Rio+20?”, que acontece de 11 a
13 de junho. “De lá sairão as pro-
postas para a Rio+20”, explica.

As contribuições foram debati-
das durante o encontro com repre-
sentantes da indústria, do Ethos,
Uniethos e do Instituto Akatu. Um
dos destaques foi a elaboração dos
temas que vão de agricultura a
energia, passando pela biodiversi-
dade, clima, água, produção e con-
sumo sustentável, cidades e pobre-
za. Para cada um desses temas, ha-
verá propostas concretas.

Uma das demandas prevê o
compromisso dos países ricos com
o financiamento do desenvolvi-
mento sustentável. “Reivindica -
mos a criação de um fundo inter-
nacional que eleve a contribuição
dos países desenvolvidos de 0,7%
para 1,0% do PIB, acrescendo-se
também recursos provenientes de

direitos de uso dos espaços maríti-
mo e aéreo e taxação de 0,05% so-
bre movimentações financeiras in-
ternacionais de caráter especulati-
v o”, diz o documento.

A expectativa do Ethos é que
após a Rio+20 haja uma maior co-
ordenação entre as políticas de go-
verno. “ É preciso que todas as polí-
ticas estejam direcionadas a um
desenvolvimento sustentável e
que o Programa de Aceleração do
Crescimento, por exemplo, incor-
pore essas perspectivas da susten-
t a b i l i d a d e”, detalha a carta.

Representantes de empresas
presentes no evento promovido
pelo Ethos acreditam que o mo-
mento é de levantar os temas de in-
teresse comum que devem entrar
no documento que será entregue
aos chefes de Estado.

“Para as empresas, é essencial
que governos assumam algumas

responsabilidades para não pre-
judicar aqueles que têm as me-
lhores práticas”, diz Ricardo Mas-
troti, superintendente de susten-
tabilidade do Grupo Camargo
Corrêa. “Caso o governo não assu-
ma compromissos, a competitivi-
dade das empresas que possuem
atitudes mais sustentáveis fica
comprometida. A empresa com
uma posição mais coerente e
mais cuidadosa sai perdendo.”

Mastroti acredita que temas tra-
tados neste documento como a
questão das cidades sustentáveis,
corrupção, consumo sustentável,
entre outros, são assuntos comple-
xos que precisam do envolvimento
de vários setores da sociedade.
“Não há um único ator que possa
resolver as questões da sustentabi-
lidade. É preciso que cada um to-
me conta da sua parte”, diz.

Alguns acreditam ainda que

amarrar compromissos e deman-
das é uma forma de fazer o movi-
mento ganhar escala. “Muito tem
se falado na importância da cola-
boração entre os diferentes setores
para que avanços significativos se-
jam atingidos”, diz Denise Noguei-
ra, gerente de sustentabilidade do
I t a ú - U n i b a n c o. “Sem dúvida criar
políticas públicas é um fator im-
portante neste momento.”

O Nosso Rascunho Zero tam-
bém complementa outros docu-
mentos que serão levados para a
Rio+20, como o UNEP FI, do qual o
Itaú participa. O documento é uma
iniciativa da ONU para as institui-
ções financeiras e pretende alertar
sobre condições necessárias para
que recursos sejam direcionados
para uma economia verde da mes-
ma forma que direciona para ativi-
dades da economia convencional.

“Construir um documento em

conjunto é essencial para gerar
consenso. O documento deve estar
alinhado com objetivos de todas
as partes envolvidas neste proces-
s o”, diz André Leonel Leal, coorde-
nador de sustentabilidade Bras -
kem. “Queremos nos comprome-
ter, mas é importante que os go-
vernos se movimentem. As de-
mandas são para que nossos em-
penhos evoluam.”

Para que a Braskem se compro-
meta a criar produtos mais susten-
táveis, por exemplo, é importante
que haja incentivos do governo.
“Os menos sustentáveis devem re-
ceber mais carga tributária. Assim,
poderemos ter produtos diferen-
ciados. É crucial que o governo in-
centive produtos com base no ci-
clo de vida”, diz. “O documento
não se limita a compromissos e de-
mandas, mas propõe temas im-
portantes para s chefes de Estado.”

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Especialistas atentam para
as condições de trabalho
De São Paulo

Os dados são da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT): per-
to de 1,5 bilhão de pessoas, ou qua-
se metade do contingente econo-
micamente ativo, está em situação
de subemprego, informalidade,
trabalho temporário. Rendimen-
tos insuficientes comprometem a
saúde, a segurança alimentar, a
educação. Conclusão da OIT: o
crescimento e a evolução do em-
prego não estão acompanhando a
recuperação do PIB global desde a
crise de 2008. Recuperação econô-
mica sem o equivalente cresci-
mento do emprego é uma das
preocupações que o Instituto
Ethos levará para a Rio+20 com
propostas e sugestões.

Segundo o rascunho do docu-
mento, desenvolvimento susten-
tável não existe sem trabalho de-
cente e oportunidades e renda
compatíveis com as necessidades
do trabalhador. Trabalho decente
é a porta de saída da pobreza e

acesso para a integração social.
Nesse capítulo, sobre Desempre-
go, Trabalho Decente, Migrações
e Direitos Humanos, a comissão
do Ethos sugere compromissos,
ações conscientes e comparece
com sete propostas em que a edu-
cação aparece como destaque em
todos os níveis. Mas a garantia
dos direitos humanos vai além,
segundo Cristina Fedato, que par-
ticipou da análise do capítulo.
“Nem sempre garantindo traba-
lho decente se garante direitos
humanos”, diz. “Direitos huma-
nos incluem acesso a serviços so-
ciais básicos, direitos fundamen-
tais, cidadania.”

Segundo a OIT, até o fim de 2012
75 milhões de jovens entre 15 e 24
anos estarão desempregados (4
milhões a mais que em 2007). O re-
latório Tendências Mundiais do
Emprego dos Jovens aponta que a
taxa de desemprego pode se agra-
var a partir das novas levas que
chegam à idade de se incorporar
ao mercado de trabalho. (ST)

Indicadores para sinalizar a
qualidade de vida nas cidades
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

A América Latina é a região
mais urbanizada do mundo em
desenvolvimento, com 81% da
população vivendo nas cidades,
segundo a ONU-Habitat, divisão
populacional da Organização
das Nações Unidas. A previsão é
que, até 2030, essa taxa suba para
86%, quando seis em cada dez
pessoas viverão em centros urba-
nos. Para criar propostas para o
planejamento de núcleos mais
organizados, especialistas se reu-
niram no grupo de trabalho Ci-
dades Sustentáveis, durante o se-
minário preparatório da Confe-
rência Ethos Internacional 2012.
As sugestões apontam para a
construção de indicadores so-
ciais e econômicos que dese-
nhem uma curva de qualidade
de vida nas cidades.

“Precisamos de políticas públi-
cas mais avançadas, com ações de
sustentabilidade e marcos regula-

tórios”, diz Carla Stoicov, integran-
te da rede de especialistas da Unie-
thos e sócia da Ti s t u , empresa de
projetos de desenvolvimento sus-
tentável. As propostas do grupo,
que reuniu representantes da Na -
tura, Itaú-Unibanco e do Núcleo de
Estudos do Futuro da Pontifícia
Universidade Católica de São Pau-
lo (NEF-PUC/SP), incluem a imple-
mentação de sistemas de gover-
nança participativa e o intercâm-
bio científico entre as cidades.

“Precisamos evoluir de políti-
cas setoriais de direito à moradia
para ações de direito à cidade”,
diz. “Construir bairros e cidades
e não apenas casas, com a pro-
moção da inclusão social e da
saúde, inovação e pesquisa.”

A pobreza, o trânsito e a infraes-
trutura precária nos centros urba-
nos reduzem a capacidade de de-
senvolvimento dos negócios e au-
mentam os custos das empresas e
de toda a sociedade, segundo Kari-
na Baratella, coordenadora de sus-
tentabilidade da Natura.

Desenvolvimento pode ser
forma de combate à pobreza
Silvia Torikachvili
Para o Valor, de São Paulo

Embora o Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) tenha au-
mentado 18% entre 1990 e 2010,
beneficiando 92% da população de
135 países, ainda há um conside-
rável contingente a ser atendido.
Entre 2005 e 2010 quase meio bi-
lhão de pessoas saiu da condição
de extrema pobreza – situação de
quem vive com renda diária de
US$ 1,25, segundo o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento Humano (PNUD). Mesmo
assim, 884 milhões de pessoas ain-
da não têm acesso à água potável,
enquanto 2,6 bilhões não têm sa-
neamento. Ainda segundo o
PNUD, metade de todos os pacien-
tes de hospitais nos países em de-
senvolvimento padece de doenças
relacionadas à água.

No rascunho zero, o Instituto
Ethos o tema da erradicação da po-
breza é tratado de forma transver-
sal. O Ethos propõe um capítulo

específico, com 6 propostas práti-
cas que viabilizam ações de com-
bate à pobreza. As causas a serem
atacadas estão associadas à con-
centração de renda, desigualdades
econômicas, informalidade no tra-
balho, desemprego, má distribui-
ção da educação, com base em do-
cumento da Comissão Econômica
para a América Latina (Cepal).

O Brasil vem melhorando esses
níveis, segundo dados do IBGE. Na
última década, a renda de 50% dos
brasileiros mais pobres cresceu
seis vezes mais rápido que a renda
dos 10% mais ricos. O Instituto
Ethos destaca nesse capítulo que
um grande número de empresas
participa desse processo de mu-
dança social, com modelos de ne-
gócios voltados para as popula-
ções menos favorecidas. Essas em-
presas participam também do es-
forço de incorporar pequenos em-
preendedores e produtores rurais.
Ainda assim, muitas populações
ainda permanecem como grandes
desafios para todos os setores.
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Consumo crescente deve levar
em conta recursos naturais
De São Paulo

Conciliar a crescente demanda
de consumo com a redução de
recursos naturais é um dos maio-
res desafios enfrentados pelo
Brasil e pelo mundo quando se
trata da sustentabilidade. Esse
foi um dos temas debatidos du-
rante o seminário preparatório
da conferência.

Segundo o relatório “O Estado
do Mundo em 2012”, em 2006 os
65 países com maior renda cor-
respondiam a 16% da população
mundial e eram responsáveis por
78% dos gastos com consumo. O
Brasil, com o aumento da renda e
a ascensão da classe média, tende
a ser cada vez mais um grande
c o n s u m i d o r.

“É preciso criar mais produtos
com baixo impacto ambiental. E

isso já vem acontecendo na Bras-
kem. A redução de gases de efeito
estufa, por exemplo, foi de 11%
por tonelada de produção entre
2002 e 2011 ”, afirma Leonel Leal,
líder de responsabilidade social
da Braskem, uma das 1.400 em-
presas associadas ao Instituto
Ethos. O executivo participou do
debate sobre “Estabelecimento
de Padrões Sustentáveis de Pro-
dução e Consumo”, durante o se-
minário. Entre os produtos fabri-
cados pela companhia dentro
desse novo conceito, Leal cita o
exemplo do plástico verde. Des-
de o anúncio do desenvolvimen-
to, em 2007, o polietileno verde
de fonte 100% renovável ganhou
vários parceiros. Um deles foi a
Brinquedos Estrela, que produ-
ziu o Banco Imobiliário Sustentá-
vel com o produto verde. (RC)

Crescimento precisa incluir
questão ética e transparência
De São Paulo

Suborno, corrupção, uso do po-
der para benefícios privados (ou
qualquer outro nome que defina a
falta de transparência em determi-
nados negócios) são práticas que
representaram um prejuízo de
R$ 95 bilhões ao Brasil só em 2011,
o equivalente a 2,3% do PIB. Os nú-
meros são da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo
(Fiesp). O mapa da corrupção de
2011, elaborado pela Transparên-
cia Internacional, coloca o Brasil
em 73o lugar, atrás de Uruguai,
Ruanda, Butão e Namíbia no Índi-
ce de Percepção de Corrupção
(IPC), que tem como base a mensu-
ração da corrupção do poder pú-
blico. A escala vai de zero a dez,
sendo os mais transparentes os

que mais se aproximam de dez.
Para os oito participantes do

grupo que discutiu Integridade e
Transparência, foi consenso a im-
pressão de que um dos principais
entraves para o desenvolvimento
do Brasil está ligado à corrupção.
As razões aparecem em declara-
ções que enaltecem a esperteza co-
mo um bom atributo; e até na
constatação de que muitas multi-
nacionais com legislações rígidas
em seus países de origem deixam
de cumprir as normas ao desem-
barcar no Brasil por encontrarem
um país frouxo na exigência do
cumprimento das leis.

As questões colocadas pelos
participantes sobre a diferença
entre corrupção moral e corrup-
ção sistêmica tomaram grande
parte do tempo dos debates. (ST)

Uso racional da água é estratégico
Rosangela Capozoli e
Jacilio Saraiva
Para o Valor ,de São Paulo

Quando se trata de água, o desa-
fio do Brasil não é lidar com a sua
falta, mas com seu uso e com a dis-
tância onde essas fontes se encon-
tram. Do total de reservas de água
doce da Terra, 12% estão no Brasil,
mas 70% desse volume estão na re-
gião Norte, onde vivem apenas
10% da população do país. Nesse
cenário, a maior dificuldade é sa-
ber trabalhar com a gestão respon-
sável e sustentável do líquido. Es-
tudos projetam que em 2030 a de-
manda mundial de água aumen-
tará 30%, gerando desafios de go-
vernança dos recursos hídricos em
vários âmbitos. Dados da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU)
mostram que apenas 0,008% da
água disponível no Planeta é potá-
vel, alertando para a importância
do uso racional e evitando desper-
dícios. Para se ter uma ideia, o bra-
sileiro gasta, em média, 185 litros
por dia, o equivalente ao consumo
de 12 angolanos. “A maior preocu-
pação nossa é o uso da água na ca-
deia produtiva, porque todos os
produtos que comercializamos
necessitam de água para serem fa-
bricados”, diz Beatriz Dias de Sá,
coordenadora de sustentabilidade
da rede de varejo Walmart.

O Walmart adota, desde 2009,
o programa “Sustentabilidade de
Ponta a Ponta”, uma parceria en-
tre a companhia e seus fornece-
dores focando o ciclo de vida para
reduzir os impactos ambientais e
melhorar os produtos. “Para esta-
belecer os padrões de sustentabi-
lidade e avaliá-los em cada inova-
ção desenvolvida pelos parceiros,
a Walmart selou parceria com o
Centro de Tecnologia de Embala-
gem (Cetea)”, diz.

“Já desenvolvemos 23 produtos
com alguns dos nossos fornecedo-
res com redução acentuada de

água no processo produtivo e a
busca do menor impacto possível
no meio ambiente”, diz. Partindo
da análise do ciclo de vida de seus
produtos, ou seja, da matéria-pri-
ma ao descarte, as indústrias par-
ceiras e a equipe de marcas pró-
prias do Walmart são desafiadas a
identificar e executar oportunida-
des de tornar seus produtos mais
sustentáveis. “A gestão de água no
Walmart é a mesma de qualquer
rede varejista. O que fazemos é
usar nosso poder de mobilização
para que o processo hídrico se tor-
ne mais eficiente”, informa.

Paulo Itacarambi, presidente
do Instituto Ethos, avalia que o
país e as empresas precisam ado-
tar o reuso de água. “Quando os
recursos naturais forem precifi-
cados vamos sentir o valor da
economia verde. A água é uma
das principais riquezas do mun-

do inteiro e o desperdício conti-
nua na agricultura, nos proces-
sos industriais e no uso domésti-
co. É um dos recursos que será
mais crítico no futuro”, alerta.

Segundo indicadores do Banco
Mundial, cerca de 70% da popula-
ção pobre do mundo vive em áreas
rurais e têm na agricultura a prin-
cipal fonte de renda e trabalho.
Mas, pelo menos 60% dos ecossis-
temas têm sido degradados ou uti-
lizados de forma não sustentável,
incluindo recursos de água e pes-
ca. Criar subsídios para promover
a agricultura sustentável e favore-
cer a integração dos agricultores
de pequeno porte é, portanto, par-
te importante de uma agenda pela
sustentabilidade global.

Para Julia Tauszig, do setor de re-
lações externas da Associação Bra-
sileira de Celulose e Papel (Bracel-
pa), é importante levar para a dis-

cussão na Rio+20 temas como o
incentivo à preservação ambiental
pelos pequenos agricultores. “As
propriedades menores têm maior
dificuldade de acesso à informa-
ç ã o”, diz. A executiva também cha-
ma a atenção para a retomada do
debate sobre a biotecnologia e o
fortalecimento da economia ba-
seada em florestas plantadas. Há
6,8 milhões de hectares de flores-
tas plantadas no país, dos quais 2,2
milhões de hectares são destina-
dos à produção de celulose e papel

Outras propostas para a susten-
tabilidade na agricultura são a am-
pliação de investimentos em in-
fraestrutura, ciência e tecnologia,
o aproveitamento econômico e
sustentável da biodiversidade e o
zoneamento ecológico, com a re-
gularização fundiária e ambiental
de propriedades, garantindo os di-
reitos dos povos indígenas.

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Beatriz Dias de Sá, da rede de varejo Walmart: parceria com fornecedores para reduzir desperdício de água
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