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RESUMO  

O propósito deste trabalho é analisar princípios em que se baseia a indústria do papel e da 

celulose, aqui representada pela Aracruz Celulose S.A., no que concerne à harmonia com o 

meio ambiente e a aproximação nas relações com os stakeholders, especialmente junto à 

comunidade espiritossantense e as eventuais pressões e conflitos envolvidos. Como são, 

realmente, partes da mesma discussão, o objetivo é proceder a um exame detalhado da 

maioria dos aspectos e condições envolvidas, notadamente sob o prisma do marketing. São 

analisadas ferramentas da comunicação integrada na busca da construção de uma imagem de 

marca positiva. 

Os resultados encontrados neste estudo mostram que apesar da Aracruz e as comunidades 

terem interesses díspares, há convergência no que diz respeito à busca por melhores práticas 

sociais, ambientais e de comunicação.  A indústria e a comunidade podem trabalhar juntas por 

um mesmo benefício: as melhores relações do homem com a natureza, e do homem com o 

homem. Os exemplos citados no trabalho também ilustrarão esse aspecto, servindo para 

avaliar os resultados das medidas adotadas nesse inter-relacionamento. 

Chega-se à compreensão de como fatores internos e externos à organização influenciam a 

reputação da empresa, levando à modificação de sua postura e do processo produtivo.          

Na elaboração deste trabalho verificou-se a contribuição das pressões dos stakeholders na 

conscientização, por parte da Aracruz, de seu importante papel no universo sócio-ambiental 

do Estado do Espírito Santo, e na busca de maior integração. A importância da transparência 

no processo da comunicação sistemática e profunda mostrou que, apesar da maior 

aproximação da empresa frente aos públicos-alvo, há ainda um hiato a ser preenchido:         

um excelente relacionamento da Aracruz com as comunidades junto às quais atua ainda 

precisa ser melhor perseguido, em especial no que concerne à comunicação de suas 

atividades.    

 



ABSTRACT  

The purpose of this work, is to analyze the principles underlying the pulp and paper industry, 

here portrayed by Aracruz Celulose S A, in the marketing standpoint, as far as it concerns 

being in harmony with nature and adapting its relations with the stakeholders, notably 

regarding the community of the State of Espírito Santo. As they form, indeed, part of the same 

discussion, the goal is to proceed with a detailed examination of the major aspects and 

conditions involved, based in its corporate communications, leading to the construction of a 

positive corporate brand. 

The results found throughout this study show that despite Aracruz and the communities’ 

different goals, they converge regarding their interests towards the best practices in social and 

environmental practices, and a more objective communication. Industry and community can 

work together for a same benefit: the best relations of man towards Nature, and of man 

towards man. The examples here stated will endorse our perception as well as serve to 

evaluate the results of the measures adopted in this relationship. 

It could be verified how internal and external aspects of the organization influence the 

company’s reputation, leading to important changes in attitude and in the production process.  

Pressures from stakeholders have contributed largely in helping Aracruz become more 

conscious of the important role it plays in the social-environmental universe of the State of 

Espírito Santo. The assessment of leading the process of communications within in-depth 

transparency have signaled that, despite a closer approach with its stakeholders, Aracruz still 

needs to fulfill an existing gap: an excellent rapport between the company and the 

communities where it influences still needs to be pursued, especially regarding 

communicating its activities.   
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1 

INTRODUÇÃO 

Aparentemente a raça humana não se contentou com as potencialidades da linguagem. 

Inventou então uma forma de registrá-la – a escrita. Para receptáculo da escrita, adaptou 

materiais (o barro, a pedra, a pele de animais), ou reaproveitou produtos naturais (o papiro, o 

papel). 

Embora o papel já existisse na China em 105 A C, só a partir da descoberta da técnica de 

impressão por Gutenberg, em 1450, é que a demanda cresceu vertiginosamente. Os principais 

problemas para o processo eram a insuficiência de trapos de algodão, na época a principal 

matéria-prima, e o longo e repetitivo processo de lavagem e secagem das folhas para a 

obtenção de celulose. Em 1830, o químico francês Anselm Payen, conseguiu isolar a celulose 

em um tronco de madeira. Poucos anos depois, começou-se a produzir papel utilizando-se 

fibra da madeira, por tratar-se de um recurso renovável e disponível em larga escala. 

O extraordinário progresso na indústria do papel e da celulose representa para seus fabricantes 

uma conquista e um desafio. Conquista, na medida em que propicia possibilidades de 

produção sempre crescentes, antes inimagináveis. Desafio, porque o avanço tecnológico 

impõe uma séria revisão dos pressupostos de tudo que se entende por meio ambiente. 

Porém, não basta o progresso dessas grandes indústrias e o emprego de métodos sofisticados. 

É preciso repensar cada setor, cada aspecto, analisando e potencializando o meio ambiente 

como um processo total. Impossível avançar, aproveitar as tecnologias, os recursos, sem levar 

em conta sua ética, sua operacionalidade, o benefício para o meio ambiente e na própria vida 

das pessoas. Tudo isso exige instrumentos teóricos e práticos, para que se possa chegar a um 

consenso, ou, pelo menos, para firmar ou rever conceitos. Afinal, lida-se com um produto que 

utiliza a natureza da forma mais direta possível, dela tirando sua matéria prima e, com a 

obrigatoriedade, nem sempre conseguida, de repor o que foi retirado. Corre-se o risco de 

degradar essa mesma natureza, o que provoca reações e críticas as mais diversas. 

A marca de uma organização é um ativo sensível a diversos componentes, internos e externos, 

que traduz o que o mercado consumidor e a sociedade em geral sentem em relação a 

determinado produto ou serviço. Por conseguinte, indica como a organização em questão vem 
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sendo percebida. Em havendo valores percebidos de modo positivo, a marca torna-se uma 

vantagem competitiva frente ao restante do mercado. No caso de uma commodity – a celulose, 

por exemplo – este ativo torna-se mister. Cabe à comunicação, entre outros elementos, a 

responsabilidade de construí-la.  

Em face da relevância do meio ambiente para a indústria de celulose este estudo pretende 

responder à seguinte questão: como vem a estreita ligação com o meio ambiente interferindo 

na imagem de marca da Aracruz Celulose S.A., no período 1990 – 2000, e como a marca vem 

sendo percebida pelo mercado, notadamente as comunidades nas quais a empresa se insere? 

1.1. O Problema 

A preocupação da sociedade com o meio ambiente cresceu com a constatação, na década de 

70, do risco do esgotamento dos recursos naturais. Objeto de inúmeras comissões, 

organizações, fóruns, debates, etc., a sociedade ainda não promoveu as mudanças de 

comportamento necessárias a sua preservação, embora se percebam significativos progressos, 

em todo o mundo. Há inúmeras pressões por melhorias, buscas pela racionalização do uso do 

solo, da energia, da água e do ar, vindas de todas as frentes: de países industrializados 

exercendo forte pressão sobre os países em desenvolvimento – devido a aspectos diferentes do 

mesmo problema- e, por sua vez, dos países em desenvolvimento em relação às 

superpotências, por excessos destas ou ainda pela poluição transfronteiriça de longo alcance. 

Efetivamente, muitos têm sido os avanços conseguidos, mas a distância rumo ao que é 

considerado “ideal” ainda é enorme. 

A incessante busca pelo lucro em curto prazo muitas vezes inviabiliza as decisões de práticas 

de longo prazo, o que torna este um ciclo vicioso, ameaçando inclusive a permanência dessas 

indústrias no mercado. Esta miopia empresarial tem sofrido fortes pressões, inclusive por 

outros setores e associações de classe, além da própria opinião pública (Sanchez, 1996, p.11-

15). A questão recai sobre quando parar e rever suas estratégias, e a partir desse momento, 

como redefinir as práticas industriais/comerciais mantendo-se a vantagem competitiva. 

Nos últimos anos observam-se profundas transformações sociais, econômicas e políticas e, em 

especial, no Brasil, onde vêm ocorrendo privatização de serviços e empresas, a própria 

desregulamentação de alguns setores, o aumento da competitividade da indústria nacional 

frente à forte concorrência internacional (Ibid.). 
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A indústria, geradora de empregos, impostos e lucros, ou fonte de bens e serviços, tem 

promovido iniciativas frente à questão ambiental até como garantia de sua sobrevivência no 

mercado. O processo de inserção nesse contexto tem se mostrado irreversível, além de 

inexorável. No caso específico da celulose, o meio ambiente deixa de ser apenas parte da 

indústria para tornar-se essência do negócio, permeando todas as suas atividades. 

1.2. Objetivo 

A proposição é analisar como o marketing verde interfere na imagem de marca da Aracruz 

Celulose S.A., onde será avaliado de que maneira exigências mercadológicas e pressões 

externas contribuíram para modificar processos ou produtos, no período de 1990-2000. 

Neste estudo serão observados ainda os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais e, 

principalmente, da comunicação. Através da caracterização da Aracruz Celulose, analisar-se-á 

o que esta considera como responsabilidade social, e também buscar-se-á compreender sua 

inserção no Estado do Espírito Santo – que tipo de pressões externas enfrentou - 

mercadológicas, do governo ou ainda da comunidade. 

1.3. Metodologia 

A pesquisa realizada foi exploratória por desenvolver-se no contexto da política pública 

referente ao meio ambiente e a sustentabilidade das florestas e descritiva, porquanto a idéia é 

lidar com pesquisas de opinião, além de abordar temas como desenvolvimento sustentável, 

marketing, marketing institucional, social e verde, dentre outros. 

Foi ainda documental, de vez que foram estudados relatórios, correspondência interna e 

outros documentos, inclusive junto a bancos financiadores do projeto e informatizada, por ser 

este um meio que permite a interatividade e a busca simultânea em diversos bancos de dados, 

inclusive internacionais. 

Devido à necessidade de contextualizar e fundamentar o trabalho, recorreu-se à pesquisa de 

campo, com entrevistas semi- estruturadas, além de terem sido  consultados estudos 

sistematizados desenvolvidos em publicações, livros, revistas, jornais e relatórios de bancos 

investidores.  

O fato deste estudo analisar uma indústria em particular, é um limitador que não permite 

generalizar as principais conclusões obtidas às demais empresas do ramo da celulose. 
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1.4. Estrutura do Trabalho 

O capítulo 2 é dedicado à temática do marketing e suas diversas correntes, pelas óticas 

institucional, social, ambiental ou verde. Apresenta-se o novo consumidor, e como o 

desempenho ambiental interfere no marketing da celulose. 

 

A seguir discute-se a imagem de marca, onde são analisados os valores de marca que 

contribuem para a construção de uma imagem positiva, os ativos de marketing, as vantagens 

competitivas e como estas são criadas, e a mudança de paradigma do antigo público-alvo para 

o de stakeholders. Será retratado o entendimento sobre que tipo de pressão esse grupo exerce 

junto às empresas, e os ganhos de imagem obtidos através de um bom relacionamento com os 

mesmos. 

   

O capítulo 4 é dedicado à compreensão de como a indústria de celulose estabeleceu-se no 

Brasil, quais os tipos de incentivos disponibilizados, e de que maneira fomentou-se esta 

indústria sob o ponto de vista estratégico para o País. 

Por tratar-se de uma indústria que afeta e depende do meio ambiente, o capítulo 5 apresenta 

mais detalhadamente a trajetória desta temática no cenário internacional e, conseqüentemente, 

no Brasil. Trata ainda da questão do crescimento econômico e do desenvolvimento industrial, 

à luz da responsabilidade social. 

Os capítulos 6 e 7 são dedicados ao estudo de caso específico da Aracruz Celulose S.A., 

relatando seu histórico, o empreendimento, e explicando os processos florestal e industrial à 

luz do meio ambiente. São também retratadas as políticas de recursos humanos e ação social, 

tangenciando a questão indígena. São registradas as atividades da empresa frente à gestão 

ambiental. Como esta afeta o comportamento da empresa quanto à certificação ambiental e 

suas atividades sob o prisma florestal, industrial, de recursos humanos, ação social e indígena. 

No capítulo 8 as práticas da comunicação da Aracruz e as ferramentas adotadas são analisadas 

em maior profundidade, discorrendo-se sobre como a empresa vem monitorando sua imagem 

de marca através de Pesquisas de Imagem, com os principais resultados das pesquisas 

realizadas no período compreendido neste estudo. Cabe ressaltar que o principal foco de 

problema detectado em todas as pesquisas reside no uso do eucalipto, e nas vastas extensões 

de terras plantadas com esta árvore. 
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As considerações finais obtidas através deste estudo devem contribuir, espera-se, para o 

entendimento da importância do meio ambiente e da comunicação institucional no processo 

de construção de vantagem competitiva para o fortalecimento da marca institucional. 
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2 

O MARKETING 

2.1. Conceitos de Marketing 

A As so c iaç ão  Ame r ic a na  de  Mar k e t ing  conceitua assim o Marketing: “a execução 

das atividades de negócios que encaminham o fluxo de mercadorias e serviços do produtor 

aos consumidores finais, industriais e comerciais“ (Sant'Anna, 1998, p. 16). 

Sob essa ótica o marketing congrega todas as atividades comerciais relacionadas com a 

movimentação de mercadorias e serviços, desde a sua produção até o consumo final. Implica 

em conhecer as necessidades e desejos dos consumidores, estudar a viabilidade de sua 

produção, distribuição e pós-venda. 

Já para Philip Kotler, considerado o maior expoente sobre o assunto, marketing é: 

“um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através 
da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. (Kotler, 1996, p. 15) 

Podemos então afirmar que a satisfação do consumidor é um dos principais objetivos do 

marketing, e esta se obtém através de produtos de qualidade, bons serviços e atendimento 

adequado, além da importância da operação logística, garantindo que o produto irá estar no 

ponto de venda na hora certa, a um preço considerado justo. O composto de marketing é, 

ainda segundo Kotler (Ibid., p. 98) “o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir 

seus objetivos de marketing no mercado- alvo”. Estas ferramentas são produto, preço, praça 

(distribuição) e promoção, no sentido da comunicação como um todo. 

A comunicação, objeto deste estudo, engloba, em nosso ponto de vista, todos os esforços 

empreendidos por uma empresa, seja de bens ou serviços, no intuito de se fazer presente na 

mente dos consumidores, ou mais precisamente, dos stakeholders envolvidos, utilizando-se 

todos os canais de comunicação disponíveis, segundo seus interesses e disponibilidades. Estão 

aí incluídas a propaganda, a publicidade legal quando cabível (empresas de capital aberto, 

com ações negociadas em Bolsa de Valores, chamadas de S.A), o endomarketing ou 

comunicação interna com os empregados, o lobby, as promoções e o merchandising, o 

marketing direto, a internet, a assessoria de imprensa, a identidade corporativa e as ações de 

responsabilidade social. 
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O Marketing pode ser discutido pela ótica de produto, o que não é o caso desta dissertação, ou 

sob o ponto de vista da instituição ou marca, assunto que iremos aqui abordar com maior 

profundidade, pela ótica da comunicação. E esta comunicação institucional lida com as 

mensagens, vistas sob o ponto de vista da empresa, que quer transmitir referente aos valores, 

performances, a filosofia ou mesmo a personalidade da empresa em questão (Brochand et al, 

1999, p. 52). Para Giscard D’Estaing (1991, p. 46-53) o marketing institucional é a ação 

coerente e organizada de uma empresa que visa promover sua imagem junto aos seus vários 

públicos. 

Todas as ferramentas acima descritas podem ser trabalhadas de ambas as formas, mas por 

tratar-se de um estudo de caso de uma indústria de transformação, a celulose, optou-se por 

tratar exclusivamente das ferramentas pelo prisma institucional ou corporativo. O livro 

Publicitor afirma que: 

“As empresas têm vindo tomar consciência de que não basta fazer conhecer seus produtos e serviços, é 
necessário desenvolver uma imagem institucional tanto para os públicos internos quanto externos. Essa 
tomada de consciência foi favorecida pelo desenvolvimento dos movimentos ecológicos e de defesa do 
consumidor nos anos 70 que destacaram a noção de responsabilidade social das empresas”. (Brochand 
et al, op. cit., p. 101) 

Parece que Kotler (1998) também concorda com essa visão, quando afirma que desde 1970, 

quando começaram a surgir leis de proteção ambiental, o comportamento das empresas 

mudou: se antes elas podiam emitir resíduos poluentes, agora não mais. Nos EUA essas leis 

foram motivo de reclamação dos fabricantes de automóveis que alegavam que o aumento do 

custo de produção, em função do uso de novas tecnologias “ambientais”, era desfavorável a 

eles na concorrência com fabricantes de outros países, onde as leis eram mais flexíveis ou 

inexistentes. 

Em 1972 representantes de diversas empresas se reuniram e reconheceram que precisavam ser 

“responsáveis por seus efluentes, materiais de embalagem, desperdícios e outras atividades 

que afetam o ambiente”. Essas empresas vêem que a adoção de uma “política verde” é uma 

vantagem, e não um atraso. (Kotler, 1998, p. 24-25). 

Podemos fazer um paralelo desta teoria com o conceito de marketing societal, sendo que neste 

caso, Kotler atesta que: 

“O conceito de marketing societal assume que a tarefa da organização é determinar as necessidades, 
desejos e interesses dos mercados-alvos e atender às satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente 
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do que os concorrentes, de maneira a preservar ou ampliar o bem-estar dos consumidores e da 
sociedade”. (Kotler, op. cit., p. 44) 

Este novo conceito surgiu da percepção de que às vezes a organização atende às necessidades 

imediatas do consumidor em detrimento do interesse da sociedade a longo prazo. Por 

exemplo: 

“a indústria de sabão em pó atende à paixão norte-americana por roupas mais brancas oferecendo um 
produto que polui rios e cursos d’água, mata peixes e prejudica as oportunidades de recreação”. 

ou 

“os restaurantes fast-food oferecem alimentos saborosos, mas não nutritivos. Os hambúrgueres têm alto 
teor de gordura e as tortas e frituras são ricas em amido e gordura. Os produtos são convenientemente 
embalados, mas levam a grande desperdício de material. Ao satisfazer às necessidades dos 
consumidores, esses restaurantes podem estar prejudicando a saúde e causando problemas ambientais”. 
(Kotler, op. cit., p. 44) 

O marketing societal propõe o equilíbrio entre o lucro da empresa, os interesses dos 

consumidores e o bem-estar da sociedade. A entrada das empresas nas campanhas do 

marketing relacionado a causas sociais deve-se a diversos interesses: 

“fortalecer imagem corporativa, minimizar o efeito de publicidade negativa, pacificar grupos de 
consumidores, lançar um novo produto ou marca, ampliar a base de consumidores e gerar mais venda”. 
(Kotler, op. cit., p. 45) 

Em suma, constata-se que há muitas dificuldades na conceituação dos vários campos que se 

inter-relacionam no Marketing, especialmente o institucional. A mesma dificuldade pode ser 

percebida em relação à diferenciação entre marketing social e societal. Do ponto de vista 

acadêmico, a literatura nos remete ao marketing societal como aquele que trata das iniciativas 

nas áreas da responsabilidade social, enquanto o social se refere às iniciativas do marketing 

para organizações sociais. Ambas as definições podem ser trabalhadas do ponto de vista 

institucional. Assim, o importante é compreender o marketing institucional como o conjunto 

da estrutura, o conceito a ser transmitido e as idéias que movem a instituição a atingir os 

objetivos pretendidos, garantindo que a empresa seja percebida positivamente como pretende 

(Gil, 1995, p. 8). No caso de uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, torna-se mais 

complexa a construção desta percepção devido ao conjunto de públicos tão distintos entre si 

quanto os acionistas, empregados, administradores e demais públicos formadores de opinião. 
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2.2. O Marketing Verde 

O marketing verde está fundamentado no limite entre a cultura do consumo de massa e os 

princípios básicos do ambientalismo. Para dominar e compreender o marketing verde, com 

profundidade, é preciso compreender as funções e formas deste relacionamento intrínseco. 

Um dos seus objetivos é aumentar o consumo de determinado grupo de bens ou serviços, e do 

outro, espera-se novos padrões de comportamento que incorporem valores dentro desta nova 

perspectiva. 

Para analisar-se o marketing verde, os autores Polonsky e Mintu-Winsatt (1995) criaram uma 

lista de critérios que servem para estudar a cultura do consumo. Esse modelo deve permitir 

que o nível gerencial das empresas, governos e ONG’s entendam melhor as várias forças que 

afetam esta modalidade de marketing. Os autores supracitados recomendam seja feita uma 

lista com termos-chave, e estes analisados criticamente. A partir daí, podem ser observados os 

aspectos de tensão existentes, que irá nos permitir estabelecer parâmetros e soluções, passo a 

passo, comportamentais. 

Ainda sob o ponto de vista dos mesmos autores, podemos definir ambientalismo de diversas 

maneiras, porém sob seus pontos de vista o termo congrega aspectos ligados à poluição de ar, 

água, o uso do solo, os elementos que afetam negativamente a saúde, resíduos sólidos, uso de 

energia, a integridade da biosfera e a depleção de recursos. 

A definição incorpora os assuntos abordados pelos Princípios Valdez, e também a visão de 

outros autores, cujas recomendações preconizam, entre outros itens: a proteção da biosfera; o 

uso sustentável de recursos naturais; a redução dos resíduos; a utilização racional da energia; 

a redução de riscos; e a compensação por danos causados, como pode ser observado no 

Anexo 3.  (Polonsky e Mintu-Winsatt, op. cit., p. 37-40). 

A cultura do consumo engloba um complexo fenômeno que caracteriza a sociedade moderna, 

voltada para a produção e o consumo de bens acima do nível mínimo considerado essencial. 

Cabe discutir neste item aspectos ligados ao “novo”, à utilidade, durabilidade e aos próprios 

“modismos”. Significa reconhecer que bens e serviços trazem, intrínsecos a si, valores e 

símbolos que transcendem à simples satisfação de necessidades básicas. 

“As questões de meio ambiente ganharam considerável relevância, a ponto de se tornarem um 

fator de competição entre empresas e países, assumindo assim caráter altamente estratégico” 
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(Roxo, 1996, p. 14). Para os autores Mackoy, Calantone e Dröge (in Polonsky e Mintu-

Winsatt, 1995, p. 37) o marketing verde será mais eficaz na medida em que a visão do 

ambientalismo deixar de lado o dogma, ao atacar valores culturais. 

Em 1971 Philip Kotler e Gerald Zaltman passaram a recomendar a inserção do marketing 

social como importante conceito, definindo-o como “a aplicação de técnicas e conceitos do 

marketing para promover assuntos que sejam benéficos a ideais e causas sociais” (1971, p. 3-

12). Esta definição incorpora, implicitamente, aspectos relativos ao ambiente físico como 

componente do marketing social, como, por exemplo, a preservação, a conservação e a 

proteção do meio ambiente. Já para Henion e Kinnear (in Polonsky e Mintu-Winsatt, 1995, 

p.181), a definição de marketing ecológico é: “tudo aquilo que engloba as atividades do 

marketing, desde que: 1 - tenham contribuído para causar problemas ambientais; 2 - podem 

servir como solução aos problemas ambientais.” 

“Logo, marketing ecológico é o estudo de aspectos positivos e negativos da atividade do marketing frente 
à poluição, desperdício de energia e também de recursos não energéticos”. (op. cit., p. 182) 

Já Mintu e Lozada, em 1993, definiram o marketing verde como: 

“a aplicação das ferramentas do marketing em prol de trocas que satisfaçam os objetivos das 
organizações e dos indivíduos, de modo a preservar, proteger e conservar o ambiente físico”. (op. cit,    
p. 179) 

A autora Jacquelyn A. Ottman (1994, p. 46) afirma que: 

“O marketing ambiental tem dois  objetivos- chave: 
1. Desenvolver produtos que equilibrem necessidade dos consumidores, tenham um preço viável e 

conveniência com compatibilidade ambiental, ou seja, exerçam um impacto mínimo sobre o 
ambiente. 

2. Projetar uma imagem de alta qualidade, incluindo sensibilidade ambiental, quanto aos atributos 
de um produto e quanto ao registro de trajetória de seu fabricante, no que se refere a respeito 
ambiental”. 

Cabe ressaltar que as definições encontradas na língua portuguesa para marketing ambiental, 

ecológico e verde são confusas. Independente da definição adotada, o relevante é a 

sensibilidade ao impacto que as atividades de marketing têm no ambiente, enquanto também 

estimula práticas para minimizar ou mesmo reduzir qualquer impacto negativo. 

2.2.1. O Meio Ambiente e a Organização 

A organização passou a ser estudada como um conjunto de subsistemas que interagem entre si 

e com o ambiente, com a incorporação da Teoria dos Sistemas na análise organizacional. 

Anteriormente, as teorias tradicionais das organizações costumavam ver a organização como 
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um sistema fechado e autônomo, desconsiderando a dependência organizacional quanto ao 

ambiente (Daft, 1986, p. 10). 

Na Teoria dos Sistemas, estes se caracterizam por um processo de intercâmbio com seu 

ambiente, permitindo o inter-relacionamento de assuntos que, por vezes, são de natureza 

diferentes (Chiavenato, 1979, p. 280). Para Bertalanffy, o “sistema é um conjunto de unidades 

reciprocamente relacionadas, que decorrem de dois conceitos: o de propósito e o de 

globalismo” (Ibid., p. 281). 

A natureza do sistema aberto preconiza o relacionamento com o ambiente, reajustando-se 

constantemente às condições do meio. A empresa reage ao ambiente, seja modificando seus 

processos, produtos, empregados ou, ainda, sua estrutura. 

Já a Teoria da Contingência 

“sugere que uma organização é um sistema composto de subsistemas e delineado por limites 
identificáveis em relação ao seu suprasistema ambiental (...) Procura compreender as relações dentro e 
entre os subsistemas, bem como entre a organização e seu ambiente e definir padrões de relações ou 
configuração de variáveis”. (Chiavenato, 1979,  p. 439). 

A organização formal é um sistema aberto com várias transações entre ela e seu ambiente. A 

palavra “Contingência” significa algo incerto ou eventual, que pode ou não suceder. Não há 

apenas um modelo organizacional para se atingir a eficácia, há sim, uma interface entre a 

organização e seu ambiente. Assim, variações no ambiente ou na tecnologia nos leva a 

variações na estrutura organizacional. (Ibid., p. 441). Significa ainda que a forma de 

administrar praticada hoje pode não ser idealmente eficaz amanhã. As contingências externas 

tanto podem funcionar como oportunidades ou ainda como limitadores ou restrições que 

influenciam os processos internos da organização. 

Para os autores Paul R. Lawrence e Jay W. Lorsch (1979), os problemas organizacionais 

básicos são a diferenciação e a integração, onde a diferenciação prega a especialização dos 

departamentos da empresa, enquanto que a integração refere-se ao processo oposto, que busca 

a unidade de esforços entre os vários departamentos. Embora aparentemente antagônicos, a 

convergência objetivada gira em torno das demandas externas do ambiente, onde a 

flexibilidade e a adaptação da organização é que irão determinar o sucesso da empresa. Logo, 

as organizações precisam ser continuamente ajustadas segundo os objetivos comuns, sejam 

estes individuais ou coletivos. (op. cit., p. 456-457) 
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A “1ª Onda” da Revolução Ambiental, ocorrida nos anos 70, trouxe à tona os limites do 

crescimento, questionando os interesses da sociedade frente à exploração desmesurada do 

empresariado. Vivida desde fins da década de 80, a “2a Onda” baseia-se no desenvolvimento 

sustentável, que propõe a prosperidade futura baseada em ações no presente. As idéias por 

trás do ambientalismo evocam a responsabilidade empresarial corporativa inerentes à 

produção de bens e serviços (Polonsky e Mintu-Winsatt, 1995). Assim, o ambientalismo pode 

ser percebido como um estímulo à inovação, transformando ameaças em oportunidades, 

impulsionadas pela busca da superação desses obstáculos, seja desenvolvendo novos produtos 

ou alterando processos.  A responsabilidade empresarial em relação ao meio ambiente deixa 

de ser compulsória e passa a ser voluntária. Estar acima das exigências legais passou a ser 

uma vantagem competitiva e um diferencial no mercado. Os consumidores chamados de 

“verdes”  estão até dispostos a pagar mais caro pelos eco- produtos. 

Para Stephen M. Smith e Curtis P. Haugtvedt (op. cit., p. 155-171), embora a sociedade 

afirme estar mudando suas atitudes, ainda há dissonância entre a tendência da intenção e a 

realidade dos fatos frente ao comportamento. Ou seja, há afirmações de mudanças de atitudes 

no que se refere às intenções, porém o discurso não acompanha a prática real, o que seria um 

sinalizador efetivo de mudança de comportamento. Há engajamento sim, mas não há a mesma 

resposta factual, efetiva (Ibid.). 

Os esforços de comunicação devem buscar influenciar mudanças de atitudes frente às 

questões ambientais, estimulando a real mudança de comportamento, já que apenas 

disponibilizar informações não tem sido suficiente para tal. A mudança de atitude é positiva, e 

a propaganda deve induzir o consumidor a pensar, baseado em motivos reais, o porquê de 

mudar suas atitudes. Os autores Stephen M. Smith e Curtis P. Haugtvedt (Ibid., p. 167) 

recomendam usar questionamentos que abordem as conseqüências em não adotar 

comportamentos pró-ativos. É a antítese da política de comando - e controle - que vem sendo 

praticada pelos governos, inclusive o brasileiro. Vem a ser o estabelecimento da causa e de 

suas conseqüências. Essa percepção permite ao consumidor reconsiderar suas prioridades e as 

conseqüências de seus atos. Recomendam ainda sejam utilizados aspectos emocionais e 

apelos afetivos, pois as propagandas nesta linha têm tido sucesso especialmente no que diz 

respeito a chamar a atenção dos consumidores para determinados assuntos. 
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2.2.2. O Consumidor em Processo de Conscientização 

Os valores ambientais mudaram em poucos anos: o que antes ficava estagnado nas prateleiras 

dos supermercados, hoje é considerado prioritário nas listas de compras – produtos fabricados 

com a preocupação da proteção do meio-ambiente, produtos recicláveis, não-poluentes... “Isso 

é o que chamamos de consumerismo ambiental” (Ottman, 1994, p. 1). Os valores pecuniários 

são gradativamente substituídos por valores bio- éticos, em defesa da sobrevivência da 

humanidade. O fenômeno afeta a empresa por meio de boicotes dos consumidores e 

investidores às empresas que poluem o meio ambiente. 

As mudanças nos hábitos de consumo das populações podem ser percebidas quando 

observamos as práticas adotadas: se antes as “armas” utilizadas eram boicotes e comícios em 

favor da criação de leis, hoje, é o poder da decisão de compra – compra-se o que é 

ecologicamente correto, deixa-se o que não é. 

“Valor agora inclui a salubridade ambiental do produto e da embalagem, sendo que cada vez mais isto 
envolverá o impacto a longo prazo de um produto na sociedade após ser usado. A qualidade é uma 
imagem que não mais se separa do impacto ambiental” (Ottman, 1994,  p. 8). 

Nos EUA, em 1988, o percentual de consumidores que alegava ser fiel à marca de um bem 

era de 56%. Em 1991, este percentual era menor do que 46%. Já em 1994 são quatro os 

atributos predominantes no momento da escolha: qualidade, preço, conveniência e 

compatibilidade ambiental. As marcas conhecidas já entram nesta nova competição com 

alguma vantagem: versões ecologicamente corretas de marcas familiares aos consumidores 

terão, naturalmente, maior aceitação do que produtos novos de marcas desconhecidas. 

Os produtos ambientalmente saudáveis representam uma excelente oportunidade de: 

“aumentar a imagem corporativa e de marca da empresa, economizar dinheiro e abrir novos mercados 
para produtos que tenham o intuito de satisfazer as necessidades dos consumidores no sentido de manter 
uma alta qualidade de vida” (Ibid., p. 10). 

A tendência do consumerismo ambiental é duradoura e traz novos valores aos hábitos de 

compra - 

“menos, de repente, está se tornando mais, à medida que [os boomers] demonstram seus interesses 
ambientais criando produtos menores e concentrados que usam menos embalagem, menos produtos 
ostensivos feitos por companhias (saudáveis) menores, produtos menos perigosos, feitos com menos 
toxinas e, em geral, que apresentam menos com o que se preocupar.” (Ibid., p. 20). 
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O consumidor verde evita consumir produtos com impacto ambiental negativo; recusa 

produtos que utilizem espécies em extinção; procura certificados e selos verdes; observa se o 

produto é biodegradável; evita o uso de corantes e alvejantes; aceita pagar mais caro para ter 

garantias de qualidade ambiental; prefere embalagens recicláveis ou retornáveis; e evita 

produtos e embalagens não-degradáveis (Jesus et al, 1997). 

Para Fendt e Shimo, os consumidores vêm se interessando pelos atributos dos produtos, sendo 

o preço o principal diferencial na decisão. Dentre outros atributos destacam-se ainda a 

qualidade e a segurança do produto. Pesquisas mostram que as informações dos rótulos, a 

reciclabilidade, a qualidade do produto e a do seu processo produtivo, a durabilidade e as 

garantias pesam na decisão de compra. A principal causa de queixa por parte dos 

consumidores é a falta de conformidade do produto com os padrões estabelecidos (p. 18-19). 

“Os consumidores verdes parecem ser motivados por necessidades universais que se traduzem em novas 
estratégias de compra com profundas implicações na maneira como os produtos são desenvolvidos e 
comercializados” (Ottman, op. cit., p. 33). 

Os consumidores estão trocando a idéia de ter o máximo que for possível pela idéia de ter o 

que for suficiente para garantir uma vida confortável, saudável e com qualidade. Procurando 

criar menor quantidade de lixo, compra-se menos. Em pesquisa de opinião promovida 

recentemente por Ottman, as atitudes dos consumidores podem ser assim avaliadas: 

− 68% estão dispostos a pagar mais por produtos verdes; 

− 35% acham que o principal problema ambiental do Brasil é a destruição das 

florestas; 

− 18% acham que é poluição das águas, 15% acham que é poluição do ar e 13%, que 

é lixo urbano; 

− 34% acham que a melhor maneira de resolver os problemas ambientais é através de 

maior fiscalização, 30% falaram em conscientização da população, 11% falaram em 

maiores ações do Governo, 6% em modificação da legislação e 2% nas atuações 

das ONGs; 

− 23% acham que o Governo é quem mais atua pela conservação, 17% acham que 

são as ONGs, 16%, os consumidores, 10%, as empresas e 22% não opinaram. 

Contrariando o que os resultados acima demonstram, outras pesquisas mostraram que meio 

ambiente não é a maior preocupação do povo brasileiro, que tem outras prioridades: 
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- 69% apontaram o desemprego; 

- 58%, a saúde; 

- 31%, os salários; 

-  26%, as drogas e 

-  23%, o ensino. 

Onde está o meio ambiente? Seriam então as atitudes dos consumidores estrangeiros 

diferentes? Segundo Lynn Scarlett e Julian Morris (in Fendt & Shimo, 1999, p. 13, nota 8): 

− mais de 30% dos entrevistados estão dispostos a pagar preços mais altos por 

determinados produtos verdes; 

− 10% dos consumidores americanos podem ser considerados verdes; 

− 50% dos entrevistados americanos afirmaram comprar produtos verdes, mas esse 

não é um dado das vendas; 

− o europeu também se preocupa mais com desemprego e apenas 10% parece ser 

verde; 

− apenas 10% dos adultos examina os rótulos. (Fendt e Shimo, p. 25). 

A discrepância entre europeus e americanos pode ser explicada pela enorme quantidade de 

programas de selagem (que acabam confundindo os consumidores) existentes pelo mundo. 

“Como na maioria dos países, temos uma atitude ambivalente quanto à conservação do meio ambiente. A 
evidência empírica, tanto no Brasil quanto em outros países, parece mostrar que há muita declaração de 
interesse. Mas pouco reflexo dessas intenções nas decisões de compra”. (Ibid., p. 25). 

“O quente agora é moderação, seriedade e responsabilidade social” (in Ottman, 1994, p. 21). 

E como as empresas agem? Interessam-se pelo meio ambiente? Há o mito de serem 

insensíveis aos problemas ambientais, por privilegiarem os resultados financeiros, em 

detrimento de investimentos no meio ambiente. Entretanto, o fato é que: 

“as empresas investem em conservação ambiental, quase sempre incentivadas pela competição nos 
mercados interno e externo e pela busca de uma imagem ambiental sadia junto aos consumidores. Senão, 
vejamos:” 

− Os financiamentos do BNDES para projetos de conservação ambiental aumentaram de US$ 567 
milhões em 1996, para US$ 944 milhões em 1997; 

− Mais de 100 projetos ambientais estão catalogados no Ministério do Meio Ambiente; 
− Os resultados do programa PROCEL – a redução do consumo de energia na ponta foi de 293 Mw 

em 1996, e de 976 Mw em 1997; 
− Os investimentos evitados, dentro do mesmo Programa, foram de US$ 860 milhões em 1996 e de 

US$ 830 milhões em 1997. 
− Quase 50 empresas [em 1999] já obtiveram certificação de acordo com as normas da série ISO 

14000. A expectativa é de 500 empresas certificadas de acordo com essas normas até o ano 2000; 
− 37% das empresas fazem reciclagem de papel, 11% de plásticos, 23% de aço, 11% de alumínio e 

56% de latas de alumínio. 
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− Um grande número de empresas está envolvido com educação ambiental (Fendt e Shimo, p. 26). 

Os resultados de pesquisa feita pela CNI – Confederação Nacional das Indústrias, com quase 

cinco mil empresas, mostra que: 

− A maioria desenvolve alguma atividade voltada para melhoria dos processos de 

gestão e produção; 

− Uma parcela objetiva receber certificados de qualidade da série ISO 14000; 

− Uma parcela dessas objetiva certificação ambiental; 

− As mais interessadas na certificação ambiental: papel e celulose, equipamentos 

elétricos e de comunicações; couro e calçados; alimentos e bebida; minerais 

metálicos. Esse interesse específico se deve à certificação ambiental que ocorre 

nos mercados externos, onde essas empresas brasileiras vendem seus produtos 

(Ibid., p. 28-29). 

A imagem corporativa da empresa se tornará cada vez mais importante em vendas isoladas de 

marketing. As empresas preocupadas com a questão do meio ambiente perceberam isso e 

estão fazendo disso seu objeto de comunicação com o público, como pôde ser observado com 

os dados acima. 

O desejo por um mundo melhor não se concentra apenas nos hábitos de consumo, mas em 

diversos aspectos da vida humana – trabalhos voluntários, atividades sociais, obras de 

caridade estão atraindo cada vez mais pessoas. Todos em busca de uma qualidade de vida 

melhor, “mais humana”, onde o consumismo desenfreado, a visão materialista da vida, está 

sendo substituída pela visão humanista. No que diz respeito às marcas, esta mudança trará 

mais destaque aos atributos intangíveis do produto. 

“À luz de todas essas evidências não há como negar que o consumidor brasileiro interessa-se pelos 
atributos dos produtos que paga para consumir, que está disposto a gastar mais tempo e dinheiro para 
informar-se e que a informação estampada no rótulo do produto é muito importante em suas decisões de 
compra” (Fendt e Shimo, 1999, p.19-20). 

Uma vez que a preservação do ambiente é feita, principalmente, através do uso de produtos 

ambientalmente saudáveis, os indivíduos sentem necessidade de informações sobre quais 

produtos são desenvolvidos para isso, onde eles estão, quais são seus componentes. Essas 

informações são obtidas na mídia, mas existe uma tendência crescente de buscá-las em 

boletins e comunicados especializados. 
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O hábito de usar produtos verdes tem, ainda, o poder de “ajudar” os consumidores a controlar 

o mundo, que consideram cada vez mais perigoso. Assim, procuram rótulos que garantam o 

cuidado com a preservação – produtos biodegradáveis, recicláveis, ainda que estes termos 

sejam de difícil comprovação pelos consumidores. O fato é que os consumidores estão se 

preocupando, também, com atributos “invisíveis” – métodos relativos à manufatura, procura 

de matérias-primas e colocação no lixo (Ottman, p. 34). Atributos como “uso eficiente de 

energia” e “não-poluentes” são considerados importantes na decisão de compra. 

Outra estratégia de controle, especialmente útil quando não se tem pleno conhecimento das 

características do produto, é confiar apenas em empresas (fábricas, indústrias, restaurantes...) 

que demonstrem preocupação ambiental. 

Algumas pesquisas feitas junto a consumidores americanos, demonstram que a culpa nestes 

consumidores pode ser aplacada de formas indiretas – uma mãe verde poderá não deixar de 

usar fraldas descartáveis, mas compensará essa atitude reciclando os jornais da família, as 

latas e garrafas. Eles querem fazer a diferença, mas não estão necessariamente dispostos a 

sacrificar todo e qualquer hábito ou conforto em nome disso. 

Ainda que a preocupação com a preservação seja uma tônica, não há unanimidade no quesito 

“substituir todos os produtos de consumo”. Os consumidores querem manter seu estilo de 

vida. E esse é o “desafio-chave” para os profissionais de marketing – como sustentar 

“produtos e comunicações que projetem não só benefícios tangíveis de consumidor, mas 

também ambientais” (Ottman, p. 41). 

Uma explicação para essa resistência em produzir mudanças geralmente significativas nos 

hábitos de consumo, a ponto de se alterar o estilo de vida, é que a maioria do público 

americano considera que a responsabilidade pelas mudanças que preservem o meio ambiente 

é das indústrias e do governo. 

Embora a indústria seja vista como a principal responsável por solucionar os problemas 

ambientais, é necessária uma espécie de aliança entre indústria, governo e todos os 

formadores de opinião. As indústrias que optam por evitar a mídia, tentando minimizar a 

publicidade negativa, estão perdendo espaço. A partir dos anos 90, além de cumprirem as 

exigências legais, as empresas passaram a se preocupar ainda com os consumidores e suas 

reivindicações. 
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No caso da indústria de celulose, 

“as exigências agora impostas às empresas compreendem desde processos de branqueamento menos 
poluentes até práticas de manejo florestal sustentáveis, incluindo ainda certificações e rotulagens dos 
mais diversos gêneros para produtos derivados de madeira”. (Roxo, 1996, p. 14-15) 

O apoio do consumidor é a chave para a conquista da sua lealdade e para trazê-lo para o lado 

da indústria. Isso se esse apoio for bem aproveitado pelos administradores de marketing, 

evitando informações que cheguem truncadas a eles. 

Não se deve subestimar a preocupação dos consumidores – apenas falar que são verdes e se 

contentar com uma mudança na publicidade não basta. É preciso transformar a empresa em 

uma companhia verde, provar que tem credenciais ecologicamente corretas, implementar 

políticas ambientais fortes e valorizadas. É importante estar atento para a resposta dos 

consumidores: normalmente é rápida, séria e duradoura. Se a empresa for verde, estiver por 

dentro das questões ambientais, das necessidades e preocupações do consumidor, das questões 

econômicas e políticas que a afetam, estará mais preparada para se beneficiar das 

oportunidades. Se do lado de dentro estiver tudo de acordo com esta vertente, do lado de fora 

as coisas andarão por si. É preciso ser pró-ativo. 

Sabendo da obsolescência do que é verde, fica melhor quem sai na frente e começa, logo, a 

reduzir lixo e emissão de gases, por exemplo, e a distribuir produtos com um novo atributo 

verde, vislumbrado adiante. 

É fundamental que a atitude e o comportamento da empresa como um todo  se “esverdeie” – 

marketing, pesquisa e desenvolvimento, produção, embalagem, negócios de consumidor e 

público. Ou seja, todas as áreas precisam compreender a importância do meio ambiente para a 

continuidade do negócio, e incorporar essa percepção nas várias ações que empreendem. A 

postura da administração sênior, do diretor executivo, pode fazer diferença. A administração 

que adota a idéia, faz com que todos os empregados e formadores de opinião na empresa 

percebam a preocupação da empresa com a causa ambiental. Além disso, os diretores 

executivos que se apresentam em acordo com a questão ambiental contam ponto para a 

empresa porque são vistos como “indivíduos que têm interesse pessoal no resultado” (Ottman, 

p. 62). 
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Dar poder aos empregados para que desenvolvam produtos ambientalmente mais saudáveis é 

uma forma de fazer com que esses produtos surjam mais rapidamente. Os empregados gostam 

de saber que a empresa se preocupa com a questão ambiental e que confia neles. 

Uma vez que a questão ambiental não está encerrada, não há respostas definitivas para ela, o 

“esverdeamento” das empresas se torna uma “corrida sem linha de chegada”. A empresa 

deverá estar sempre em busca de novas tecnologias e novas colocações, de modo a estar 

sempre enquadrada com a questão ecológica. 

Os consumidores não estão interessados apenas em embalagens não-poluentes. Estão 

interessados na garantia de uma qualidade de vida melhor, de poderem respirar ar puro e 

permitir que seus filhos tenham esse privilégio. Portanto, vender rótulos com informações do 

tipo “biodegradável” não é suficiente. O público quer saber quem é e como é a 

empresa/indústria/fábrica de quem está comprando. Uma boa estratégia é “abrir” a empresa 

para este público. Podem ser programas de visitas, podem ser abertura de canais de 

comunicação direta, podem ser revelações honestas e claras de suas informações internas. 

“Nas palavras de Roy Spence, presidente da agência de publicidade GSD&M sediada em Austin, nos 
anos 90 ‘aquilo que você defende será tão importante quanto o que você vende’“ (Ottman, p. 64). 

As companhias que se dispuserem a adotar iniciativas ambientais e sociais, ainda que isso 

signifique falta de lucros a curto prazo, estarão na frente no que diz respeito a chamar atenção 

do público. 

2.2.3. A Marca Ambiental e a Comunicação 

A administração de marca ambiental é uma nova abordagem para a administração de 

marketing. 

“Comparado com gerentes de marcas convencionais, os gerentes de administração de marca 
administram com vistas a impacto ambiental, assim como lucros, sendo responsáveis pela comunicação 
da compatibilidade ambiental de sua marca de modo a melhorar sua imagem global e fortalecer sua 
competitividade. Os administradores de marca assumem uma postura pró-ativa, esforçando-se para ir 
além do respeito regulamentador a fim de satisfazer as expectativas dos clientes quanto à proteção da 
saúde e preservação do ambiente. Assumem um ponto de vista a longo prazo de suas empresas, tomando 
medidas para vantagens em tecnologia ou falta de recursos naturais que poderiam afetar adversamente 
seus lucros. Monitoram de perto questões ambientais regionais e são rápidos em aproveitar 
oportunidades em mercados e regiões específicos, assumindo responsabilidade total pelo impacto 
ambiental de seus produtos”. (Ottman, p. 67) 
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Se tomarmos como exemplo a questão da embalagem, iremos observar que muitos 

consumidores vêem a quantidade de embalagens dos produtos como um dos grandes 

problemas ambientais – eles consideram que são usadas embalagens em excesso. 

O que não parece ser percebido é que a embalagem faz parte de um processo global de 

marketing e que, muitas vezes, é necessária não só por motivos estéticos, mas para fins de 

utilidade, como o transporte seguro do produto. A questão da embalagem pode ser resolvida, 

futuramente, com estudos de materiais menos agressivos ao meio ambiente, com educação 

dos consumidores no sentido não só de compreenderem a importância da embalagem como de 

aprenderem a fazer bom uso da mesma. Outra questão importante para os administradores de 

marketing é o modo como os consumidores vêem a reciclagem e o controle de lixo sólido. 

É preciso que o público seja não só bem informado, mas também bem preparado para fazer 

suas decisões de compra e de políticas racionais sobre produtos, embalagens e processos de 

produção, o que se consegue através de programas de educação ambiental e informações mais 

precisas. Outra ferramenta de comunicação que funciona muito bem neste caso é a assessoria 

de imprensa, que permite melhor abordagem deste tipo de questão. 

É importante, embora difícil, comunicar os benefícios de produtos ambientalmente mais 

saudáveis – existe o risco de represálias, existe a intangibilidade dos atributos verdes (como a 

redução na emissão da fábrica...) e a própria ignorância frente ao assunto. Mas é fato que essa 

comunicação deve ser feita, porque o resultado positivo é a melhoria da imagem da empresa, 

aumento de vendas, educação dos consumidores e legitimidade dos produtos. 

Não comunicar os benefícios verdes dos produtos às vezes é uma opção do gerente de 

marketing – e é uma estratégia que pode ser adotada quando consideram que os benefícios 

incorporados não são significativos e podem ser alvo de críticas de ambientalistas e 

regulamentadores. No entanto, se a concorrência, ainda que com os mesmo benefícios, 

resolver divulgá-los, o risco de perder espaço já surgiu. 

A comunicação de benefícios ambientais tem sido feita através de propagandas e de relações 

públicas, que ajudam no favorecimento de credibilidade a terceiros. Para Ottman (1994, p. 

121): 

“Em geral, as comunicações de esforços verdes funcionam melhor quando: 
− Os atributos de produtos verdes são óbvios, legítimos e significativos para uma quantia razoável de 

consumidores. 
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− Os benefícios ambientais de um produto são tangíveis, podendo ser comunicados com clareza e 
simplicidade. 

− Os esforços da marca individual são reforçadas por iniciativas e êxitos corporativos essenciais”  

A autora defende ainda que a comunicação de produtos verdes deva ser parte de uma política 

corporativa de excelência ambiental – os consumidores compreendem que sempre há um 

passo a mais a ser dado. É importante se posicionar como uma empresa que está 

constantemente em busca do enquadramento verde. 

Já Frederick Elkind, vice-presidente sênior da Ogilvy & Mather Advertising, afirma que não 

cabe prometer demais, pois corre- se o risco de exagerar ou fazer com que o consumidor se 

sinta enganado. Neste caso, “quando se tratar do meio ambiente,  prometa menos e cumpra 

mais” (Ibid., p. 130). 

As informações ambientais factuais declaradas, espontaneamente, pelas próprias empresas 

fabricantes são uma ótima alternativa aos selos ambientais. As vantagens são a educação do 

consumidor, que aprende a respeito das características ambientais dos produtos, podendo não 

só fazer melhor uso deste como pressionar outros fabricantes a atenderem as suas demandas, e 

o “compromisso” com inovações. Este último parte do pressuposto de que uma vez que o 

consumidor conheça as características dos produtos, poderá, com o tempo, em função das 

mudanças no meio ambiente, na sociedade, na legislação etc., exigir modificações nos 

produtos (Fendt e Shimo, p. 48-49). 

A adesão voluntária das empresas às certificações ambientais é a fase mais avançada do 

processo de incorporação da variável ambiental aos negócios. Programas de certificação 

independentes reforçam o empenho ambiental de uma corporação, ajudando a estabelecer 

credibilidade com consumidores, mídia e grupos ambientais; um selo de aprovação é um plus 

que pode pesar na comparação dos consumidores com a concorrência; distribuição de 

produtos “aprovados” pode ser aumentada com a “parceria” de varejistas ambientalmente 

conscientes. Se o selo não garante que o consumidor compre o produto, garante que ele, no 

mínimo, se informe a respeito. 

Na OMC - Organização Mundial do Comércio, antigo GATT, existiam, em 1997, 127 acordos 

multilaterais assinados, dos quais 17 continham dispositivos ambientais. As regras do livre 

comércio impõem que os padrões ambientais dos países não resultem em barreiras 

alfandegárias não-tarifárias (PNUD, 1994, p. 25). 
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O Protocolo de Montreal restringe o uso de CFCs (cloro-fluor-carbonos). Neste caso, ao invés 

de normas técnicas, a OMC recomenda a universalização de padrões de produtos, de gestão e 

de processos na área ambiental, mediante certificação voluntárias. Em vigor desde 1995, os 

subsídios e a aplicação de direitos compensatórios na área ambiental estão regulamentados 

por legislação internacional regulada pela OMC. 

São definidos subsídios “acionáveis” aqueles que podem ser utilizados sem serem 

considerados protecionistas. O acordo permite a concessão de subsídios para promover a 

adaptação de indústrias aos requisitos de proteção ambiental (Jesus,  Faria, Zibetti, Ruy, 

1997). As empresas brasileiras passaram a incorporar a variável ambiental em seus processos 

a partir da última década (1990), com a consolidação da legislação ambiental e o aumento da 

fiscalização por órgãos ambientais, além das pressões internacionais. 

Em resumo, as empresas percebem que o desenvolvimento sustentável não é uma via 

alternativa, mas uma forma que lhes permite ser mais econômicos e racionais, além de mais 

competitivas e menos poluidoras. Consomem menos energia, reciclam o que é possível, 

seguem rigorosamente a legislação ambiental e, em alguns casos, seguem exigências 

internacionais a fim de garantir mercado e cumprir com legislações até mais rigorosas do que 

as brasileiras. 

 

2.2.4. O Desempenho Ambiental 

Crescimento econômico é entendido, hoje, como o crescimento contínuo do Produto Nacional 

em termos globais ao longo do tempo, enquanto desenvolvimento econômico representa o 

crescimento da produção nacional mais a forma como é distribuído social e setorialmente. 

Passou a ser complementado por indicadores que expressam a qualidade de vida dos 

indivíduos; a diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade; a elevação das 

condições de saúde, nutrição, educação e moradia. (Milone, 1981). A diferenciação acima, 

embora demonstre uma evolução conceitual, ainda não incorpora o estado de depleção dos 

recursos naturais. 

As decisões frente às questões de medidas de proteção ambiental, em especial nos países em 

desenvolvimento, são resultado de uma complexa teia de interesses sejam políticos, 

institucionais, científicos ou ainda culturais, impondo resultados diversos. 
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O desempenho ambiental verificado nas empresas líderes de 10 setores no Brasil, mostra que 

são três as áreas do mercado que estão na frente – químico, papel e celulose e automotivo 

(Jesus, Faria, Zibetti, op. cit., p. 75). O setor de papel e celulose está sujeito a 

regulamentações externas dos importadores, e há muita pressão pela obtenção de certificações 

como a BS 7750 e a ISO 14001. As empresas deste setor são signatárias de acordos como o 

World Business Council for the Sustainable Development e o Forest Stewardship Forum. 

Foram criados, a partir da década de oitenta, alguns mecanismos econômicos com o objetivo 

de solucionar a pressão do desenvolvimento econômico, ainda que não sejam muito utilizados 

no Brasil, a saber: 

• O Imposto sobre Poluição, que busca corrigir a formação de preços de mercado ao 

introduzir o custo de recursos esgotáveis empregados na produção de bens e serviços, 

reprimindo assim, o uso excessivo e descuidado dos recursos ambientais escassos. 

(Oates, 1989, p. 27-31) 

• As Cotas de Emissão de Poluentes, que são estabelecidas por autoridades ambientais e 

definem cotas por países, regiões ou indústrias, e teriam uma taxa de emissão pré-

determinada, podendo estas taxas ser negociadas, estando as fontes livres para 

comprar e vender permissões de emissão. 

• A Conversão da Dívida em Investimentos na Natureza, que permite aos países em 

desenvolvimento reduzirem seus ônus junto aos países desenvolvidos, e também 

contribui para reduzir os problemas ambientais. 

• A Contabilidade dos Recursos Naturais, criado para deduzir os impactos ambientais 

das contas nacionais, o que acaba afetando o PIB. 

Segundo dados da Organization for Economic Cooperation and Development (OCDE), as 

exportações do ecobusiness em 1995 chegaram a representar de 5% a 10% da produção dos 

países desenvolvidos. O mercado de ecobusiness movimenta 230 bilhões de dólares e absorve 

1% da mão de obra dos países desenvolvidos (Jesus,  Faria, Zibetti, 1997). O mercado latino-

americano ainda ocupa uma posição de menor importância na “onda verde” dos negócios, 

mas a tendência é que estes países se incorporem gradativamente ao mercado ambientalmente 

correto. Estudos afirmam que o consumidor europeu está disposto a pagar de 5% a 15% mais 

caro por produtos de madeira que possuam selos ambientais. A previsão é que as empresas de 

ecobusiness faturem 580 bilhões de dólares até o final da década. (Ibid.) 
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As empresas que compõem a vanguarda da legislação ambiental são: 

a) exportadoras discriminadas por barreiras não-tarifárias, técnicas ou de certificação; 

b) aquelas dependentes de financiamentos de bancos internacionais, que precisam passar 

por avaliações de impacto ambiental antes da liberação de recursos financeiros; 

c) multinacionais suscetíveis às leis e pressões de acionistas e consumidores em seus 

países de origem. (Ibid., p. 166-180) 

Há preocupação com o consumo mais duradouro, com os produtos verdes que buscam o 

reaproveitamento de todos os recursos do sistema de produção e consumo, realimentando o 

processo produtivo. Desperdícios e subprodutos são agora considerados fontes valiosas para 

reprocessamento. O reconsumo é um sistema complexo que pode ser identificado em quatro 

aspectos: 

1) Produtos que permitem reabastecimento após seu consumo: embalagens para refil, 

restauração de produtos pelo fabricante, recondicionamento de componentes. 

2) Reutilização das embalagens, ao invés de descarte após o uso. 

3) Reciclagem parcial ou total de insumos (latas de alumínio, embalagens de papel, 

plástico e vidro). 

4) Aproveitamento total ou parcial do produto e de sua embalagem: itens de plástico 

reprocessados para virar vasos, bacias e prendedores de roupa; resíduos de alimentos 

transformados em adubo. (Jesus et al., p. 172-180) 

No ano de 1993, US$ 432,2 milhões foram investidos em proteção ambiental, sendo que mais 

da metade destes recursos veio do BNDES e suas subsidiárias. Os setores de papel e celulose, 

siderúrgica, química e petroquímica receberam 71% da parcela financiada pelo BNDES. 

(Ibid.) 

O Protocolo Verde é a iniciativa do Governo Federal que instituiu as bases da incorporação da 

variável ambiental nas análises de crédito bancário. Assinado pelo BNDES, Banco do Brasil, 

Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, um grupo de trabalho 

foi criado pela Presidência da República para estender o Protocolo Verde a todo o sistema 

financeiro nacional. 

Do ponto de vista do consumidor, as propostas ambientais devem atender a três critérios: 

serem específicas e informativas; apresentarem benefícios concretos; contribuírem para a 
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manutenção da saúde do meio ambiente. Deve-se tomar cuidado especial para não usar o 

marketing verde se o produto não for efetivamente correto, pois pode se reverter contra o 

próprio fabricante. 

O ecobusiness brasileiro está em expansão, principalmente nos setores ligados ao tratamento 

de água e esgoto. Financiamentos de cerca de US$ 5,4 bilhões foram liberados pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre 1995 e 1999 para projetos como a 

despoluição dos rios Tietê, Guaíba, da Baía de Guanabara e outros. (Ibid.) 

Em suma, um eco produto não pode ser definido simplesmente por uma “maquiagem verde”, 

como recurso de marketing. Os produtos verdes apontam para um novo paradigma de 

consumo, incorporando o conceito de qualidade ambiental, como visto anteriormente. 

2.3. O Marketing na Celulose 

A preocupação do setor com o meio ambiente é grande, estando seu futuro dependente da 

inovação de produtos que causem efeitos ambientais cada vez menores. 

A imagem da empresa nos grandes mercados e junto às instituições públicas e privadas 

incorpora também o desenvolvimento tecnológico, o padrão de consumo e o bem-estar das 

sociedades locais à indústria consumidora de seu produto final. Isso gera ainda maior 

importância às áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, uma vez que estas precisam incorporar 

uma visão voltada para a busca de soluções para tecnologias mais limpas, níveis mais baixos 

de emissões no ar e água e através de resíduos sólidos, novos métodos na área florestal, entre 

outras, refletindo-se na capacidade de financiamento e na agressividade da estratégia da 

própria empresa. 

As novas preferências dos consumidores e as ações de agentes ambientalistas fazem surgir um 

novo conjunto de valores, expurgando processos industriais e produtos que não estejam 

comprometidos com as práticas ambientalmente sustentáveis. Para ser percebida como uma 

empresa ambientalmente responsável, é importante adotar não apenas todas as ferramentas 

tecnológicas disponíveis, mas também ouvir o que os consumidores desejam, e quais seus 

hábitos, de modo a interferir junto à sociedade no processo de mudanças. À medida que as 

empresas conseguem atender às expectativas de seus consumidores conseguem fortalecer sua 

imagem institucional. 
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No setor de papel e celulose o consumidor tem a impressão, errônea, que o papel mais branco 

significa ser mais limpo, o que requer mais componentes químicos para se obter mais alvura. 

Trata- se de uma questão cultural, onde a alteração de hábitos de consumo não é fácil. A 

comunicação, neste caso, pode trabalhar sistematicamente para reverter este comportamento, 

mas por tratar-se de um processo, requer tempo e investimentos para se proceder a essas 

mudanças. 

Interessante observar que nesta indústria, quando pensamos em desenvolvimento tecnológico, 

cabe fazê-lo de forma integrada, pois é o somatório dos esforços entre os vários agentes que 

permite a obtenção de resultados, como novos produtos ou serviços. Há características 

inerentes ao setor que precisam ser observadas, dentre os quais destacamos o tempo 

necessário para a maturação dos investimentos, no caso do desenvolvimento de espécies 

vegetais; o aumento de produtividade de insumos, para a minimização da perda de rendimento 

de matéria prima; o melhor aproveitamento de fontes energéticas com a diversificação das 

fontes em detrimento da energia de combustíveis; a qualidade final da celulose, observada a 

partir da resistência ao rasgo, alvura e grau de opacidade; e o controle de poluição sobre o 

meio-ambiente, durante o processo industrial, analisando a emissão de efluentes líquidos e 

gasosos; e no próprio produto final, frente ao conteúdo de dioxinas e compostos organo-

clorados. 

Novas técnicas para diminuir o impacto ambiental podem ser atribuídas aos esforços que vêm 

sendo empreendidos nas áreas de engenharia genética; na ruptura quanto à forma de 

branqueamento de polpa; no próprio controle do processo; e na otimização de recursos em 

todas as etapas do processo produtivo, incluindo-se os resíduos e efluentes. Sob o aspecto 

comercial, o setor vem desenvolvendo a diferenciação de produtos fabricados, até para fugir 

do aspecto comoditizado, buscando nichos nos mercados onde atua, que ofereçam melhor 

relação custo / benefício. 

Os processos químicos de branqueamento de polpa mais comumente utilizados são à base de 

cloro, dióxido de cloro, hipoclorito, oxigênio e peróxido de oxigênio. As fábricas vêm 

tentando substituir parte ou todo o gás de cloro pelo dióxido de cloro, considerado menos 

poluente. Em 1995 a Finlândia diminuiu para a metade o limite permitido de cloro nos 

efluentes das fábricas, e Ontário, no Canadá, pretende proibi-lo até 2002. (Gazeta Mercantil, 

1996 ,p. 54) 
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O peróxido de oxigênio vem substituindo o cloro, especialmente em fábricas de sistemas 

fechados -ou que utilizem menor quantidade de água - e assim reduzindo o nível de efluentes 

e o cloro como elemento alvejante. Há dois tipos de tratamentos nessas fábricas, a saber: TCF 

– Totally Free Chlorine, e o ECF – Elemental Chlorine Free. O primeiro refere-se à celulose 

totalmente isenta de cloro, e o segundo processo utiliza o dióxido de cloro em vez do cloro, 

propriamente dito, eliminando parcialmente as dioxinas (polychlorinated dioxins and furans) 

na pasta e no efluente e o AOX (absorbable organically-bound halogen) no efluente. 

Já a TCF está completamente isenta de ambas as substâncias acima, acrescida ainda da 

isenção de OX (organically-bound halogen). Ambos os processos representam avanços 

importantes na redução do consumo de água, e o mercado europeu, em especial a Alemanha, 

Áustria e Suiça, vêm exigindo fibras que não tenham sido tratadas com dióxido de cloro. A 

importância de se reduzir ou ainda eliminar o cloro do processo produtivo deve-se à 

eliminação de substâncias corrosivas, que também abreviam a depreciação dos equipamentos 

industriais. A presença do dióxido de cloro, entretanto, contribui para remover fungos e 

bactérias, possibilitando concentrar os efluentes no último estágio do branqueamento, para 

incineração. (Ibid.) 

De todo modo, este é um setor onde máquinas e equipamentos de qualidade e precisão 

integram todo o processo, garantindo a manutenção de especificações e características 

técnicas, e também acompanham as saídas de efluentes. Este controle computadorizado 

permite flexibilizar o processo e a tomada de decisão frente inclusive às demandas dos 

mercados, bastando para isso alterar as propriedades físicas e químicas da celulose final 

desejada. 

Por outro lado, a implantação e manutenção de estreitos canais sistemáticos de comunicação 

com os consumidores (fabricantes / clientes), fazendo frente às mudanças de comportamento, 

hábitos de consumo dos clientes finais (consumidores) permite adequar as mensagens e 

produtos à demanda. Importante ainda o contínuo acompanhamento da evolução da legislação 

ambiental, buscando não apenas seguir as regras estabelecidas, mas buscando antecipar-se às 

restrições impostas, introduzindo novas tecnologias nos processos ou produtos. 

A incessante busca pelo aprimoramento da gestão ambiental, envolvendo inclusive 

treinamento de mão de obra dos trabalhadores de todas as áreas da empresa e também das 

agências de meio-ambiente públicas e privadas tem sido preocupação constante e prática 
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adotada por grande parte das empresas de grande porte. Estas buscam ainda o estabelecimento 

de parcerias com fornecedores, perseguindo soluções conjuntas seja na área florestal ou 

industrial, inclusive pelo fato de objetivarem estabelecer contratos de longo prazo com seus 

clientes. O respaldo é dado pela manutenção da intensa parceria com os pólos tecnológicos e 

científicos, nacionais e internacionais, e a participação pública sob todas as formas que 

representem trocas de informações, tecnologia, expertise, seja via feiras, congressos, 

seminários e/ou conferências. (Gazeta Mercantil, 1996 , p. 54.) 

Cabe ainda destacar que este setor tem procurado manter uma estreita aproximação com as 

comunidades nas quais suas indústrias estão inseridas, desenvolvendo, implementando ou 

apoiando projetos. 

O principal impacto sobre a indústria nacional das medidas de proteção ao meio ambiente 

praticadas pelos países desenvolvidos é a exigência, por parte dos clientes, de que as fábricas 

estejam rigorosamente em conformidade com as normas produtivas daqueles países, o que 

também funciona como uma forma de protecionismo, embora encoberta, pois trata- se de 

padrões de produção que não são praticados no País. 
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3 

A IMAGEM DE MARCA 

Katz e Kahn, em seu livro Psicologia Social das Organizações, afirmam que “as 

organizações humanas são sistemas de informação, bem como de energia, e que cada 

organização precisa absorver e utilizar a informação” (1970, p. 256). A comunicação é, 

portanto, a própria essência de um sistema social ou uma organização, pois o apoio recebido 

por vários de seus públicos está diretamente ligado às informações recebidas – especialmente 

no que diz respeito aos objetivos, atividades e realizações da empresa. 

3.1. Conceito de Comunicação Institucional 

A comunicação corporativa, também conhecida como institucional, é o fluxo de informações 

tratadas de modo estratégico, materiais, percepções e entendimentos para atender a vários 

segmentos de públicos de interesse de uma empresa (Grammas, 1986, p. 51). É o meio que 

permite divulgar a organização, podendo utilizar diversos canais e formas. A maneira como é 

feita a divulgação é que poderá gerar algum tipo de envolvimento de quem recebe a 

informação para com aquela organização. Logo, entende-se que a busca recai sobre 

sentimentos positivos, e de preferência acarretando um sentimento de lealdade para com essa 

instituição.  

A lealdade à marca está estreitamente ligada à experiência de um consumidor ao uso da 

mesma, acrescidos ao conhecimento que têm, às associações e qualidade percebidas, 

refletindo o envolvimento dos consumidores com a marca (Aaker, 1998, p. 17-22). Caberá à 

comunicação a tarefa de buscar essa lealdade, trabalhando em estreita parceira com as demais 

áreas da empresa. Isto se traduz diretamente em vendas futuras, e esta recompra garante a 

sobrevivência da empresa. Em havendo lealdade à marca, uma das garantias apontadas por 

Aaker é o fator tempo, pois ainda que um concorrente decida oferecer benefícios diferentes, a 

marca que detém parcela de clientes leais terá tempo para se reestruturar, passando então a 

agregar esses novos benefícios. Ou seja, este intervalo permite então adotar nova estratégia de 

fabricação de produto, por exemplo, e requer menos investimentos para as adaptações 

necessárias. 
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A lealdade pertence à marca, e não é possível transferi-la para outro nome ou símbolo sem 

que hajam substanciais dispêndios, o que representa, no curto prazo, uma diminuição nas 

vendas e lucros da companhia. Se a lealdade pertencesse ao produto, e não à marca, uma 

empresa não criaria um patrimônio sobre sua imagem. A composição do produto pode mudar, 

ou sua embalagem, mas a confiança do consumidor continuará sendo depositada à marca e 

não ao produto. Assim, a importância do trabalho da comunicação institucional verifica-se 

quando o esforço é concentrado no processo de construção da marca, onde a identidade 

precisa reforçar todos os valores intrínsecos à imagem de marca. 

Os complexos industriais exercem forte impacto sobre o cotidiano das comunidades nos quais 

estão inseridos. A definição de qualquer política de comunicação junto à comunidade deve 

partir da premissa de que a comunidade quer, precisa e tem o direito de ser informada, o mais 

rápido possível e de forma transparente, sobre os efeitos desses impactos e as respectivas 

conseqüências. 

Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento prévio de todos os stakeholders envolvidos, a 

definição do teor da comunicação e o planejamento sobre a forma mais adequada de se fazê-

lo, criando canais que permitam que essas informações fluam de modo eficiente. Cabe ainda 

considerar situações de emergência, em que os agentes, meios e objetivos obedecem à ritmos 

e ações distintos.Visa-se com isto integrar e estreitar o relacionamento da empresa junto à 

comunidade-alvo, mostrando a empresa como participante ativa e solidária. 

No que diz respeito às preocupações com o meio ambiente, é importante não apenas transmitir 

informações, mas permitir que a comunidade verifique a veracidade das informações e 

efetivamente “sinta” essa preocupação como verdadeira. Muitas vezes a desinformação deixa 

transparecer uma falsa sensação de falta de empenho, quando na realidade há limitações para 

a solução definitiva de determinados problemas de ordem tecnológica ou mesmo de processo. 

O consumidor, foco central e última ponta do processo produtivo, vem modificando 

substancialmente seu comportamento, seja tornando-se mais crítico e exigente ou impondo até 

o fechamento de algumas indústrias, como citado anteriormente. O próprio avanço na 

comunicação e o processo de transparência que as empresas vêm perseguindo auxilia esta 

fatia de mercado a reagir, por vezes, de modo mais radical. O poder de compra e a maior 

consciência por parte da sociedade vêm impondo novo ritmo às negociações. Os novos 

valores se traduzem em todas as frentes, da ideologia às oportunidades, à educação, saúde, 
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moradia e meio ambiente. Torna-se hoje um grande desafio produzir algum bem ou serviço 

dentro desse novo contexto. 

O consumidor, especialmente em países do Primeiro Mundo, não mais aceita os produtos que 

lhe são impostos, passando a interferir até no processo produtivo dos bens / serviços 

(Buchholz, 1993). Se anteriormente o uso indiscriminado de recursos do meio ambiente era 

percebido como parte inerente do processo de produção, hoje o que vemos é o avanço da 

mídia noticiando, em primeiras páginas, os procedimentos considerados inadequados. Não 

cabe aqui julgar se certo ou não, o fato é que acidentes vinculados ao ambiente vêm 

recebendo coberturas de grande impacto, a exemplo do ocorrido com os últimos 

derramamentos de óleo por parte da Petrobrás, ou mesmo acidentes com o Césio 157, em 

Goiás, ou o derramamento de óleo do petroleiro Exxon Valdez, no Alaska, entre tantos outros. 

As próprias ONG’s vêm pressionando a mídia e a opinião pública, alertando-as sobre esses 

incidentes. Este mesmo comportamento é percebido também no exterior, e dependendo do 

país, esses questionamentos são ainda mais amplificados, como na Alemanha e Inglaterra. 

Hoje podemos assistir ao surgimento de um grande número de empresas que utilizam apelos 

ligados ao manejo sustentável do ambiente como diferencial de seus produtos. Cabe citar o 

exemplo da empresa inglesa The Body Shop, de Annita Roddick, que em seus produtos 

afirma “não promover testes (de seus ingredientes e/ou produtos) em animais”. (The Body 

Shop, 1992/93) 

Por parte das empresas a defesa vem através de “selos verdes”: o selo do FSC, no caso 

florestal, ou ainda acreditando-se às certificações ISO, especialmente às 14001, específicas 

para questões ligadas ao meio ambiente. 

Assim como uma marca, o grande desafio é a mensuração dos danos ambientais, 

especialmente os intangíveis. Como podemos avaliar monetariamente uma marca lembrada 

imediatamente, como top of mind? E como fazer o mesmo em relação ao ar puro, se nenhum 

dos dois são artigos encontrados em pontos de vendas? Os selos verdes nada mais são do que 

rótulos que identificam determinados produtos como tendo sido produzidos dentro de normas 

e padrões tidos como ambientalmente corretos. Independente da validade do uso destes apelos 

é notório observar a crescente preocupação do consumidor com a forma com que os bens e 

serviços vêm sendo produzidos, é relevante constatar a força que esta parcela da população 

vem exercendo. 
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Aos governos têm cabido o papel de fomentadores de práticas consideradas adequadas à cada 

segmento de atividade, seja promovendo taxas ou criando subsídios e incentivos que avalizem 

medidas práticas de proteção ao meio ambiente. Até como estímulo à adoção de práticas por 

vezes consideradas onerosas e pouco atraentes às empresas. Afinal, nem sempre o custo 

inicial necessário para ser investido poderá ser recuperado no curto prazo, e ainda assim as 

empresas precisam promover as mudanças seja de equipamentos, treinamento, ou mesmo de 

toda uma linha de montagem. 

Às vezes soluções criativas podem contribuir, ou mesmo um pequeno esforço na mídia já 

surte o efeito desejado. Podemos citar como exemplo a campanha educativa para aumentar a 

prática da carona como forma de diminuir o uso de automóveis, e assim minorar a emissão de 

gases na atmosfera. Verdade que a motivação no Brasil era a crise do petróleo da década de 

80, mas o fato é que quando há interesse e apoio por parte do Governo é possível este tipo de 

campanha. Cabe observar a grande quantidade de carros particulares com um ou duas crianças 

dentro, a caminho das escolas, e a queda no hábito do uso do ônibus escolar como meio 

“oficial” para se chegar às escolas. Exemplo mais recente é o esforço nacional comum para 

uso mais racional da energia elétrica, e a necessidade de todos colaborarem na redução e na 

eliminação do desperdício de seu uso. 

O conteúdo das informações deve obedecer à verdade, pois a credibilidade da empresa é bem 

intangível e altamente sensível. Qualquer questionamento que deixe a empresa em xeque pode 

ser desastroso para a continuidade deste frágil relacionamento. Quando a informação é 

sistemática, transformando-se em processo habitual dentro da organização, costuma-se 

construir um caminho de solidariedade entre a comunidade e a própria organização, abrindo 

assim espaço para um relacionamento sólido e duradouro. A criação de canais permanentes, 

dentro e fora da empresa, permite um melhor fluxo das informações e, por sua vez, possibilita 

a formação de novos disseminadores de opinião. O conceito vale, novamente, para ambos os 

públicos: externos e internos. 

O ideal, naturalmente, é promover profundas mudanças nos hábitos de consumo da sociedade 

como um todo. Se esta deve pagar mais por produtos considerados potencialmente poluentes 

não nos cabe discutir nesta dissertação, mas apontar o que vem sendo adotado e praticado no 

mercado e, através de um profundo trabalho de comunicação, como isto vem afetando a 

marca de uma organização. 
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3.2. Marca – Valores, Imagem e Identidade 

Um dos grandes desafios na construção de marca está justamente em fazer o consumidor 

associar, direta e imediatamente, um símbolo ou atividade ao nome da marca. 

Além do reconhecimento de marcas, há a questão da diferenciação na sua percepção. 

Importante conseguir diferenciar uma marca da concorrência, já que esta identifica a origem 

de um produto ou serviço, assegura sua qualidade e protege o consumidor contra produtos 

aparentemente similares porém sem contar com a chancela da marca propriamente dita. Ou 

seja, a percepção que se tem de determinada marca é que leva a empresa a trabalhar sua 

imagem percebida. É importante então compreender melhor os mecanismos da imagem de 

marca. 

Para N. V. Gil  (1995, p. 54), imagem “é o conjunto de idéias que uma pessoa tem ou assimila 

a respeito de um objeto” e que permite um determinado entendimento deste objeto. Em 

termos mercadológicos, para definir se determinada idéia merece seu interesse, o consumidor 

avalia as referências que tem sobre ela, ou seja, a imagem. Essas referências podem ser o que 

outros dizem daquela idéia, o que o próprio consumidor conhece ou entende dela, resultado da 

comparação com outras idéias semelhantes. A imagem não define as atitudes, 

necessariamente, mas as reflete, tal como um espelho. 

Assim como a imagem, também as atitudes e as crenças não definem o comportamento. É 

preciso contar sempre com a Opinião Pública, com o comportamento coletivo, com o 

ambiente onde está inserida a idéia, o objeto, a instituição. A dificuldade de mudar uma 

imagem cristalizada reside na dificuldade de se mudar as idéias nas quais o consumidor se 

apóia para avaliar esta imagem. O ser humano prefere manter comportamentos e valores aos 

quais esteja habituado por respeito pelo passado e tradição e pelo desconhecimento e riscos do 

que ele não conhece. (Gil, 1995) Assim, quanto mais diferentes forem as novas idéias, quanto 

mais mudanças comportamentais ela propuser, menor a chance de que seja aceita. 

O mesmo índice de rejeição por que passam as idéias, passam as imagens. Estas, quando bem 

fixadas no consciente dificilmente serão modificadas e qualquer informação positiva a 

respeito dessa imagem será melhor recebida e absorvida do que qualquer informação 

negativa. “Para vencer essa resistência à mudança, é necessário investimento e um trabalho 

persistente de formação de imagem” (Ibid.). 
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Já para J. B. Pinho, “a imagem de marca pode ser definida como o conjunto de atributos e 

associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca” (1994, p. 

6). Assim, é preciso conhecer os desejos do consumidor para produzir aquilo que está 

buscando, e a partir daí buscar tendências mercadológicas para acompanhar a evolução de 

gostos, comportamentos e necessidades. 

Hoje existem marcas que são conhecidas mundialmente, e que são sinônimo de qualidade dos 

produtos que representam, por exemplo, IBM, Xerox, Marlboro, Coca-Cola e Nike, entre 

tantas outras. O que têm em comum é o reconhecimento mundial da qualidade de seus 

produtos e, também, de uma imagem que está associada ao seu slogan e até mesmo à simples 

presença do seu logotipo, ou mesmo música. A marca pode ser traduzida pelo seu nome, sua 

grafia, as cores de seu logotipo, enfim, a forma como comunica os seus valores, e estes, 

representados graficamente, por exemplo, os incorporam e simbolizam. Stephen King afirma 

que: 

“o produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é comprado pelo consumidor. O produto 
pode ser copiado pelo concorrente; a marca é única. O produto pode ficar ultrapassado rapidamente; a 
marca bem-sucedida é eterna”. 

Com base nessa citação, como explicar, por exemplo, a Nike ser tão lembrada pelos 

consumidores se não tem sequer uma única fábrica própria que fabrique seus calçados? 

Muitas vezes a marca pode estar associada também a um segmento específico, como o caso 

da Gillette, associada como sinônimo da categoria lâmina de barbear ou a Xerox, no segmento 

de serviços de documentos e reprodução. Uma marca carrega, intrínseca a si, a filosofia da 

empresa representada, além de buscar traduzir seus valores e credos. Isto gera confiança. 

Para outro autor, Larry Light, consultor de pesquisa e propaganda: “a marca vale mais do que 

o produto, ela adiciona sentimento à função, personalidade à performance e exclusividade ao 

valor.”  O nome da marca e o que ela representa para o público são os maiores bens de uma 

empresa, obtendo vantagem competitiva e ganhos futuros. O consumidor, ao comprar 

determinada marca, busca uma experiência satisfatória observada anteriormente ao usar 

determinado produto ou acreditando naquilo que lhe foi afiançado por algum conhecido a 

quem este mesmo consumidor respeita. Mais uma vez funciona o mecanismo do “selo de 

qualidade”. Light aponta ainda tendências para o marketing nas três próximas décadas: 
“A guerra do marketing será uma guerra das marcas, uma competição de domínio de marca (...) será 
mais importante dominar mercados do que possuir fábricas, e a única forma de dominar mercados é 
possuir marcas dominantes.” (in Aaker, p. 16) 
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Uma marca cuja imagem seja forte pode se transformar em liderança de mercado, e isto 

significa tornar-se sinônimo do produto. Como exemplo, citamos Rolex, Ferrari ou 

Mercedes–Benz, que trazem, intrínsecas a si, fortes associações com um estilo de vida com o 

qual os consumidores se identificam. 

Em suma, imagem é “o reflexo da realidade de uma organização (...) do ponto de vista de seus 

vários públicos” (Argenti, 1998, p. 74). Enquanto há elementos percebidos diferentemente por 

vários públicos distintos, é o somatório de fatores tangíveis e intangíveis que permitem à 

organização formar a sua imagem (Ibid.). 

David Aaker, especialista em marcas, professor do Kellogg Institute e autor de vários livros, 

afirma que o patrimônio de uma marca é o resultado da sua idade, da sua ordem de entrada no 

mercado – as empresas mais antigas transmitem maior confiança, aumentando seu valor - e da 

propaganda cumulativa, ou seja, da participação atual da empresa no mercado publicitário, e 

seu comportamento no passado. Isto se verifica sempre que um consumidor se encontra em 

dúvida sobre qual marca deverá comprar, e este acaba preferindo uma marca sobre a qual já 

tenha familiaridade. 

Marcas que possuem uma imagem forte para determinado segmento de produtos acabam 

transferindo essa mesma imagem para novos produtos que queiram introduzir no mercado, 

sendo esta a mesma fabricante. Este fenômeno chama-se qualidade percebida, e exerce grande 

influência nas decisões de compra e na lealdade do consumidor a uma marca. Sendo uma 

marca bem conceituada em determinado segmento, supõe-se que outros produtos, até de outro 

segmento, também terão a mesma qualidade, acarretando um grande valor para a marca mãe. 

Apesar deste valor ser intangível, existem elementos que podem ser considerados, como o 

premium price, ou o quanto mais caro um consumidor está disposto a pagar pelo mesmo 

produto em relação à concorrência, além da própria expansão permitida a uma marca bem 

considerada. Na prática isto se traduz em poder de ganho de uma marca, ou a lucratividade 

que pode alavancar. 

A alta administração sabe que é muito mais vantajoso e econômico manter os consumidores 

satisfeitos com uma marca do que precisar trabalhar para conquistar nova base de clientes, 

assim vencendo a concorrência. A lealdade à marca não gerará valor por si mesma. São 

necessários programas para aumentar a satisfação do consumidor e evitar os custos 

representados pela mudança, assim protegendo a base de consumidores. A exploração da 
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qualidade percebida pode ter vida curta se não houver esforços também para manter o nível da 

qualidade do produto. 

Para Kotler (1998, p. 41) há cinco níveis de envolvimento entre uma marca e um consumidor. 

O comportamento deste pode ser classificado como: 

o indiferente, que pode ser traduzido como um consumidor vulnerável às 

mudanças, percebendo a marca apenas como adequada, embora represente 

pouca importância na decisão de compra, sequer recordando qual a última 

marca que comprou, do mesmo produto; 

o satisfeitos habituais, que são consumidores relativamente acomodados, 

incapazes de promover uma mudança de marca, e continuam comprando 

apesar de sua condição de parcialmente satisfeitos. Este grupo é fortemente 

influenciado pela propaganda, e podem criar um benefício visível com a 

mudança de marcas; 

o insatisfeitos, são os consumidores que temem os custos da mudança, o tempo 

em buscar informações sobre outras marcas para atender aos mesmos 

objetivos, ou mesmo receosos de que a mudança não garanta a performance da 

marca nova. Estes são os consumidores leais mas ainda assim suscetíveis a 

mudanças, especialmente caso tenham testemunhas garantindo que outra marca 

tem melhor desempenho, além de oferecer ainda outros benefícios adicionais; 

o satisfeitos, retrata o consumidor que realmente gosta de determinada marca, 

seja a razão sua forte associação ao logotipo, à qualidade percebida ou ao 

conjunto de experiências satisfatórias passadas. São amigos da marca, e 

sentem- se mal em utilizar produtos da concorrência; 

o e finalmente os consumidores comprometidos, que têm orgulho em terem 

descoberto ou serem usuários dessa marca. É como se a marca fosse uma 

expressão deles mesmos, sendo sua confiança tão grande que passam a 

recomendá-la a outros. Neste caso, tornam- se “mídia” da marca, acionando a 

propaganda boca-à-boca. McKenna (1993) afirma que a regra do boca-à-boca 

tem uma relação de proporção de 90/10: noventa por cento do mercado é 

influenciado por dez por cento dos potenciais compradores, tornando-se 

portanto um desafio canalizar os esforços de marketing a estes dez por cento de 

formadores de opinião. 
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Dependendo do produto em questão, a classificação de envolvimento entre um consumidor e 

uma marca, variando de insatisfeito a comprometido proposta por Kotler,  também se aplica, 

embora no caso específico – a celulose – isso nem sempre se verifique especialmente por ser a 

celulose uma commodity. No caso, o que conta é um conjunto de atributos dentre os quais está 

a qualidade efetiva do produto em questão, e os usos e aplicações a que serão destinadas à 

celulose. 

Esses consumidores, específicos por tratarem-se de fábricas de papel, são também sensíveis e 

influenciados pelo aspecto da logística, e pelas preocupações levantadas por seus próprios 

consumidores finais. Importante para a indústria de celulose é entregar a mercadoria nos 

destinos e prazos acertados, acompanhando os índices de estoque, bem como níveis de 

opacidade, luz, alvura, etc., que a celulose, uma vez novamente manufaturada irá 

proporcionar. Interfere ainda o apoio pós-venda que a indústria de celulose irá oferecer e 

garantir, mesmo não sendo diretamente responsável pelos produtos que chegam diretamente 

aos consumidores finais, ou população em geral, como o caso de usuários de guardanapos de 

papel, papel higiênico, compradores de fraldas descartáveis ou até papel fotográfico, além de 

papel para escrever e imprimir. 

Já a identidade de marca é a manifestação visual da imagem, transmitida através de sua 

logomarca, papelaria, dos escritórios, produtos, serviços, e todas as demais formas tangíveis 

criadas por uma empresa para se comunicar com seus diversos públicos (Argenti, op. cit., p. 

74). Deve nascer das raízes da própria empresa, com objetivos claros que permitam às pessoas 

sentirem-se pertencentes àquela empresa, devendo espelhar a personalidade da companhia, 

suas forças e fraquezas. 

É o conjunto formado pelo produto ou serviço mais o ambiente físico, a comunicação e o 

comportamento da organização: – como as pessoas dentro da organização se comportam 

interna e externamente (Olins, 1990, p. 9-29). Logo, a reputação de uma empresa, ou sua 

imagem percebida, é formada pelo somatório da imagem e da identidade, e o fator ambiental é 

parte integrante desta. 
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3.3. Stockholders vis-à-vis Stakeholders 

Os stakeholders, como são denominados grupos de interesse que exercem influência junto às 

empresas, têm interferido diretamente na atuação das empresas, pressionando os diretores, os 

acionistas e, sobretudo, o corpo gerencial. Não mais restrito aos interesses financeiros e de 

lucratividade das empresas, o desempenho social também vem sendo questionado, e o meio 

ambiente é parte integrante deste resultado. 

Conforme observa o World Resources Institute, algumas empresas também estão 

considerando nesse rol  os 

"empregados, consumidores, fornecedores, associações comerciais, comunidade e grupos ambientais, o 
público em geral, e no senso mais amplo, gerações futuras e a biosfera como um todo” (1994, p. 218). 

O novo papel desempenhado pelas empresas hoje envolvem decisões relativas aos usos de 

recursos, sejam materiais, humanos ou ainda de capital, como cita Buchholz (1992). Para este 

autor, o antigo conceito do acionista, que se imbuía do espírito de propriedade para com isto 

preocupar-se com questões de longo prazo cedeu lugar a vários acionistas minoritários 

dispersos que passam a perceber o empreendimento como um investimento. E como tal, 

precisa dar retorno financeiro independente de questões que não agreguem tanto retorno 

financeiro no curto e médio prazos. Ou seja, na visão antiga prevalecia o senso de 

propriedade, e este (o proprietário) era facilmente reconhecido, sendo inclusive por vezes 

nominalmente citado como responsável por eventuais problemas. 

Se utilizarmos apenas a racionalidade fria e calculista dos financistas, podemos afirmar que 

para um investidor (stockholder), seu principal interesse é o retorno financeiro gerado pelo 

empreendimento. No papel atual, caso os investimentos não tragam o retorno adequado, 

simplesmente vendem suas ações. 

Para Buchholz (1992, p. 269), o conceito de stakeholder é mais compatível com os valores 

democráticos, sendo o processo de decisão mais aberto a interferências e à participação de 

grupos de interesse, sejam eles internos ou externos, como veremos mais adiante o exemplo 

da indústria Riocell. Isto obriga a um gerenciamento mais participativo, seja com a presença 

dos empregados ou mesmo da comunidade na qual a empresa possa estar inserida. 

Na visão de stakeholder, o autor amplia essas responsabilidades incluindo grupos sobre os 

quais o empreendimento interfere, tornando a empresa responsável por estes. Não no sentido 
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paternalista, mas do ponto de vista de que à empresa cabem responsabilidades que irão afetar 

o cotidiano dessas pessoas. Cabe a estes grupos observar e acompanhar não apenas o 

desempenho gerencial, mas também questões relativas ao uso dos recursos corporativos, que 

podem ser financeiros, ambientais, políticos ou sociais, dentre outros. Isto faz com que as 

empresas passem a ser observadas como instituições de múltiplos objetivos. 

A empresa com múltiplos objetivos passa a ser avaliada pelo conjunto de stakeholders 

atingidos satisfatoriamente, ou seja, como esses vários objetivos foram sendo atingidos. As 

empresas passam a ser percebidas como instituições responsáveis também por questões 

sociais e até políticas, despertando o interesse da sociedade, em especial aquela na qual a 

empresa possa estar inserida. Isto acarreta uma nova postura empresarial, além das questões 

anteriormente ligadas à produção per si, afetando os resultados ou ainda a performance das 

empresas como um todo. O princípio básico do desenvolvimento sustentável é justamente a 

promoção do crescimento / desenvolvimento, sem contudo comprometer a continuidade dos 

recursos naturais às gerações futuras. Trata-se de um grande desafio que tem colocado as 

empresas hoje em situação delicada. 

Quando uma indústria polui o ar, ainda que involuntariamente, está afetando a vida dos 

moradores na região onde está inserida, e sem os consultar ou ainda alertar referente às 

conseqüências que poderão advir, a qualquer tempo. Cabe observar que a discussão sobre a 

eliminação total da poluição pode ser interpretada como sendo possível apenas se não houver 

desenvolvimento. 

Para Welford (1994), há significativas mudanças na interação entre as empresas e seus 

stakeholders : 
“Tradicionalmente o foco principal de interesse dos stakeholders tem sido sobre o desempenho 
financeiro da empresa. Cada vez mais, entretanto, a pressão dos stakeholders está se concentrando na 
performance ambiental da empresa e outras questões” (1994, p. 7) 

 

3.3.1. O Caso Borregaard 

Cabe registrar o comportamento de uma comunidade no Rio Grande do Sul, que fechou por 

mais de noventa dias a operação, em 1973, de uma fábrica de celulose devido aos problemas 

relativos a meio ambiente, a extinta Borregaard e atualmente conhecida Riocell. 
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Voltando um pouco à história, a Noruega e a Finlândia, maiores produtores de papel e 

celulose da Europa na década de 60, à época dos estudos para a implantação de uma indústria 

de papel e celulose optaram pelo Rio Grande do Sul para a implantação da extinta Borregaard 

S.A. devido às ótimas condições locais para o plantio do eucalipto e da acácia negra, além das 

boas estradas e dos rios e lagoas navegáveis. A cidade de Guaíba foi escolhida, por também 

contar com as principais rodovias do Estado. Ao ser implantada, a Borregaard subestimou a 

opinião pública, sendo também considerada uma empresa “estrangeira”, especialmente pelo 

seu isolamento frente à comunidade. Foi fechada dois anos após a sua inauguração devido ao 

odor característico de seu processo fabril. Alguns adesivos que circulavam em automóveis em 

Porto Alegre, à época: 

o Chega de Fedor! 

o A poluição fecha a Borregaard 

o O Povo acaba com a Borregaard ou ela acaba com o Povo! (Freitas, 1985, fig. 

2) 

Foram necessários cinco ininterruptos anos de intenso trabalho de comunicação corporativa, 

para a reversão de percepção de imagem, a fim de conquistar confiança no empreendimento, 

agora com o nome de Riocell S. A. A nova administração, cônscia dos problemas de imagem 

e disposta a reverter esse quadro negativo, arregaçou as mangas e centrou esforços e 

investimentos na reestruturação de todo o seu ciclo de produção, instalando filtros e lagoas de 

tratamento com a mais moderna tecnologia disponível. Em paralelo, adotaram um programa 

de endomarketing, aliado a um treinamento interno buscando instaurar uma nova mentalidade, 

educando os empregados e colaboradores para a importância de se estabelecer uma parceria 

com a natureza, ao invés de apenas usufruir os benefícios que esta lhe oferecia. 

Outra ferramenta implementada, da maior relevância, foi o Programa de Visitas. Dirigidas a 

estratos de stakeholders, estes formadores de opinião eram levados à Riocell e lá podiam 

acompanhar todo o processo, do plantio de mudas ao embarque do produto final. Nestas 

visitas eram respondidas todas as perguntas, fosse sobre produção, plantio de florestas e mata 

nativa, processo químico industrial, ou logística, além de esclarecimentos sobre as iniciativas 

nas áreas sociais. 

A vantagem deste tipo de programa é que o visitante pode constatar, ao menos visualmente, 

os esforços empreendidos, e a sinceridade e a franqueza das informações oferecidas. 
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Naturalmente que este programa oferece acima de tudo um apoio visual, mas ainda permite a 

interação direta entre os visitantes e a própria empresa. Outra vantagem está no custo 

relativamente mais baixo, se comparado a outras ferramentas da comunicação, como a 

propaganda, e permite selecionar os públicos para que estes, posteriormente, sirvam como 

multiplicadores de opinião. Hoje, a título de ilustração, apenas uma única inserção de trinta 

segundos na maior rede de televisão, em horário nobre, custa cerca de R$ 160 mil, (Rede 

Globo, 2001) enquanto o visitante custa para a empresa seu traslado, alimentação e 

hospedagem quando necessário. E principalmente porque a empresa pode escolher seus 

convidados, agindo diretamente em seus stakeholders. 

O trabalho de parceria entre a Riocell e a imprensa levou ao amadurecimento da opinião 

pública que, por sua vez, passou a exigir imparcialidade nas notícias veiculadas e 

transparência como constante. Hoje a Riocell é tida como um modelo de gestão ambiental na 

indústria da celulose. (Slongo, 1990, p. 75-82). 

3.3.2. Exemplos de Stakeholders 

A importância na escolha dos stakeholders recai, sobretudo, na precisa identificação das 

lideranças que se quer atingir, pois o grau de integração entre a empresa e esses públicos é de 

fundamental relevância. Dependendo do porte da comunidade em questão, essas lideranças 

podem exercer maior ou menor influência. Por outro lado, a ascensão destes junto à 

comunidade permite antever possíveis reações por parte dos demais moradores da região, 

gerando reações mais ou menos racionais / emocionais frente às questões ambientais. 

Dentro desse escopo, um dos grupos de stakeholders mais importantes na disseminação 

favorável às empresas é o grupo formado por empregados e seus familiares. Afinal, estes 

costumam ser parte da comunidade, e ninguém melhor do que eles para atestar as reais 

intenções e práticas da empresa na qual participam. Quanto antes a comunidade for envolvida 

no processo de comunicação, menos pressionada sentir-se-á a aceitar os fatos como 

definitivos. A sensação de participar das decisões permite melhor entrosamento e garante 

cumplicidade entre as partes. 

A autora Jacquelyn A. Ottman considera que: 

“Os formadores de opinião ambiental vão além dos empregados corporativos, investidores e 
fornecedores, incluindo legisladores e órgãos governamentais, educadores, ambientalistas, varejistas, a 
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mídia e as crianças. Ganha-se muito com seu apoio, perdendo-se também sobremaneira se forem 
ignorados”. (1994, p. 71) 

Os governos são outro importante stakeholder. O que antes era visto com maus olhos, o 

trabalho conjunto entre empresas e governo, hoje é visto como uma oportunidade de criar uma 

legislação equilibrada e ter acesso a informações e técnicas úteis para a questão ambiental. 

Políticos com ambição de crescimento não podem ignorar a importância que a questão 

ambiental tem para o eleitorado. Legisladores e regulamentadores desconhecem os detalhes 

dos processos comerciais e de produção e, em busca de atender às demandas dos 

consumidores, proíbem ou limitam embalagens e atividades que acabam sendo onerosas e 

mal-orientadas para a indústria. Por isso é importante que sejam tomadas medidas efetivas: se 

os administradores de negócios se juntarem aos legisladores e regulamentadores, pode-se 

conseguir uma legislação ambiental viável e executável, além de troca de informações e 

recursos em prol desta questão. 

Em relação aos ambientalistas, há vantagens obtidas a partir da aliança entre empresa e esse 

grupo de stakeholders. Dentre elas destacamos o aumento de entendimento, credibilidade 

junto aos consumidores e à mídia, obtenção de insumos para a empresa e planejamento de 

marketing, garantia e comunicação de um ponto de vista equilibrado com outros formadores 

de opinião. 

É bom saber que estes ambientalistas não são mais os amadores de vinte anos atrás, ativistas 

que mimeografavam panfletos. Hoje muitos são grupos profissionais, extremamente 

organizados e distribuídos por todo o mundo, têm voz ativa na mídia, e são excelentes 

comunicadores. Talvez a maior importância destes grupos diante dos consumidores seja o alto 

grau de credibilidade conquistado por eles: 60% dos entrevistados de uma pesquisa feita pelo 

The New York Times, em 1990, considera os ambientalistas “razoáveis”; 27% acham que eles 

são “extremistas”; 16% dos adultos atualmente são membros de um grupo ambiental ou 

fizeram parte de um em 1993; 20% alegam terem sido voluntários destes grupos os últimos 

anos (Ottman, 1994, p.84). 

Os ambientalistas têm usado inúmeras ferramentas sofisticadas, entre elas a propaganda, para 

falarem diretamente com os consumidores, e têm obtido sucesso. Nos Estados Unidos, no ano 

de 1989 foram feitas trinta e duas propagandas de cunho ambiental na mídia impressa, e nove 

na televisiva. Já em 1990, a propaganda impressa apresentou um crescimento de 430%, com 
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cento e setenta inserções, e na televisão constatou-se um aumento de 367%, com quarenta e 

dois anúncios (in Ottman, 1991, p. 14). 

Afinal, antes de qualquer idealismo, os ambientalistas são consumidores. 

“Há grupos ambientais que têm consciência ou estão envolvidos no desenvolvimento de idéias e 
tecnologia bem delineadas que ajudam a indústria a ficar na vanguarda. Conseguir sua cooperação pode 
acrescentar credibilidade e impacto aos esforços pessoais. Como são influentes com a mídia, cabe aos 
comerciantes obter sua aprovação quanto a alegações, antes de lançá-las para o público” (Ottman, 
1994, p. 86). 

As ONG’s têm conquistado reconhecimento como entidades aptas a endossar produtos 

ecológicos, participando inclusive das consultorias que promovem a elaboração e avaliação 

dos Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), além de ajudarem a difundir tecnologias 

alternativas. 

Em pesquisa realizada pela Roper em 1990, a maioria dos consumidores se mantinha 

informada sobre questões ambientais através da mídia, notadamente a televisiva, seguida de 

jornais, revistas e rádios. Roper constatou que 32% de todos os consumidores ouvidos são 

expostos a informações distribuídas por grupos ambientais, como pode ser observado no 

gráfico 2 do Anexo 2 (Ottman, p. 35). 

Em relação aos líderes de opinião nas áreas de influência da empresa, podemos destacar os 

esforços empreendidos, usando-se também as mesas redondas, fóruns e seminários. As mesas 

redondas colocam executivos corporativos e ambientalistas, por assim dizer, do mesmo lado. 

Debatendo sobre os dois pontos de vista, um e outro passam a se conhecer e compreender 

melhor e, assim, chegam a soluções viáveis para ambas as partes. “Os ambientalistas 

descobrem que obstáculos existem para a indústria conseguir seus objetivos, enquanto os 

líderes empresariais aprendem que tipos de iniciativas os ambientalistas apoiarão”. 

De acordo com um executivo: 

“Os ambientalistas afetam a legislação. Ao se envolver em sessões a portas fechadas, empresários 
passam a compreender a filosofia dos ambientalistas, que também são seus consumidores e, exatamente 
como ocorre com consumidores normais, é preciso compreender suas atitudes.” (Ottman, 1994, p. 88). 

A mídia, que notifica ampla e rapidamente todo e qualquer acidente ambiental que ocorra em 

qualquer parte do mundo, também pode ser uma excelente aliada das indústrias com 

programas voltados para a solução destes problemas. De toda forma, é importante 

acompanhar de perto as divulgações na mídia para evitar que as notícias sejam dadas de 
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maneira errônea. Noticiários de TV destacam seus melhores repórteres para matérias que 

envolvam questões ambientais, celebridades de Hollywood abraçam causas ambientalistas e 

fazem disso uma postura elegante; existem revistas direcionadas a este tema e livros sobre o 

assunto são amplamente vendidos. 

Em suma, a mídia, especificamente a TV, é a principal fornecedora de informações sobre 

questões ambientais para os consumidores de massa. Entretanto, embora possua maior 

credibilidade do que a indústria, ainda peca pela falta de equilíbrio. A questão, para os 

homens de negócio, é ter a mídia a seu favor. 

“Os comerciantes podem conseguir o apoio da mídia, não só oferecendo suporte técnico repórteres, 
educando-a pró-ativamente sobre questões corporativas e iniciativas de produto, como também 
patrocinando eventos de mídia que abordem diretamente questões ambientais locais”. (Ottman, 1994, p. 
91) 

Cabe observar que este novo papel exercido pelos stakeholders  irá afetar diretamente as 

iniciativas na área do marketing, uma vez que as ações devem ser estratificadas, dirigidas aos 

seus vários segmentos. Veremos a seguir quais os ativos de marketing e como cria- se 

vantagem competitiva, mostrando-se como a marca de uma organização é influenciada pelos 

públicos acima descritos.  

3.4. A Imagem de Marca como Diferencial Competitivo 

A marca como um diferencial competitivo envolve diversas questões e permeia toda a 

organização, visto lidar com valores, imagem e identidade – anteriormente descritos – e estes 

estarem manifestos em todas as atividades da empresa. Significar adequar a estratégia e o 

posicionamento de marketing aos anseios dos stakeholders, que precisam perceber a relação 

custo / benefício envolvidos. 

 

3.4.1. O Cliente como Foco Central 

A estratégia de marketing tem seu foco, segundo os autores Hooley e Saunders (2001), em 

duas questões principais: a identificação de mercados – alvo e a criação de uma vantagem 

diferencial. Os autores pregam a necessidade da reavaliação do papel do marketing como uma 

força estratégica, e não apenas como um departamento. Trata-se de um processo crítico, em 

contraponto à especialização funcional. 
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Dentro dessa visão, o cliente está inserido no centro das operações, onde o entendimento 

profundo da orientação do mercado é o caminho recomendável para se fazer negócios. Assim, 

busca-se construir o processo de criação de valores. O contexto é visto como dinâmico, a 

exemplo das Teorias dos Sistemas e da Contingência, movido pelo que Hooley e Saunders 

(2001) denominam de “o processo de ir às compras”.       

A maior dificuldade em definir o posicionamento de marketing, para Webster (1997), reside 

no fato do marketing ser, simultaneamente, cultura, estratégia e tática. Cultura por envolver 

um conjunto de crenças e valores que motivam a organização em atender às necessidades do 

cliente em busca do lucro; estratégia uma vez que visa criar respostas eficientes em ambientes 

transitórios ao definir segmentos de mercado, desenvolvendo serviços e produtos destinados a 

esses públicos; e tática uma vez que o marketing se preocupa com as atividades do cotidiano. 

Assim, o desafio reside na construção simultânea de uma empresa voltada ao cliente (cultura), 

desenvolvendo um posicionamento competitivo (estratégia), e planos de ação detalhados 

(tática). 

Quando há compreensão entre as várias áreas de uma organização para a compreensão das 

necessidades presentes e futuras dos clientes, e o que os afeta, é possível à toda a empresa 

gerar, disseminar e reagir à inteligência de mercado. Traduz-se essa operação na criação de 

comportamentos que permitem gerar valor para um cliente. No caso da celulose, o 

consumidor final passa a comprar papel dos fabricantes que utilizam celulose oriunda de 

florestas plantadas, de modo sustentável. O reflexo desse comportamento, segundo Hooley e 

Saunders (2001), estará na busca do lucro de longo prazo, e não necessariamente no simples 

aumento de preços, que exigiria ações de curto prazo. Essa nova visão do marketing 

demonstra a necessidade do compromisso com a melhoria contínua e a importância da 

pesquisa e inovação. A área florestal da Aracruz pode ser enquadrada nessa visão, quando 

busca desenvolver novos híbridos de eucalipto para atender aos diferentes usos da celulose, 

adaptadas às características edafoclimáticas locais. Na visão da orientação de mercado acima, 

esta é interdisciplinar e permeia toda a organização. 

Ainda seguindo os princípios de marketing, Hooley e Saunders (2001, p. 23) pregam dois 

fundamentos básicos: “O cliente é o centro de tudo” e “Os clientes não compram produtos”. 

Em estando o cliente satisfeito, os autores consideram que um produto de qualidade é aquele 

que satisfaz a “adequação à finalidade’ (Ibid.), ou seja, na Aracruz o uso final a ser dado à 
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celulose produzida é o que orienta o processo produtivo a ser adotado, desde a seleção do tipo 

de híbrido de eucalipto ao processo industrial. Logo, as fábricas de papel estão mais 

interessadas nos benefícios que determinados tipos de celulose podem oferecer do que às 

especificações genéricas puramente técnicas. Dentro dessa ótica, à Aracruz cabe desenvolver 

soluções para os consumidores de seus produtos – fábricas de papéis e seus usuários finais.   

3.4.2. Criando Vantagem Competitiva 

Para Porter (1986), cria-se vantagem competitiva através de preços atraentes ou pela 

diferenciação de produto. Já Hooley e Saunders (2001) consideram que uma das maneiras de 

se obter diferenciação está na qualidade relativa percebida pelo cliente, em relação ao produto 

ou serviço oferecido. É esta que irá proporcionar maiores impactos nos retornos sobre os 

investimentos a médio e longo prazos. 

Os serviços prestados são importantes meios de diferenciação, possibilitando agregar valor a 

um produto e/ou marca, especialmente em se tratando de uma commodity, como é o caso da 

celulose. A qualidade superior percebida na prestação do serviço permite estreitar o 

relacionamento entre o fornecedor e o cliente, e este vínculo pode servir inclusive como 

barreira na busca, por parte do cliente, de outras fontes de fornecimento, impedindo assim a 

ação de concorrentes. O estabelecimento próximo e sistemático com seus clientes possibilita a 

uma empresa a continuidade de transações comerciais, e representa ainda a oportunidade de 

efetuar novos negócios. Pode-se, para esses autores, afirmar que a lealdade de um cliente está 

relacionada à satisfação que este detém consumindo e se relacionando com determinado 

fornecedor.    

 Outra forma de diferenciação está na reputação favorável de uma marca, podendo servir de 

indicador de procedência e uma garantia do que pode ser esperado do produto ou serviço em 

questão. A marca é, ainda, uma vantagem competitiva quando registrada, já que não pode ser, 

legalmente, copiada. 

Vantagem competitiva também pode ser criada através da comunicação, quando as 

ferramentas são utilizadas com eficiência para construir uma reputação positiva. O 

posicionamento de marca, usado como diferencial de comunicação, estabelece um lugar forte 

na mente dos consumidores, como citado por Ries & Trout (1999), e envolve aspectos 

emocionais ligados a produtos e serviços.  
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Pode-se constatar que há várias formas de se criar vantagens competitivas, e uma marca forte 

é aquela que consegue ser reconhecida e identificada por sua identidade, sua essência e seus 

valores. 

Em suma, dentre as principais vantagens competitivas na diferenciação de uma empresa pode-

se citar: a diferenciação de produtos, quanto mais exclusivos e difíceis de serem copiados; 

uma definição clara dos stakeholders envolvidos, de modo que a empresa possa direcionar 

esforços claramente dirigidos a esses públicos – alvo; fortes vínculos com os clientes, onde o 

serviço diferenciado agrega valor ao produto; e a própria reputação e a imagem de marca da 

empresa, onde a credibilidade percebida está respaldada em resultados e ações concretas e 

tangíveis em todas as outras frentes do marketing.  A sinergia entre os fatores acima colabora 

para que a busca por outros fornecedores seja improvável. Afinal, apesar das inovações 

tecnológicas e rápidas mudanças de mercado, o cliente precisa sentir-se seguro e confiante 

com seus fornecedores, e uma imagem e reputação favoráveis configuram-se dentre os 

principais ativos de uma organização. (Hooley e Saunders, 2001)    

No caso específico da Aracruz, as principais vantagens competitivas são a qualidade de seu 

produto, ainda que esteja entre os menores custos de produção do mundo, aliado aos serviços 

prestados. A empresa conta ainda com um eficiente sistema de distribuição e logística; e uma 

reputação e imagem de marca confiáveis, como será visto mais adiante no capítulo 8.             

A empresa realiza, periodicamente, pesquisas sobre o grau de satisfação de seus clientes, de 

modo a monitorar como estes vêm sendo atendidos, e de que maneira a empresa pode ainda se 

aprimorar.  

Para Hooley e Saunders (2001), a construção de posição competitiva passa, necessariamente, 

pela identificação das capacidades, competências, recursos e ativos de uma organização. 

Dentre estas destaca-se a marca e sua reputação que, apesar de bens intangíveis, deveriam 

integrar a relação de ativos em um balanço da empresa, pois são fontes para a vantagem 

competitiva. 

Quando uma empresa exerce a liderança pelo produto está, na realidade, à frente do mercado 

pelas constantes inovações tecnológicas que seu produto oferece, acrescido de excelentes 

serviços que presta. Significa que compreende, realmente, as necessidades de seus clientes e 

tem a devida agilidade e flexibilidade para proceder às modificações necessárias. Com isso, a 

empresa pode desenvolver rapidamente novos produtos, superando a concorrência, e sustentar 



 
 

57

relações profundas e de longo prazo com seus clientes. É a organização compreendendo suas 

capacidades corporativas e buscando diferenciar-se competitivamente da concorrência.  

 3.4.3. Posicionamento Competitivo 

Hooley e Saunders (2001) sustentam que o posicionamento competitivo é a busca pela 

conciliação e o equilíbrio entre a orientação de mercado e a visão baseada em recursos da 

empresa. Ou seja, mostra como a empresa irá competir, quais os seus mercados- alvo e quais 

as vantagens a serem perseguidas dentro desses nichos de atuação. Pregam ainda a 

importância de se reconhecer quais as alternativas disponíveis no mercado quando 

comparamos o produto da empresa em questão com os outros, da concorrência.  Logo, o 

posicionamento competitivo é a maneira pela qual determinada marca – de produto ou serviço 

– é percebida quando comparada a outras marcas no mesmo mercado, na busca pela 

diferenciação competitiva. A diferença, frente ao posicionamento de comunicação proposto 

por Ries & Trout reside no fato do posicionamento competitivo ser mais amplo. Pode abraçar 

diferenciais competitivos na distribuição, nos preços ou no produto, enquanto que Ries & 

Trout mantêm o foco na comunicação do marketing. 

3.4.4. Ativos de Marketing 

Trata-se de propriedades que podem ser usadas como vantagem competitiva, e costumam ser 

intangíveis. São os ativos de uma organização adequados às necessidades e desejos dos 

clientes, e por estes valorizados. Como ativos de marketing entende-se , dentre os demais 

elementos vistos anteriormente, a imagem de marca e o domínio de mercado.  

A imagem de marca, para Hooley e Saunders (2001, p.100-107), é considerada dentre os 

principais ativos que uma empresa possui. Na visão dos autores, há seis razões básicas para 

considerar as marcas ativos de marketing, a saber: 

1 – marcas são difíceis de construir, embora quando estabelecidas devam ser exploradas em 

sua plenitude, aproveitando-se todas as oportunidades. 

2 – Marcas adicionam vantagens ao cliente, pois dependendo do produto ou serviço em 

questão, estão mais baseadas na imagem na mente dos consumidores do que em atributos 

físicos propriamente ditos. 



 
 

58

3 – Marcas criam posições competitivas defensíveis, possibilitando inclusive a diferenciação 

de preços, ou seja, permite que uma empresa cobre mais caro apenas pela força da marca. 

4 – Marcas constroem retenção de clientes, privilegiando a lealdade dos clientes. Estes 

tornam-se menos sensíveis a ações táticas de marketing da concorrência, como por exemplo, 

promoções de vendas feitas pela concorrência. Quando o consumidor é leal a determinada 

marca, tende a privilegiar os esforços de marketing desta marca. 

5 – Marcas podem transformar mercados, especialmente quando a marca principal é forte, 

servindo de diferencial competitivo frente a outras marcas dentro do mesmo mercado. 

6 - Marcas trabalham financeiramente, agregando valor ao negócio. 

A imagem de uma empresa pode ser afetada, por exemplo, pelo país de origem, pelo domínio 

de mercado e pela percepção de oferecer produtos de qualidade superior. Nesses casos, a 

marca tanto pode ser afetada positiva como negativamente. No caso de um país, há aqueles 

que têm, intrínsecos a si, características específicas como a tradição ou boa reputação de 

produtos ou serviços por eles gerados, e outros cuja posição nestes quesitos deixa a desejar. 

No caso da celulose brasileira, o país ainda sofre com o desconhecimento da geografia de seu 

território, levando empresas que manejam suas florestas de modo sustentável a mostrarem, 

didaticamente em seus materiais de comunicação, suas distâncias físicas da Amazônia, devido 

à ação predatória dos madeireiros naquela região, amplamente divulgado pela imprensa 

internacional. 

Quanto ao domínio de mercado, especialmente no que diz respeito aos produtos de consumo, 

a impressão de domínio real ou imaginário contribui para o aumento de vendas e o 

fortalecimento da imagem de marca, já que os consumidores acreditam que os líderes de 

mercado – efetivo e aparente – são melhores. Essa impressão é respaldada pela presença do 

produto e maior visibilidade. (Hooley e Saunders, 2001, p. 106)       

Concluindo, pode-se constatar que para se criar um diferencial competitivo que possibilite 

agregar valor à marca, é preciso perceber a informação como ativo e desafio à organização. 

Ativo pois no livre mercado cada empresa busca suplantar sua concorrente, tratando-a 

praticamente como rival. Isto leva as empresas, para Jain Subhash (2000), à busca pela 

compreensão de quais são seus pontos fortes e fracos, e compara-los a seus competidores, de 
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modo a vislumbrar as oportunidades de negócios e diferenciais. Percebe-se que a estratégia de 

marketing está centrada através de um conjunto de informações a respeito do mercado, dos 

clientes e da concorrência. E desafio pois consideramos a comunicação como sendo uma 

informação tratada de modo estratégico, onde a inteligência aplicada aos usos que serão dados 

a essas informações é que irá determinar a garantia de estar tornando-as vantagens 

competitivas que agreguem valor à marca. 
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4 

A CELULOSE NO BRASIL 

4.1. O que é Celulose  

A celulose é uma fibra natural da madeira, sendo constituída em 50% de celulose e o restante 

de lignina e hemicelulose, entre outros. A lignina tem função de adesivo, de agente ligante, e 

a separação desta da polpa requer uma série de componentes químicos. (Carneiro, 1994) 

Os tipos de pasta recebem seus nomes de acordo com o tipo de processo produtivo que sofrem 

para sua fabricação, sendo o processo usado em madeira dura, caso do eucalipto, 

normalmente denominado de processo químico. Este processo dá origem à pasta química, que 

é obtida por reações também químicas. 

As características da celulose advêm do tipo de madeira utilizada, podendo ser de fibra longa 

ou curta, como no caso do eucalipto, dependendo de seus vários usos e aplicabilidade. Em 

quaisquer das fibras empregadas, as propriedades mais valorizadas no papel são: alvura, 

viscosidade, resistência e opacidade. 

A coloração marrom da pasta celulósica está relacionada à presença de lignina, sendo que 

para se obter níveis diferenciados de alvura, recorre-se à etapa de branqueamento. Esta etapa 

pode ser feita de diversas maneiras. 

No Brasil o principal processo de fabricação da celulose é o Kraft, ou sulfato. Em 1996, 

segundo o Panorama Setorial da Gazeta Mercantil, 81% da produção nacional era composta 

de pasta química. 

O Brasil não produzia celulose até meados da década de 30, e as poucas indústrias de papel 

então existentes fabricavam-na a partir da matéria-prima importada. Na década de 40, com o 

apoio do governo, a Klabin implantou o primeiro projeto integrado, utilizando celulose de 

fibra longa e uma base florestal própria. 
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4.2. A Indústria da Celulose – de 1960 a 2000 

No período 1967-1974 o Governo concedeu um conjunto de incentivos fiscais e financeiros, 

por tratar-se de matéria-prima estratégica, já que lida com a comunicação e o consumo de 

massa. Esses incentivos possibilitaram a instalação, no País, de importantes grupos 

estrangeiros, inaugurando a primeira fase da concentração do mercado, e transformando o 

Brasil, a partir da década de 80, num exportador de celulose e papel. 

A instalação de uma indústria de celulose e papel, como todo empreendimento, tem aspectos 

positivos e negativos. Dentre os principais aspectos positivos, pode-se destacar o aumento da 

receita governamental; a geração de empregos diretos e indiretos; o estímulo a fornecedores e 

prestadores de serviços; a modernização sócio-cultural das regiões atingidas em função da 

atração de mão de obra qualificada; a formação de renda regional e a melhoria da balança 

comercial do Estado obtida pelos recursos envolvidos sejam através de impostos, sejam pela 

circulação de riqueza. 

Entretanto, dentre os aspectos negativos, cabe ressaltar os riscos de poluição, o aumento da 

demanda por serviços públicos e urbanos, sem a contrapartida da oferta, a atração de 

imigrantes em volume maior do que os empregos gerados, principalmente de mão de obra 

sem qualificação, uma tendência de alta nos preços de comércio local, nivelados pela camada 

de renda mais alta, e a especulação imobiliária urbana (Carneiro, 1994). 

A indústria de celulose é tida como importante fonte de desenvolvimento, ainda que com as 

implicações ambientais, pois demanda intenso capital, recursos humanos, tecnológicos, 

hídricos e grandes extensões de terras, além de energia e infraestrutura, o que interfere 

econômica e socialmente junto às comunidades onde se instala. 

Cabe observar ainda o inter-relacionamento entre a indústria de celulose e o mercado no qual 

está inserido, até para melhor possibilitar a compreensão dos agentes envolvidos: 
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Figura 1 

Quadro Sinóptico do Processo 

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 
 

 
  
Fonte: BNDE/DEINQ - Estudos Setoriais Insumos Básicos – Papel e Celulose 

 

Segundo dados do documento Estudos Setoriais Insumos Básicos – Papel e Celulose, as 

unidades produtoras do segmento de papel e celulose são pouco intensivas no uso de mão de 

obra por capital investido. O investimento direto por emprego gerado em 1977 foi da ordem 

de U$220 mil. Indiretamente, através da área de reflorestamento, o setor revela-se um 

razoável gerador de empregos. (BNDE, 1996, p. 7) 

As unidades fabris exigem serviços de infraestrutura, em especial água e energia, além dos 

aspectos sociais e relativos à comunidade, principalmente devido à localização distante dos 

grandes centros urbanos. Por outro lado, as fábricas de celulose devem situar-se próximo às 

florestas, especialmente com o objetivo de minimizar custos de frete. 

A dinâmica que caracteriza o setor da indústria florestal é fruto de condições locais altamente 

favoráveis. O Brasil possui o clima, o solo e terras adequadas ao plantio de florestas em escala 

industrial. (PBDCT, 1982) Outros países estão em seus limites de possibilidades de 

aproveitamento das reservas existentes e da expansão florestal, além da falta de insolação, se 

comparados ao Brasil (Ibid.). Naturalmente contamos também com a força humana que, além 

de numerosa, ainda é barata. 
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Considera- se floresta uma grande área onde árvores crescem juntas em grupo, uma grande 

área ocupada exclusivamente por fileiras de árvores da mesma espécie é considerada 

monocultura extensiva. Um dos principais questionamentos, inclusive internacionais, é quanto 

à espécie da árvore em questão ser considerada nativa da região onde está plantada, ou 

exótica. A esta última, de origem distante da região onde será plantada, poderíamos até 

chamar de "estrangeira", tornando seus possíveis efeitos sobre a natureza uma incógnita. 

O setor também acompanha as expressões de preocupação quanto aos seus possíveis reflexos 

sobre o ecossistema, não frente ao desflorestamento predatório, mas às atividades de 

reflorestamento realizadas. Segundo a indústria, a produção de papel e celulose só é 

economicamente viável a partir de florestas homogêneas, geradas a partir do plantio em 

grande escala, também consideradas monocultura e chamadas de florestas artificiais. No 

objeto deste estudo estaremos considerando apenas o uso do eucalipto. Essas florestas puras 

de eucalipto permitem a utilização da madeira em ciclos curtos de corte, o que possibilita 

ressaltar vantagens como maior produtividade da indústria de papel e celulose, garantindo a 

uniformidade e a qualidade do produto final e, conseqüentemente, maior rentabilidade à 

indústria e ao país. 

Assim como outros plantios extensivos há resistência por parte daqueles que questionam a 

monocultura florestal com fins comerciais/ industriais, especialmente a do eucalipto. Dentre 

as principais alegações está a de que florestas, como vêm sendo plantadas, tendem a criar 

“desertos verdes”, pois em seus corredores os animais não se estabelecem, e tampouco ocorre 

a nidificação. Os animais, especialmente os de médio porte, sentem-se expostos e 

desprotegidos, presas fáceis para seus predadores, e acabam usando a área apenas como 

passagem, e não para gerar mais vidas. 

4.3. O II Plano Nacional de Desenvolvimento- 1975-1979  

O Presidente Ernesto Geisel assumiu o compromisso público de, até o fim da década de 70, 

consolidar uma sociedade industrial moderna com um modelo de economia dinâmica, tirando 

o País da fronteira entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. Privilegiou ainda a 

integração com a economia mundial, através da conquista de novos mercados para os 

produtos manufaturados brasileiros. (PND, 1974) 
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O capítulo do PND que se refere à preservação do meio ambiente aborda, objetivamente, que 

este deverá ser cuidado, porém não sendo válido o “conter o avanço dos países 

subdesenvolvidos ao estágio de sociedade industrializada, com o pretexto de conter o avanço 

da poluição mundialmente”. O Presidente exortava total prioridade ao crescimento 

econômico, a despeito da degradação ambiental. O documento afirma ser responsabilidade 

dos países industrializados o atual estágio de poluição no mundo, logo cabendo a estes o ônus 

das providências. 

A indústria de papel e celulose recebeu grande incentivo, através de créditos e incentivos 

fiscais, para a produção em grande escala. Fazia parte do II PND privilegiar a formação de 

grandes corporações, transformando as indústrias em complexos industriais. Um dos objetivos 

previstos era o de minimizar o impacto na Balança de Pagamentos através da substituição de 

importações. A siderurgia também foi outro setor fortemente incentivado. 

Pode- se constatar ainda que o Decreto Lei no. 1.189 previa incentivos fiscais, financeiros e 

tributários tais como créditos de IPI e o abatimento do lucro tributário para fins de cálculo do 

Imposto de Renda devido para esses setores, em especial, o de papel e celulose, com o claro 

objetivo de incentivar as exportações. As principais fontes disponíveis de incentivos podem 

ser assim explicadas: 

• Incentivos Fiscais: concedidos pelo IBDF, desde que visem à implantação de florestas 

e sua manutenção nos primeiros três anos. No caso do eucalipto, têm correspondido à 

cerca de 98% do custo total de formação do reflorestamento, até o corte no sétimo ano. 

O investimento necessário para implantação e manutenção é de aproximadamente 

US$70 mil por t/dia de celulose de eucalipto produzida. 

• Financiamentos Externos: para todos os equipamentos a serem importados pelo setor – 

equivalentes à cerca de 8% do investimento total. 

• Recursos Internos de Risco: para obtenção de apoio, o Sistema BNDE tem exigido 

40% de participação de recursos próprios, havendo a possibilidade de participação do 

FIBASE, em menor participação. 

• Recursos Externos de Risco: apoio à formação de joint-ventures, onde os sócios 

estrangeiros podem atuar na gestão das empresas, bem como aportar recursos externos 

e tecnologia ainda não disponível no País, ou ainda participar da comercialização dos 

produtos. Têm correspondido a 10-15% do investimento total.  
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• Financiamentos Internos: Sistema BNDE, diretamente ou através de repasses a Bancos 

de Desenvolvimento. (BNDE, 1977). 

4.4. A Participação do BNDES 

No decorrer da participação do BNDE no setor de papel e celulose, o País passou, em menos 

de quatro décadas, de importador de celulose à quinto maior exportador mundial do produto. 

Esse processo ocorreu da seguinte maneira: 

Em 1956 o Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek, na Meta nº 24, determinava a 

intenção do Governo de proceder à substituição das importações, e de incrementar 

substancialmente a produção interna: 

“Celulose e Papel: Aumento da produção de celulose de 90.000 para 260.000 toneladas e de papel de 
jornal de 90.000 para 130.000 toneladas, entre 1955 e 1960.” (BNDES, 1991, p. 3) 

A partir da segunda metade da década de 60 o BNDE, que de 1952 a 1964 atacara os entraves 

ao processo de industrialização, passou a fomentar indústrias. Houve também uma pequena 

participação do FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial, criada em 1964 

com o objetivo de financiar a compra de máquinas e equipamentos fabricados no país, já que 

grande parte dos equipamentos era importada. A tabela 1 do Anexo 1, mostra a evolução das 

operações aprovadas pelo Sistema BNDES no período, para o setor de papel e celulose. 

Na Resolução nº 267/67, o BNDE considera os projetos de celulose e papel “produtos 

prioritários” para a ação de fomento. A posterior Decisão nº 196/68 dirige seu apoio 

financeiro à “instalação ou expansão de unidades produtoras de celulose com capacidade 

projetada ou instalada igual ou superior a 100 t/dia” (BNDES, 1991, p. 10). Já em 1968, 

10,7% das operações aprovadas pelo Banco se destinaram ao setor de papel e celulose. O 

Decreto nº 67.706/70 e a Resolução nº 11/72 do Conselho de Desenvolvimento Industrial – 

CDI, expediram normas e exigências: 

“de implantação de fábricas com produção mínima de 1.000 toneladas / dia, e comprovação prévia do 
suprimento adequado de matéria-prima prevista para a entrada da unidade fabril em operação.” 
(BNDES. 1991. p. 20) 

Em 24 de julho de 1974, o Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE elabora o 

Programa Nacional de Papel e Celulose, visando substituir as importações, e minimizar o 

impacto desses valores na Balança Comercial do País e a escassez de matérias primas. A idéia 

era assegurar, a médio prazo, o auto-abastecimento do Brasil, e gerar excedentes para 
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exportação de pelo menos 2 milhões de toneladas de celulose a partir de 1980 (tabela 2 - 

Anexo 1). A longo prazo, cumpriria progressivamente, a partir de 1983, o Programa Especial 

de Exportação, de 20 milhões de toneladas, o excedente de exportações de celulose.  

Os Ministérios da Indústria e Comércio, da Agricultura, das Minas e Energia e o BNDE 

garantiriam as aplicações necessárias. 

O Programa previa ainda a implantação de trinta “Distritos Florestais”, cobrindo área mínima 

de 4 milhões de hectares, assegurando a auto-suficiência do consumo interno e o excedente 

para exportações. Cada Distrito teria aproximadamente 140 mil hectares, para implantação 

progressiva de duas unidades com capacidade de fabricação de 1.000 t/dia de celulose. Pelas 

condições edafoclimáticas favoráveis, foram pré-selecionadas as regiões de Minas Gerais, 

Espírito Santo, sul da Bahia e Goiás, podendo-se ainda criar distritos na região sul do País 

(BNDES, 1991). As regiões Norte e Nordeste receberiam metade dos projetos das outras 

áreas, após estudo de viabilidade das espécies adequadas. Previu-se a receita de exportações 

de celulose no ano 2000 em U$ 5,5 bilhões, assumindo o patamar de preços de 1974. 

Comparando-se às projeções da BRACELPA para o ano 2000: R$ 13.650 bilhões de 

faturamento para o setor de papel e celulose, representando a exportação de 3,228 milhões de 

toneladas de celulose e 1,250 milhão de toneladas de papel (BRACELPA, 2001). 

Para racionalizar os custos de transporte e de exploração, as florestas deveriam ser plantadas 

próximas às plantas industriais. Coube ao Governo gerar os estímulos necessários, utilizando 

meios objetivos, inclusive desapropriação. Os investidores se implantariam em áreas 

definidas, de aproveitamento industrial mais viável, também possibilitando maior 

fiscalização. 

Sob o aspecto da Preservação Ambiental, o Programa coibia, através da ação de todos os 

órgãos do Governo, a agressão aos recursos naturais, a poluição sobre os grandes centros 

urbanos, e recomendava uma minuciosa observância das localizações industriais. 

No setor Industrial, estimulava a implantação de fábricas de celulose e papel, a coordenação 

de investimentos das agências governamentais no setor, a prioridade ao abastecimento 

interno, e ao excedente para exportação, a compra de equipamentos, máquinas e engenharia 

nacionais, o treinamento de mão de obra e usos mais econômicos de produtos químicos e 

combustíveis. 
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Em 1974 o BNDE criou a subsidiária FIBASE – Insumos Básicos S. A, posteriormente 

BNDESPAR, a fim de participar como acionista minoritário de empresas do setor de papel e 

celulose, não interferindo na administração dos negócios. Seu apoio visava permitir um fluxo 

de recursos, financiando os acionistas controladores ao promover um mix adequado de 

fundos. A tabela 3 (Anexo 1), mostra a mudança de perfil, lidando com valores mais 

expressivos dos incentivos concedidos, comparados aos dados anteriores, quase 

inexpressivos. Nesse mesmo ano, foi aprovado projeto da Aracruz envolvendo investimentos 

superiores a U$ 400 milhões, prevendo uma capacidade de produção acima de 1.000 t/dia. 

(BNDES, 1991, p. 26). 

Em 1975 o Sistema BNDES concedeu à Aracruz o equivalente a 55,1% do investimento total, 

englobando financiamento direto, garantia, empréstimo do FINAME para aquisição de 

máquinas e equipamentos, e participação acionária do Banco e da subsidiária BNDESPAR. 

Como sócio, o Banco detinha ações preferenciais sem direito a voto. O BNDE detinha 

40,89% no capital votante e 33,32% no capital total da Aracruz, tendo transferido essas ações 

ao BNDESPAR em 1987. O gráfico 1 do Anexo 2 mostra a composição acionária na época. 

Cabe ainda observar as diversas fontes de recursos destinados à Aracruz em 1977, 

verificando-se o forte apoio oficial recebido para seu empreendimento: 

Figura 2 

Participação das Fontes de Recursos em Projetos de Celulose – 1977 (em %) 
Itens Projeto: Aracruz 

Recursos próprios 31 
Financiamentos 69 
  
  - FRE 33 
  - FINAME 16 
  - EXTERNO 20 
  
FINAME s/ equipamentos nacionais 68 
EXTERNO s/ equipamentos estrangeiros 139* 

Fonte: BNDE/ DEINQ Estudos Setoriais – Insumos Básicos – Papel e Celulose 

* (sic) 

Em 1989, o BNDESPAR reduz sua participação para 12,47% no capital votante e 13,59% no 

capital total, na sua política de desmobilizar parte de seus ativos nas empresas, ao atingirem a 

maturidade em seus projetos. A figura 3 mostra a nova composição acionária. 
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Figura 3 

Composição Acionária - 1989 
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Observa-se o impacto da ação do Sistema BNDES no setor de celulose e papel quando é 

analisado que, em 1989, 67,81% da produção de celulose pertencia a empresas mutuárias 

desse Sistema, responsáveis pela produção de 2.659.877 toneladas. No mesmo período, a 

participação das empresas produtoras de celulose aprovadas pelo Banco correspondia a 

77,83% da produção total brasileira, segundo dados estatísticos de 1989 da ANFPC – 

Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose. (BNDES, 1991, p. 54). 

Na tabela 4 (Anexo 1) pode-se visualizar os montantes obtidos pela Aracruz junto ao Sistema 

BNDES, desde seus primórdios até o início de 1990. A empresa continua obtendo 

empréstimos, como será visto adiante no tocante ao seu novo projeto da Fábrica C, 

demonstrando ser o setor rentável, além de se manter como foco estratégico de operações do 

próprio Banco. 

Em 1987 o Governo lança o II Programa Nacional de Papel e Celulose, visando duplicar a 

capacidade instalada de produção e aumentar a capacidade das plantas existentes. (Andrade, 

2000).  

Em 1992 a Aracruz inaugurou a duplicação de sua capacidade instalada, passando a produzir 

1.020.000 mil ton / ano, mais uma vez contando com recursos do BNDES. 

De 1990 a 1999, a preocupação com o meio ambiente e o crescimento da reciclagem afetou o 

setor. Aumentaram o tamanho médio das indústrias e a produção global,  antigas indústrias 

fecharam, e os principais países produtores de celuloses e pastas mantiveram suas posições. 

Isso pode ser constatado na tabela 5 (Anexo 1). 
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Em levantamento de março de 2000, a Hawkins-Wright apresenta o custo mais baixo de 

produção de celulose do Brasil, US$ 215 por tonelada, contra a média mundial de US$ 313,2. 

O consumo do mercado global de celulose e de papel poderá ultrapassar a previsão da 

produção mundial para 2001. A Aracruz tem como fator competitivo um custo de produção de 

US$ 173,00/t. 
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5 

O MEIO AMBIENTE 

5.1. A Evolução da Legislação Ambiental e as Florestas 

As florestas sempre garantiram o alimento através de seus frutos, sementes, fibras e raízes, de 

onde também eram extraídos óleos. De seus troncos e galhos eram feitos os abrigos e, quando 

da descoberta do fogo, passou-se a utilizar estes também como carvão, além de fazer o 

“mobiliário” e os “utensílios”. Já das folhas, que serviam de vestimenta, eram também 

extraídos óleos e essências, inclusive com fins terapêuticos. Ainda hoje esses subprodutos 

representam o fator de produção das florestas, podendo ser acrescentados também como 

produtos das florestas o látex, a celulose, o papel, e a própria construção civil, seja para fins 

locais ou mesmo globais. 

Esta importante produção representa parte significativa do Produto Interno Bruto do Brasil e 

para, por um lado resguardar, e por outro incrementar essa produção, é que os governos 

estabelecem uma série de leis, regulamentos e normas que permitam obter maior controle 

sobre os usos e o manejo destes recursos renováveis que, se não forem utilizados com eficácia 

e eficiência, poderão exaurir-se. 

5.1.1. O Código Florestal Brasileiro 

Instituído em janeiro de 1934, em seu primeiro artigo, protege as florestas e as demais formas 

de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, definidas como bens de 

interesse comum a todos os habitantes, exercendo-se o direito de propriedade com as 

limitações que a legislação estabelece. 

O Governo Brasileiro assinou diversos tratados internacionais visando criar estratégias de 

proteção ambiental em todo o mundo. Em 1940 foi assinada a Convenção sobre Proteção à 

Natureza e a Preservação da Vida Selvagem no Hemisfério Leste, entrando em vigor no Brasil 

em 1965, que tem como objetivo preservar todas as espécies e gêneros de fauna e flora 

nativos da América da extinção e preservar áreas de valor estético, histórico ou científico. 

O Código Florestal foi posteriormente atualizado em setembro de 1965, através da Lei nº. 

4.771 e, felizmente, vem sendo atualizado até o presente, incorporando conceitos 
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relativamente novos (1987), como o “desenvolvimento sustentável”, sobre o qual iremos 

discorrer mais adiante. Dentre os principais objetivos do Código Florestal Brasileiro pode-se 

citar a gestão das florestas; a destinação de espaços para as florestas destinadas à produção; a 

adoção de mecanismos que promovessem benefícios fiscais e linhas de crédito com prazos e 

juros compatíveis com estas atividades – em sua maioria, de longo prazo de maturação, a 

criação de barreiras tarifárias, o fomento florestal, a educação e a difusão de tecnologia de 

cultivo, manejo, e a administração de florestas. 

A ocupação das terras pelo homem, notadamente as florestadas, é uma característica do 

crescimento econômico do País, pois através deste percebem-se mudanças de comportamento 

da sociedade, que passa a exigir e exercer novos padrões de consumo, o intensivo 

desmatamento e a ocupação do solo para dar lugar à agricultura e pecuária, como poderemos 

constatar a seguir: 
“Em 1808, o Príncipe Regente D. João incentiva o plantio do café e manda trazer de Moçambique 
sementes, a serem germinadas em estufas. O médico francês François Lecesne, que tivera plantações de 
café em São Domingo e Cuba, adquire terras na Gávea Pequena e ali abre a fazenda São Luis, sendo sua 
iniciativa seguida por outros moradores do Rio de Janeiro. Devastada, a Floresta da Tijuca perde sua 
cobertura natural para os cafezais. 
Era o início do que viria a ser a fase áurea do café no Brasil, tornando- se um dos principais 
componentes da Balança de Exportações. 
“... esta cereja de café contém dois grãos”, dizia o escritor francês Blaise Cendrars. “Este aqui, 
replantado, fará crescer um novo arranha-céu na boa cidade de São Paulo, aquele lá, exportado, trará 
da Europa um pouco mais de conforto e luxo (...) Porque a monocultura, evolucionando o relevo do 
solo, a fauna, a flora, revolucionou igualmente o coração do homem, (...) trazendo uma nova 
concepção da civilização, da democracia, do cidadão e dos seus direitos.” (in Catálogo da exposição O 
Café. Banco Real, 2000) 

Euclides da Cunha chamava os fazendeiros de “fazedores de desertos”, por acabarem com as 

florestas em Minas, norte paulista e terras fluminenses. Taunay, em seu livro, defende os 

fazendeiros desmatadores, pois, segundo ele, "sem o café, não teriam sido construídas 

estradas de ferro e nem teriam surgido novas cidades”. 

O mesmo ocorreu no Espírito Santo onde, por motivos econômicos e também como medida 

de controle de pragas, o cultivo do café foi paulatinamente substituído por pastagens e, 

posteriormente, em fins da década de 60, pelo cultivo de eucaliptos, entre outras culturas.       

A área total do Estado do Espírito Santo que compreende 45.733 km2 estava, em 1999, assim 

dividida: 
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Figura 4 

Uso da Terra no Espírito Santo em 1999 

39,8%

15,1%2,6%8,1%
3,8%

3,3%

27,3%

Pastagens

Culturas Permanentes

Culturas Temporárias

Florestas Nativas

Florestas Plantadas (1,8% da
Aracruz)
Áreas Improdutivas

Outros usos

Fonte: Secretaria Estadual de Agricultura in Relatório Anual Aracruz Celulose 1999, p. 14. 

O estímulo à devastação das coberturas florestais partiu desta mesma Lei 4.771 de 1965, onde 

o próprio inciso primeiro do art. 3º permitia que fossem promovidas queimadas, inclusive em 

áreas consideradas de preservação permanente, desde que fossem em prol do 

“desenvolvimento” e com prévia autorização do Poder Executivo Federal. Esse artigo traz 

intrínseca a afirmação do “interesse público”, considerando as obras públicas e os grandes 

projetos inclusive industriais, além de buscar aumentar o aproveitamento da madeira e sua 

vida útil. Percebe-se desde essa época um caminho profícuo ao uso da biotecnologia, para este 

último caso. Constata-se, pois, que estava aberto o caminho para a consolidação da indústria 

de celulose e papel no Brasil, apoiada pelo Programa de Incentivos Fiscais para 

Reflorestamento (PIFFR). Este Programa permitia o abatimento no imposto de renda seja de 

pessoas físicas ou jurídicas, de investimentos realizados. No caso destas últimas, o abatimento 

chegava a 50% do valor de impostos devidos. (Brasil, 02/10/2000) 

A mesma lei, em seu art. 16, que trata das terras de propriedade privada, permite a exploração 

indiscriminada da madeira, promovendo inclusive a derrubada de florestas nativas, primitivas 

ou regeneradas, desde que respeitado um limite mínimo de 20% da área da propriedade, a 

critério da autoridade competente. A título de exemplo, o relatório do PREVFOGO/IBAMA 

de 1996, constata que 71,48% das áreas de queimadas nas regiões Norte e Centro – Oeste do 

País foram autorizados pelo próprio IBAMA. (BRASIL, 02/10/2000) Se essa lei preocupa-se 
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em condenar as queimadas, ao mesmo tempo as autoriza desde que para “uso em práticas 

agropastoris ou florestais”, e tomadas as devidas precauções. Aliás, para estas áreas plantadas 

com fins de exploração madeireira, que pode- se chamar de “especiais”, até o ano de 1972, 

quando revogada pela Lei nº. 5.868, era ainda instituída a isenção do Imposto Territorial 

Rural (ITR). 

Acrescente-se ao incentivo legal às queimadas o fato do Governo estabelecer ainda 

indenizações aos proprietários pelo florestamento ou reflorestamento, desde que para uso com 

culturas, ou isentando-as de tributação em caso de espaços utilizados pelo Poder Público 

Federal – aqui cabe citar a madeira utilizada para a fabricação de postes de luz e também 

como dormentes para as vias férreas. Felizmente este artigo recebeu nova redação em 1989, 

através da Lei 7.803, estabelecendo o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis como órgão responsável pela exploração de florestas, ainda que 

privadas. 

O mesmo Código Florestal de 1965, no art. 21, incentiva as grandes extensões de plantio de 

florestas para uso industrial, seja na siderurgia, nos transportes ou “outras”, que requeiram 

grandes quantidades de madeira, tornando-se assim auto-suficientes. Caso as empresas em 

questão não tivessem grandes plantios, era dado, também, um prazo de até dez anos para que 

pudessem formar suas florestas. Nasce então o aval para o plantio de florestas usando espécies 

de rápido crescimento, independente de ser a espécie em questão nativa do País e da região ou 

não. Este é um dos fortes motivos que levam, após inúmeras experiências, o Brasil – e 

principalmente a região sudeste, a adotar alguns tipos de eucalipto. Seu crescimento demanda 

cerca de sete anos para corte, como pode ser observado na figura 5 a seguir, facilitado ainda 

pela característica própria do rebroto.  Cada árvore rebrota três vezes, o que significa que será 

preciso reflorestar apenas vinte e um anos depois. 
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Figura 5 

Demonstrativo do Ciclo de Corte e da Produtividade Florestal 

Espécie País Ciclo de Corte 
(anos) m3/ ha/ ano 

Eucalipto Híbrido Brasil (Aracruz) 7 42,0 

Eucaliptus grandis África do Sul 8 –10 20,0 

Eucaliptus globulus Chile 10 - 12 20,0 

Eucaliptus globulus Portugal 12 – 15 12,0 

Eucaliptus globulus Espanha 12 - 15 10,0 

Bétula Suécia 30 - 40 5,5 

Bétula Suécia 35 - 40 4,0 
Fonte: Vários Relatórios de Informações Corporativas da Aracruz Celulose S.A. in O Gerenciamento Ambiental na Aracruz Celulose S.A., 1996, p.4. 

 

5.1.2. A Política Nacional de Meio Ambiente 

Instaurada pela Lei Federal nº. 6.938 de 31/08/1981 considerou o meio ambiente, pela 

primeira vez em nossa história, “patrimônio público a ser assegurado e protegido, tendo em 

vista o uso coletivo”. (art. 2º, §I) Essa lei visa a compatibilização do desenvolvimento sócio-

econômico com a preservação dos recursos naturais (água, atmosfera, solo, fauna e flora), 

propiciando uma vida digna a todos os cidadãos. 

A Lei 6.938 serviu de base ao texto da Constituição de 1988, que passou a abordar 

especificamente a questão ambiental. Seus conceitos compreendem um caráter 

interdisciplinar, abrangendo desde a Geografia até o Direito Internacional. 

A definição da Lei 6.938 para os termos meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, 

poluição, poluidor e recursos ambientais está contida no art. 3º, em cinco parágrafos, a saber: 

I -  meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

II -  degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente; 
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III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem – estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a 

flora. (Redação dada pela Lei 7.804 de 18/07/89) 

A mesma Lei criou um Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), formado por 

órgãos ambientais da União, Estados e Municípios, tendo como órgão superior o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), para fiscalizar a obediência ao Código. Segundo o 

art. 8º, qualquer dano causado à natureza implica em algum tipo de punição, desde a prisão 

dos envolvidos às multas pecuniárias, ou ainda ao corte de incentivos financeiros e/ou fiscais. 

Esta abordagem contribuiu para introduzir nas empresas formas preventivas anti-poluição. 

No art. 9º estão previstos o EIA (estudos de impacto ambiental) / RIMA (relatórios de 

impacto ambiental) e o Licenciamento Ambiental, instrumentos de gestão que permitem 

mensurar o impacto que obras possam ter sobre o meio ambiente, inclusive no futuro.            

O diagnóstico considera também os aspectos sociais, além dos econômicos, e aponta 

eventuais medidas compensatórias quando cabíveis. 

Licenciamento ambiental é a autorização do órgão ambiental competente para a instalação e 

operação de atividades e empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores. Mediante exame técnico dos Estados e Municípios, 

verifica-se se foram preenchidos os requisitos da legislação vigente. A legislação ambiental 

prevê: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que devem ser obtidas 

sucessivamente pelo empreendedor. 
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Tanto o licenciamento ambiental, como o EIA/RIMA são regidos por normas constitucionais 

da Federação Brasileira – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dividindo-se em 

normas protetoras dos recursos ambientais e normas que controlam a atividade humana sobre 

a natureza. 

5.1.3. A Constituição Federal Brasileira de 1988 

Em seu Capítulo VI que trata do Meio Ambiente, em seu art. 225, afirma: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Entretanto, a prática não tem se mostrado coerente com o texto acima, embora deva ser 

constatado que o Governo, em todas as suas esferas, tem buscado aprimorar a legislação 

referente ao assunto, propiciar uma base de sustentação, seja através de créditos ou mesmo 

benefícios fiscais, mas percebe-se que há ainda um longo caminho a ser trilhado. Seja por 

parte da própria sociedade, através de uma nova forma de se relacionar com o meio, 

percebendo-o como recurso finito, ou adotando novas práticas e comportamentos de 

consumo; ou ainda, mais uma vez cabendo ao Governo a disponibilização de dados e 

informações que alimentem uma nova consciência social e também promovendo intensamente 

programas de educação ambiental, de acordo com os próprios compromissos assumidos na 

Agenda 21, a ser detalhado mais adiante. 

Por outro lado, de nada adianta formular leis em prol da natureza quando faltam recursos 

inclusive humanos para a fiscalização dessas mesmas leis, acrescidos de um mal que permeia 

a sociedade brasileira: a impunidade. 

O Brasil, no decorrer desses 500 anos, tem sofrido um constante processo de degradação 

ambiental; hoje, entretanto, tenta-se deter esta situação, através da concepção do 

desenvolvimento sustentável e da implementação de instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente, além de uma maior consciência ambiental por parte do Poder Público e do 

empresariado. 

Há diversos mecanismos de regulação direta aplicados à área ambiental, sendo o mais 

utilizado o da política de comando - e - controle, por imporem às indústrias mudanças nos 

seus processos, que podem: (Almeida, 1994, p. 24-25) 
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(a) estabelecer padrões para a emissão de determinados poluentes, limitando-os aos níveis 

mínimos considerados aceitáveis, como por exemplo a redução do dióxido de carbono 

em prazos pré- estabelecidos, no caso da indústria automotiva; 

(b) impor a instalação de equipamentos; a fim de melhorar o controle da emissão de 

poluentes, como por exemplo a instalação de filtros, buscando assim o uso de 

tecnologias mais “limpas”. No caso da indústria da celulose, podemos citar o uso de 

precipitadores eletrostáticos e filtros, entre outros; 

(c)  o controle de processos, seja substituindo insumos anteriormente utilizados ou 

buscando formas inovadores de produção dos mesmos. No caso da Aracruz Celulose 

houve a substituição parcial do cloro no processo de branqueamento da celulose, 

empregando-se o oxigênio; 

(d) a geração de produtos considerados mais “limpos”, seja estimulando o consumidor 

final a não aceitar determinados insumos ou estimulando a indústria a produzir bens 

com menores quantidades de energia. Aqui cabe citar o exemplo da substituição do 

uso de cloro-fluor-carbonos para uso em aerossóis e aparelhos de ar condicionado, 

entre outros; 

(e) proibição total ou restrição de atividades em certos períodos ou áreas, e aqui podemos 

citar o ocorrido em Cubatão, em 1985, ou ainda o rodízio no uso de automóveis; 

(f) e o controle do uso de recursos naturais através da fixação de quotas de extração. No 

caso de árvores, a política pública brasileira determina o plantio de uma unidade para 

cada unidade extraída, não sendo aplicável para a indústria de florestas. (idem) 

No caso de serem infringidas essas normas, são estabelecidas penas e multas, e em alguns 

casos é crime considerado inafiançável, como na extração do palmito, por exemplo. 

Há vantagens e desvantagens no uso dessa política, para as quais destacamos o fato de que 

não há liberdade de escolha para promover os ajustes necessários, e em muitas ocasiões, 

tampouco há negociação quanto aos prazos para a implantação dessas mudanças. Por outro 

lado, pode estimular a acomodação na busca de eventuais melhorias que poderiam ser 

implementadas, não fossem determinados indicadores pré-estabelecidos. A própria 

criatividade na busca de soluções inovadoras é desestimulada, pela adoção da política de 

comando- e - controle. 

Permanece ainda a questão fiscal, pois os recursos obtidos com a aplicação de multas não 

revertem, necessariamente, à área ambiental que, por sua vez, dispõe de poucos recursos 
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financeiros, e também de recursos e mão de obra para supervisionar / fiscalizar os agentes 

econômicos. 

O incremento das atividades produtivas, especialmente as decorrentes do uso da madeira, 

trouxe significativo aumento da degradação dos recursos naturais. O Brasil passou a adotar 

uma política reguladora, visando a conciliação do desenvolvimento socioeconômico com a 

proteção do meio ambiente. 

Em 1989, através da Lei nº 7.735, foi criado o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, como órgão federal executor da Política 

Nacional do Meio Ambiente, responsável pela execução e fiscalização da política e das 

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. O IBAMA incorporou o extinto 

IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, a SEMA – Secretaria do Meio 

Ambiente, a SUDHEVEA – Superintendência da Borracha, e a SUDEPE – Superintendência 

de Pesca. 

5.1.4. A Lei dos Crimes Ambientais 

A Lei nº. 9.605, de fevereiro de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, tipifica 

alguns crimes ambientais, como destruir florestas de preservação permanente, causar poluição 

de qualquer forma que cause dano à saúde ou ao meio ambiente, assim como o licenciamento 

ilegal ou o funcionamento de atividades poluidoras sem a licença ambiental, com as penas 

correspondentes e o procedimento de apuração das mesmas. Também descreve as infrações 

administrativas, como toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 

proteção e recuperação do meio ambiente, estabelecendo as normas de procedimento para a 

apuração destas faltas, discriminando as penalidades a serem impostas, uma vez configurada a 

transgressão. 

O art. 54 estabelece que quem causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora incorrerá em pena de reclusão de um a quatro 

anos e multa. Esta lei vem demonstrar a importância e seriedade do licenciamento ambiental 

para os empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores. 

Apesar de tantas leis, o maior problema continua sendo o de fiscalização. No caso específico 

de florestas, torna-se extremamente difícil fazer com que as leis já escritas sejam cumpridas, 
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devido às grandes extensões territoriais do Brasil. Falta mão de obra e a Polícia Florestal e os 

órgãos de Meio Ambiente não possuem estrutura para esse trabalho (World Resources 

Institute, 1994). 

As indústrias, para sua própria continuidade, necessitam de equilíbrio entre as espécies 

plantadas e a floresta considerada nativa, para que estas sirvam de alimentos às eventuais 

pragas que poderiam atacar suas monoculturas extensivas. Com a prática difundida da 

biotecnologia, grande parte dessas monoculturas advém da engenharia genética, e caso um 

tipo de clone seja afetado por determinada praga significa possibilidades de enormes perdas e 

prejuízos. 

5.1.5. O Programa Nacional de Florestas 

Constituído de projetos concebidos e executados de forma participativa e integrada por todas 

as esferas de governos, além de também incluir a sociedade civil organizada, foi criado em 

abril de 2000, através do Decreto nº. 3.420, o Programa Nacional de Florestas – PNF.  Pela 

primeira vez a sociedade passa a ser, oficial e legalmente, avalizada. Exemplo que nos remete 

à importância da pressão da sociedade no episódio do fechamento da fábrica de celulose no 

Rio Grande do Sul em 1973, visto no capítulo 3. 

Na ocasião, a própria comunidade gaúcha, enfrentando sérios problemas de lançamento de 

efluentes líquidos no Rio Guaíba, além da fumaça e mau cheiro devido ao enxofre expelido 

pelo cozimento da madeira no processo de retirada da lignina, conseguiu pressionar as 

autoridades para a interdição da fábrica. Esta permaneceu fechada por um longo período, até 

resolver seus problemas ambientais, trazendo não apenas os mais modernos equipamentos 

como também esclarecendo a opinião pública sobre os rumos que estavam sendo tomados. 

Hoje é tida como uma das plantas industriais mais avançadas no que tange ao meio ambiente, 

em todo o mundo, servindo também de case de relações públicas do setor. 

O Programa Nacional de Florestas tem, dentre seus objetivos, estimular o uso sustentável de 

florestas nativas e plantadas, apoiando inclusive o desenvolvimento das indústrias de base 

florestal e protegendo a biodiversidade e os ecossistemas florestais. 

Fato inédito ainda é o Grupo de Trabalho deste Programa conter representantes de sete 

Ministérios, mostrando a integração pretendida na prática. Hoje, o combate às queimadas é 

fato legal, inserido no art. 5o do referido PNF. Caberá a este grupo ainda delinear projeto de 



 
 

80

modernização e desenvolvimento das indústrias de base florestal, que contarão ainda com 

recursos e facilidades de crédito, como parte integrante do Plano Plurianual de Investimentos 

do Governo para o período de 2000 a 2003. (Brasil, 25/09/2000) 

O governo vem optando por implementar a política de comando e controle, de caráter mais 

corretivo do que preventivo. O papel do governo tem sido o de dar suporte através de pessoal 

especializado, formando agências reguladoras e através da própria fiscalização, mas 

certamente deve trabalhar melhor os instrumentos de mais longo prazo como a implantação de 

programas de educação ambiental e também através de campanhas de conscientização social. 

Um dos principais desafios, sem dúvida, é a busca pelo equilíbrio, seja no uso dos recursos 

naturais, seja no próprio desenvolvimento, para que este não represente um crescimento a 

qualquer custo – especialmente em detrimento do social. 

5.2. O Histórico do Conceito de Desenvolvimento Sustentável 

O enorme avanço industrial verificado após a Segunda Guerra Mundial, permite constatar que 

as atividades industriais têm sido uma das grandes responsáveis pela degradação ambiental, 

seja pelos dejetos químicos ou ainda pelo desperdício de recursos, naturais ou não. 

É preciso compreender a preocupação internacional, na década de 60, com os limites do 

desenvolvimento, e as conseqüências ocasionadas pelo intenso crescimento econômico em 

diversos países, dentre as quais podemos citar a degradação do meio ambiente. Essa crescente 

preocupação levou a ONU a promover a Conferência sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, 

no ano de 1972. Na mesma época, Dennis Meadows e os pesquisadores do “Clube de Roma” 

publicaram o estudo “Limites do Crescimento”, que afirmava que, mantidos os níveis de 

industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o limite 

do desenvolvimento do planeta seria atingido em no máximo 100 anos, a partir dos quais 

passaria então a haver uma queda repentina da população e também da capacidade industrial 

mundial. Apesar das reações à “catástrofe” anunciada por Meadows, os estudos prosseguiram. 

Em 1973 foi a vez do canadense Maurice Strong lançar o conceito de “ecodesenvolvimento”, 

para quem os caminhos do desenvolvimento seriam: 

a) satisfação das necessidades básicas; 

b) solidariedade com as gerações futuras; 
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c) participação da população envolvida; 

d) preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

e) elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e respeito a 

outras culturas; 

f) programas de educação. (Sachs, 1993) 

Esta teoria, uma crítica à sociedade industrial e sua desenfreada fome de consumo, referia-se 

principalmente às regiões desenvolvidas, abrindo espaço para debates que, posteriormente, 

convergiriam para o conceito do desenvolvimento sustentável. 

No ano de 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED), presidida por Gro Harlem Brundtland e Mansour Khalid, apresentou um 

documento cujo título “Nosso Futuro Comum” – mais conhecido como “Relatório 

Brundtland” – afirmava: 

“Desenvolvimento Sustentável é desenvolvimento que satisfaz às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. Ele contém 
dois conceitos chaves: 1– o conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres 
do mundo, que devem receber a máxima prioridade; 2– a noção das limitações que o estágio da 
tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades 
presentes e futuras (...)”. (CMMA, 1991) 

Ao contrário dos documentos anteriores, este não continha críticas, mas constatava ser 

necessário erradicar a pobreza, tida como o principal obstáculo à preservação do meio 

ambiente, e oferecer condições para a demanda por crescimento contínuo, como vinha sendo 

observado nos países ditos do Primeiro Mundo. A pobreza é um dos maiores desafios, pois 

como pode o homem preservar a natureza, por exemplo, se não tem o que comer ou mesmo 

como subsistir? 

Importante observar que o conceito refere-se à atividade econômica, ao meio ambiente e ao 

bem-estar da sociedade. Desde então tornou- se o principal conceito, e que hoje permeia todos 

os setores da sociedade, quando também fala-se em economia sustentável, etc. 

“O desenvolvimento sustentável exige comprometimento com políticas econômicas saudáveis e um 
gerenciamento igualmente saudável; uma administração pública eficaz e previsível; integração das 
preocupações ambientais ao processo de tomada de decisão; avanço para um Governo democrático, com 
a plena participação de todos os grupos envolvidos”. (Brundtland) 

Ainda segundo a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991), os 

requisitos de existência do Desenvolvimento Sustentável são: 
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- um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no 

processo decisório; 

- um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em 

bases confiáveis e constantes; 

- um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um 

desenvolvimento não-equilibrado; 

- um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica 

do desenvolvimento; 

- um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; 

- um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e 

financiamento; 

- um sistema administrativo flexível capaz de autocorrigir- se (p. 70) 

Os itens acima assinalados mostram que a busca real é pela integração do desenvolvimento 

com a questão ambiental, em prol de uma sociedade mais justa e responsável, o que 

definitivamente exige maior participação da sociedade e o seu efetivo exercício da cidadania. 

5.3 A Agenda 21 

Em 1992 foi a vez do Rio de Janeiro sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como ECO 92 ou ainda Cúpula da Terra, 

um dos eventos que reuniu o maior número de chefes de estado e empresários de que se tem 

notícia. Também foi realizado o Fórum das Organizações Não-Governamentais (ONG’s), 

ocupando grande área no Aterro do Flamengo, e com representação de mais de cinco mil 

organizações. 

Na ocasião ficou claro o interesse mundial pelo futuro do planeta, sendo que diversas 

atividades, entre palestras, seminários, workshops e exposições ocorreram simultaneamente. 

O principal objetivo era chamar a atenção do mundo para a dimensão global dos problemas 

que ameaçam a biodiversidade e os recursos naturais, renováveis ou não, da Terra. Diversos 

acordos globais foram assinados nos diversos segmentos de atividades, desde a diminuição da 

emissão de gases até maneiras de racionalizar o consumo energético sem com isto prejudicar 

o crescimento econômico das nações. 
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A partir da ECO 92 foi elaborada a Agenda 21 Global, um compromisso comum de 

cooperação entre as nações para o século XXI, visando elaborar uma agenda de trabalho a ser 

implantada e seguida ao longo do novo século, com vistas a uma mudança cultural. Dentre 

seus principais objetivos pode-se citar a identificação dos problemas prioritários, os recursos 

disponíveis e os meios para enfrentar tais problemas, de modo a que possam ser estabelecidas 

as metas para cada país e suas respectivas cidades, a serem atingidas nas próximas décadas. 

Considerando as recomendações da Agenda 21 para que os negócios e a indústria adotem 

processos de produção mais eficientes, estratégias preventivas, tecnologias de produção mais 

limpas e procedimentos por todo ciclo de vida, podemos incluir no conceito de práticas 

ambientais: 

- As tecnologias e processos dos sistemas de produção que permitam utilizar recursos e 

energia de forma mais eficiente, ao mesmo tempo em que produzam menos resíduos. 

Ou seja, o que a Agenda 21 especifica como “realizar mais com menos”; 

- A responsabilidade por melhorias na eficiência do uso de recursos e energia, 

caracterizada pela redução dos riscos, minimização dos resíduos e proteção da 

qualidade do meio ambiente; 

- O desenvolvimento de produtos que contribuam para a qualidade de vida e proteção da 

qualidade do meio ambiente (UNCED, 1992, Cap. 30); 

Como conseqüência dessa conceituação, pode-se indicar os seguintes tópicos como enfoques 

das práticas ambientais: 

1. controle de poluição 

2. impactos sobre os ecossistemas 

3. impactos sociais 

4. consumo de recursos naturais 

5. gerenciamento de riscos 

6. gerenciamento de resíduos sólidos e reciclagem de materiais 

7. impactos ambientais a longo prazo 

Segundo o Deputado José Sarney Filho, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 

Meio Ambiente e Minorias, a Agenda 21: 
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“a noção de sustentabilidade tem-se firmado como o novo paradigma do desenvolvimento sustentável, 
cujo objetivo é conciliar justiça social, equilíbrio ambiental e eficiência econômica. De forma gradual e 
negociada, resultará em um plano de ação e de planejamento participativo nos níveis global, nacional e 
local, capaz de permitir o estabelecimento do desenvolvimento sustentável, no século XXI.” 

A globalização envolve aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, e o meio ambiente 

é uma variável decisiva em todo esse processo. Da Agenda Global cabe a cada país elaborar 

sua respectiva versão de Agenda, definido em seu âmbito uma estratégia que permita 

privilegiar o desenvolvimento de cada país, respeitando-se cada particularidade, levando em 

consideração seus indicadores econômicos e sociais. A Agenda Global recomenda ainda a 

distribuição equitativa da riqueza em harmonia com a busca permanente da competitividade 

econômica e da participação democrática nas decisões governamentais. 

Diversos conselhos participativos estão em andamento, com o firme propósito de consolidar 

programas em andamento e buscar consenso junto à sociedade para os problemas comuns, 

buscando também soluções para as questões tidas como prioridade nacional. 

A metodologia utilizada internacionalmente contempla a parceria entre os diferentes níveis do 

Governo, a sociedade civil e os agentes econômicos e sociais. Para a condução, 

implementação e acompanhamento da Agenda 21, foi criada, por decreto, a Comissão de 

Políticas de Desenvolvimento Sustentável, diretamente subordinada à Presidência da 

República, contando inclusive com a participação da sociedade civil e também integrada por 

diversos representantes dos Ministérios. A finalidade desta Comissão é propor políticas e 

estratégias de desenvolvimento sustentável. 

Vários estados brasileiros já formularam suas Agendas Locais, e Vitória, no Espírito Santo, 

concluiu a sua em 1996, tendo contado com a participação de 350 membros da sociedade 

como um todo, de empresários e políticos a formadores de opinião. Os custos do processo de 

elaboração da Agenda 21 Local foram obtidos junto ao empresariado local, especialmente 

devido à grande repercussão obtida na mídia. Delinearam seus objetivos para o período de 

quatorze anos, e, dentre suas conclusões cita-se aqui a que ratifica sua vocação voltada para os 

serviços ligados ao comércio exterior. Intensos esforços vêm sendo empreendidos junto às 

indústrias da região para reverem seus processos logísticos de transporte a fim de preservar o 

crescimento econômico e também o meio ambiente, incluindo as atividades portuárias. 

(Brasil, set. 2000) 
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5.4.   O Meio Ambiente como Fator de Responsabilidade Social 

Em 1989, Andrew Carnegie publicou um livro chamado "O Evangelho da Riqueza", que 

estabeleceu a abordagem clássica da responsabilidade social das grandes empresas. Na sua 

visão ela se baseava em dois princípios: o princípio da caridade e o princípio da custódia.      

O princípio da caridade, cuja origem remonta ao judaísmo, exigia que os membros mais 

afortunados da sociedade ajudassem os menos favorecidos, os inválidos, os doentes e os 

idosos. 

A ajuda poderia ser de maneira direta ou indiretamente através de instituições, asilos, e, a 

partir da década de 20, do movimento "Comunity Chest", fundo comunitário criado a partir 

daquele ano. É claro que os próprios ricos decidiam com quanto iriam contribuir e a caridade 

era considerada uma obrigação dos indivíduos mais generosos. Passou-se a esperar que as 

empresas contribuíssem com recursos para instituições de caridade que ajudavam os 

desafortunados. O próprio Carnegie pôs em prática o que pregava, dando bilhões de dólares 

para objetivos civis e de caridade. 

Já o princípio da custódia, cuja origem remonta à bíblia, exigia que as empresas e os ricos se 

enxergassem como guardiões ou zeladores de sua propriedade. A idéia de Carnegie era de que 

os ricos guardavam o dinheiro "em confiança" para o resto da sociedade, e podiam usá-lo para 

qualquer objetivo que a sociedade considerasse legítimo. Entretanto era também função das 

empresas multiplicar a riqueza da sociedade, aumentando a sua própria através de 

investimentos prudentes dos recursos postos sob sua custódia. 

Até o período dos anos 50 e 60, os princípios da caridade e da custódia eram amplamente 

aceitos nas empresas americanas, à medida que mais e mais companhias passaram a 

reconhecer que "o poder traz responsabilidade". Até mesmo companhias que não subscreviam 

esses princípios percebiam que, se não aceitassem as responsabilidades sociais por sua livre 

vontade, seriam forçadas a aceitá-las por imposição do governo ou ainda da sociedade. 

É na década de 90 que a questão sócio-ambiental passou a ser incorporada às estratégias 

corporativas dos agentes econômicos como uma variável importante na obtenção de vantagem 

competitiva, e não apenas como resposta a instrumentos coercitivos de controle ambiental.     

Se até a década de 90 as demandas sócio-ambientais vinham de agências governamentais de 

controle ambiental, a partir da década de 90 outros atores se juntaram, notadamente as 

ONG’s, grupos de clientes, as comunidades onde os empreendimentos estão localizados, e a 
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concorrência, dentre outros. Estes novos atores passam a contestar a legitimidade da atuação 

das empresas, e suas respectivas estratégias sócio-ambientais (Andrade, 2000). 

Em 1994 foi detectado um crescimento nas pressões ambientalistas, principalmente do 

Hemisfério Norte, no tocante à exploração de florestas nos países tropicais e ao processo 

produtivo da polpa de celulose, mostrando a importância de atender aos requisitos ambientais, 

ainda que estes levem a um aumento no custo de produção e requeiram mais investimentos. 

(BNDES, 1995, p. 2) 

Para Cramer e Zegveld, 

“Se a preocupação com o meio ambiente continuar a aumentar, os consumidores exigirão padrões 
crescentemente mais altos de qualidade ambiental dos produtos que compram. De fato, isto pode vir a se 
tornar um dos meios principais para se pressionar a indústria para estimular a produção mais limpa. As 
empresas que causam muita poluição adquirirão uma imagem ruim, comprometendo suas chances de 
sobrevivência. Para atingir uma sociedade sustentável, esta 'mobilização' específica da opinião pública é 
essencial. Por fim, para atingir a reestruturação necessária de nossa economia, o controle 
governamental centralizado não é suficiente. Soluções estruturais para os problemas ambientais 
demandam um input ativo do público”. (1991, p. 466) 

A indústria tem respondido aos questionamentos e às pressões da sociedade civil e também 

dos clientes através de inúmeros programas e medidas, como a Declaração de Princípios 

Ambientais.  

O breve comentário acima frente à realidade brasileira permite perceber que por aqui não há 

tanta diferença, embora o que leve as organizações a assumirem papéis mais socialmente 

responsáveis seja também a inoperância do próprio governo. Há a sociedade que cobra um 

papel mais atuante das empresas, até porque esta percebeu que detém o poder de interferir na 

imagem de marca de determinada empresa e seus produtos, influenciando, desta feita, o 

mercado consumidor. 
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6 

A ARACRUZ CELULOSE S.A. 

6.1.   O Complexo Floresta - Indústria - Porto 

Nascida em 1967 graças à visão criadora da empresa de consultoria ECOTEC – Economia e 

Engenharia, dos sócios Dr. Antônio Dias Leite e Dr. Jorge Kfouri, a Aracruz Florestal S. A. 

teve seu controle acionário posteriormente transferido a um grupo de empreendedores, entre 

os quais se encontrava o Dr. Erling Lorentzen, empresário do ramo da navegação, atual 

Presidente do Conselho e um dos acionistas controladores da hoje Aracruz Celulose S. A., 

fruto da fusão havida entre essas empresas no início dos anos 90. A Direção da Florestal cabia 

ao administrador Dr.Leopoldo Brandão, que participara do projeto quando ainda trabalhava na 

ECOTEC. 

O Governo, preocupado com os sérios problemas de erosão e exaustão do solo constatados ao 

longo da costa sudeste do país, em complemento ao claro objetivo da substituição de 

importações, visto anteriormente, entrou com cerca de 3,3% dos recursos, sendo o restante 

dos recursos captados junto a mais de setenta acionistas investidores. 

"Adicionalmente, a região experimentava crescentes problemas de pobreza e desemprego".   

A mata nativa havia sido devastada por cafeicultores, carvoeiros, lenhadores, criadores de 

gado e fazendeiros, sendo estes plantadores de pasto para alimentar seus rebanhos. O solo 

precisava ser corrigido e recuperado, pois devido à falta de reflorestamento, as terras, 

exauridas, eram abandonadas, como relatado por ex-colaborador entrevistado. A Aracruz 

Florestal S.A. foi uma das primeiras empresas a obter os recursos governamentais através do 

PIFFR (visto anteriormente), com o propósito de recuperar o ambiente degradado utilizando 

árvores de crescimento rápido para fins comerciais. As primeiras plantações de eucalipto 

foram feitas através de sementes de árvores vindas de São Paulo, sendo posteriormente 

selecionadas sementes de árvores de outras regiões do mundo, dentro de condições climáticas 

e de solo muito próximas àquelas encontradas no Espírito Santo e Bahia. 

Localizada no município de Aracruz, a 65 quilômetros ao norte de Vitória (ES), trata-se de 

uma planta integrada, onde as florestas, a fábrica e o porto reúnem o trinômio também 

responsável por menores custos operacionais. Em 2000 as florestas ocupavam um total de 210 
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mil hectares, espalhados em 13 municípios do Espírito Santo e 5 do sul da Bahia, como pode 

ser observado na figura a seguir: 

Figura 6 

Propriedades da Aracruz 
2000 

Utilização Espírito Santo Bahia Total 

 Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 
Eucaliptos 85.216 69,6 59.013 59,0 144.229 64,8 
Reservas nativas 30.012 24,5 35.465 35,5  65.477 29,4 
Outras (estradas, 
instalações, etc.) 

 7.205  5,9  5.503  5,5  12.708  5,7 

Total 122.433 55,0 99.981 45,0 222.414 100,00 
 

Propriedades da Aracruz 
 

1999 

Utilização Espírito Santo Bahia Total 

 Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 
Eucaliptos 82.170 70,0 56.641 59,3 138.811 65,2 
Reservas nativas 28.568 24,3 33.623 35,2 62.191 29,2 
Outras (estradas, 
instalações, etc.) 

6.658 5,7 5.286 5,5 11.944 5,6 

Total 117.396 55,1 95.550 44,9 212.946 100,0 
Fonte: Relatórios Anuais Aracruz Celulose 2000, 1999, p.17-15 

Do total de terras, 144 mil hectares são dedicados aos eucaliptos, enquanto 66 mil hectares 

compõem as reservas naturais. O investimento total na formação do complexo Aracruz - 

incluindo-se as obras de infra-estrutura social -, monta hoje a US$ 3 bilhões, sendo o controle 

acionário assim dividido: Grupos Lorentzen, Safra e Mondi International cada um com 28% 

das ações, o BNDES detém 12,5% e mais de 50% das ações preferenciais são negociadas nas 

Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid. 

Para a produção de celulose utiliza-se apenas o eucalipto, não sendo a madeira nativa 

empregada em nenhum outro processo. A fábrica está instalada em Aracruz, assim como o 

principal bairro residencial - o Coqueiral, e no encerramento do exercício fiscal de 2000, a 

Aracruz contava com 1.585 empregados diretos e a produção de 1.301,2 milhão de toneladas 

de celulose. A celulose é processada em uma única fábrica composta de duas unidades (A e 

B), que compreendem pátio de estocagem, instalações para descascamento e picagem; 

digestores e armazéns de estocagem de celulose; espaço para recuperação de produtos 
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químicos; e equipamentos para captação e tratamento de água e geração de vapor e energia 

elétrica. 

Localizado a 1,5 km da fábrica está o Terminal Especializado de Barra do Riacho, Portocel, o 

único porto especializado, no Brasil, no manuseio de celulose. Com capacidade para 

movimentar mais de 1 milhão de toneladas anuais e armazenar 80 mil toneladas, seu controle 

acionário é dividido entre a Aracruz Celulose, que detém 51% das ações, e a empresa Cenibra 

– Celulose Nipo-Brasileira, com 49% das ações. Operando em regime de 24 horas sem 

interrupções, recebe navios de até 45 mil toneladas, e tem capacidade operacional de 2 

milhões de toneladas ano. 

O investimento total no porto até o presente, segundo entrevista com um diretor da empresa,  

situa-se entre US$ 60 e US$ 70 milhões. No ano 2000 foram aprovados novos investimentos 

no montante de US$ 825 milhões, com o objetivo de expandir a capacidade de produção da 

Aracruz Celulose para um total de 2 milhões de toneladas de celulose / ano. O projeto de 

expansão, que atende pelo nome de Fábrica C, tem sua entrada em operação prevista para 

meados de 2002. Do total de investimentos cujo montante é de R$ 1,66 bilhão, US$ 575 

milhões serão aplicados na nova fábrica, US$ 220 milhões em novas terras, US$ 26 milhões 

em logística e US$ 4 milhões em infra-estrutura social. Deste total, R$ 666,3 milhões serão 

financiados através do Sistema BNDES. Está previsto um aumento de 72 mil ha de plantios 

de eucaliptos. 

Esta fase de obras e novos plantios prevê a contratação de 11.500 empregados, sendo 80% da 

mão-de-obra a ser contratada local, além da priorização na contratação de materiais e serviços 

regionais. A etapa de construção deverá gerar cerca de US$ 50 milhões em impostos 

municipais, estaduais e federais. Do ponto de vista industrial, a nova Fábrica C vem atender à 

crescente demanda do mercado, em especial a de celulose ECF – que não utiliza cloro 

elementar, e “representa redução de custos operacionais por tonelada em função da 

amortização dos custos fixos num volume maior de produção” (R.A., 2000, p. 5), o que irá 

assegurar retorno financeiro de cerca de mais de 20% ao ano. Os parâmetros de consumo de 

água, destinação dos resíduos sólidos, emissões gasosas e efluentes líquidos são considerados, 

segundo a empresa, os mais modernos disponíveis. Como exemplo, visam reduzir, entre 

outros, o consumo de água para 30 m3 / t, considerado um dos menores índices de consumo de 

água para a produção de celulose em todo o mundo. 
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Em agosto de 1999 a Aracruz Celulose fundou a Lyptus, empreendimento no setor de 

produtos sólidos de madeira nobre de alta qualidade, produzida exclusivamente com árvores 

de eucalipto, destinados à indústria de móveis e design de interiores, cujos processos de 

serragem são computadorizados, e as vendas têm destino para a Europa. Está localizada no sul 

da Bahia, em Nova Viçosa, e contou com um investimento total da ordem de US$ 52 milhões, 

e capacidade nominal de 38 mil m3 de madeira por ano, devendo atingir, em meados de 2001, 

a capacidade total de 100 mil m3. A exportação destes produtos de madeira é feita a partir do 

Terminal Privativo Portocel. 

A Aracruz comprou, em 2000, 45% das ações da empresa Veracel, por US$ 81 milhões, no 

sul do Estado da Bahia, tendo como principais objetivos garantir o suprimento de madeira 

para os três primeiros anos de operação da Fábrica C, além de permitir a expansão de 

negócios na Bahia. Do total de investimentos de R$ 128,22 milhões a serem realizados neste 

empreendimento, o BNDES irá participar com o equivalente a R$ 52,42 milhões. Os plantios 

em tabuleiro serão mantidos, intercalando plantios de eucalipto plantadas em áreas 

degradadas às florestas nativas. O Projeto inclui ainda a Estação Veracruz, reserva de mais de 

6 mil ha de florestas naturais, recentemente declarada pela UNESCO como Patrimônio da 

Humanidade. Significa a perpetuidade desta área sob os cuidados da Aracruz Celulose. Está 

prevista ainda a construção de um terminal marítimo na Bahia, para o transporte da madeira 

em barcaças até Portocel, e com isso diminuir em cerca de 15% os custos relativos a 

transporte. 

6.2. O Histórico do Eucalipto no Brasil 

Da família das mirtáceas, a mesma que as goiabeiras, jabuticabeiras e pitangueiras, o 

eucalipto é originário da Austrália, tendo sido trazido para o Rio Grande do Sul em 1825, 

usado como planta ornamental. Até o princípio deste século foi plantado com fins decorativos 

ou ainda como quebra-vento; em 1903 teve início sua utilização para fins econômicos. Graças 

aos estudos e experiências da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que utilizava as toras 

como dormentes, postes e também como combustível para suas locomotivas, foi possível 

sistematizar a cultura do eucalipto e estimular o plantio de florestas em praticamente todo o 

país. Navarro de Andrade, silvicultor brasileiro, foi o grande responsável não apenas por ter 

introduzido o estudo e a experimentação dos usos do eucalipto como também procedeu a 
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experiências comparativas frente a outras espécies, como, por exemplo, o jequitibá, o 

jacarandá paulista ou ainda o cedro ou o pinheiro. 

O eucalipto sobressaiu-se frente às demais espécies, o que levou a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro a iniciar plantios em larga escala, já que desta árvore tudo se aproveita: a 

fibra faz a celulose; a madeira permite fazer móveis, acabamentos na construção civil, pisos, 

postes; da casca extrai-se o tanino, para o curtimento do couro; das folhas óleo essencial para 

uso da indústria químico-farmacêutica e alimentícia; e o mel, obtido do pólen de suas flores, é 

excelente alimento e também tem utilidade na indústria químico–farmacêutica e estética. 

O seu rápido crescimento, assim como a existência de mais de 700 espécies e utilidades, 

suscitou diversos questionamentos, especialmente entre os conservacionistas, que afirmam 

que estas florestas puras criam condições difíceis para a fauna silvestre, além de também 

afirmarem que o eucalipto seca a terra. Curioso observar que o estado de Israel, assim como o 

Marrocos, por exemplo, ambos os países com escassez de recursos hídricos, também plantam 

eucaliptos, até como medida de correção de solo. Lá são plantados em áreas pouco 

favorecidas pelas chuvas, e ao contribuírem para diminuir a velocidade do vento, as árvores 

reduzem as perdas de umidade devido à evaporação do solo. 

De toda a madeira consumida no mundo hoje, 14% é proveniente de florestas plantadas. No 

Brasil, dos 350 milhões de metros cúbicos de madeira consumidos por ano, aproximadamente 

100 milhões provêm de florestas plantadas, sendo a maior parte de eucaliptos. Para cada 1 ha 

(equivalentes a dez mil metros quadrados) de floresta plantada de eucalipto, a quantidade de 

madeira obtida nesta área seria equivalente à extraída de 30 ha de florestas nativas (Aracruz 

Celulose, 2000). Para o Brasil, o cultivo do eucalipto é fator competitivo, já que seu rápido 

crescimento representa significativa redução de custos, pois a mesma árvore permite um corte 

a cada sete anos, rebrotando por mais duas vezes – o que significa que uma mesma árvore 

gera três ciclos de corte. Esses fatos nos permitem concluir que o plantio de eucalipto para 

fins comerciais reduz as pressões sobre a mata nativa. 

Embora no Brasil as necessidades de matéria- prima para a indústria de papel e celulose sejam 

todas obtidas por florestas plantadas, há uma concepção equivocada de serem retiradas de 

florestas nativas. O art. 18 do Código Florestal de 1965 (Lei Federal nº. 4.771) permitia o 

corte de florestas nativas sendo estas substituídas por plantios uniformes, posteriormente 
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modificado. Dessas áreas, algumas foram cobertas com florestas de eucalipto, embora seja 

desconhecida a proporção desses plantios. 

Os plantios florestais no Espírito Santo equivalem a 3,8% do solo, dos quais a Aracruz detém 

1,9%; as pastagens ocupam 39,8%; culturas permanentes utilizam 15,1% e florestas nativas 

remanescentes usam 8,1%. Já no Estado da Bahia, 5,1% do Estado é dedicado a plantios 

florestais, dos quais a Aracruz detém 1,9%, e 70% são dedicados a pastagens. 

Grupos ambientalistas no mundo, especialmente as Organizações Não Governamentais, 

exercem fortes pressões junto à opinião pública questionando a cultura do eucalipto, e essa 

não é questão exclusiva dos brasileiros, embora pelas proporções que ocupa no nosso país 

mereça atenção. Segundo Walter de Paula Lima (1987, p. 12), “o elemento chave para a 

explicação deste relacionamento é a palavra 'exótica' (....)", já que “em todos os outros países 

que não a Austrália, esta é uma espécie introduzida. (...)", pois “trata- se de um elemento 

estranho à paisagem e que não é do gosto da fauna local, e como tal, deve ser combatido” . 

Em relação ao impacto ambiental devido às florestas de eucalipto, os questionamentos 

levantados referem-se à homogeneidade das florestas, por serem consideradas espécies 

exóticas; às grandes extensões de terras necessárias para alimentar uma indústria deste 

segmento; o elevado consumo de água necessário; e o impacto sobre a biodiversidade local, 

afetando, segundo alegações de ambientalistas, a fauna e flora nativas. 

O autor Roberto A F. Carneiro (1994, p. 40-42) citando estudos de Walter de Paula Lima 

(1993), afirma que: 

a- em relação à flora, desde que se permita à plantação de eucaliptos atingir idades mais avançadas, as 
espécies do ecossistema original podem reaparecer sob as árvores devido à facilidade de penetração 
da luz, pois a copa da floresta jovem não permite a sua passagem e, conseqüentemente, a formação de 
sub-bosques. Por outro lado, durante a fase de crescimento do eucalipto, há realmente competição por 
água e nutrientes do solo. 

b- Em relação à fauna, a monocultura de qualquer espécie é menos capaz de suportar uma alta 
diversidade, pois as plantações de monoculturas podem reduzir seriamente a quantidade de energia e 
nutrientes, assim como a disponibilidade temporária de abrigo. Por outro lado, as folhas do eucalipto 
contêm elevado grau de tanino, indigestas para os animais e alguns tipos de insetos, o que os leva para 
outros locais em busca de alimento. 

c- Lima conclui que o efeito conjugado das plantações de eucalipto é benéfico às propriedades físicas e 
químicas do solo; 

A questão das grandes extensões de terras tem sido enfrentada de duas maneiras principais: 

com o expressivo aumento de produtividade por árvore e através de parceiros que plantam 

eucalipto em pequenas extensões de terra, o programa chamado de Fomento Florestal, 
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especialmente relativo a novos plantios. O fato é que essas empresas em geral e a Aracruz em 

particular, alegam terem comprado as terras já erodidas e exauridas, promovendo todo um 

trabalho de recuperação dos solos. O quadro seguinte traz algumas das críticas apresentadas 

pelos ambientalistas, e as respostas da indústria: 
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Figura 7 

Críticas dos Ambientalistas 

Efeitos Ecossistêmicos Oriundos das Plantações de Eucalipto 
Componente 
Ecossistema 

Preocupações expressas pelos 
ambientalistas 

Resposta pela Indústria 

Consumo de Água Eucalyptus retira mais água do solo do 
que outros usos alternativos, devido ao 
seu crescimento radicular profundo, 
causando secas e concorrência com usos 
correntes de água. 

- Eucalyptus é um consumidor eficiente de água 
(270-550g H2O/g biomassa muito mais baixo do 
que observado em culturas anuais ou em outras 
florestas). 

- Muita água é consumida durante a estação 
chuvosa, época de abundância. 

- As raízes de Eucalyptus não penetram profundo 
o suficiente para retirar água do lençol freático 
profundo . Há uma camada rochosa que impede 
tal penetração.  

Erosão do Solo e 
Exaustão dos 
Nutrientes 

O estabelecimento de plantações e a 
retirada contínua de biomassa provoca 
erosão do solo e exportação de nutrientes 
, resultando em exaustão que limita usos 
seqüenciais. Sedimentação nos cursos de 
água reduz o fluxo hidráulico.   

- Espécies de Eucalyptus têm sido adaptadas às 
condições localizadas do solo e clima para 
prevenir a perda de solo e a sua degradação.  

- Folhas e galhos são retornados ao solo para 
manter o conteúdo em matéria orgânica e 
fertilidade. 

- A prática de aração mínima durante o plantio 
limita a erosão ou sedimentação, exceto àquela 
derivada dos ramais de acesso. 

- O crescimento do substrato vegetativo e os usos 
subseqüentes do solo sugerem que não haverá 
declínio na fertilidade.   

Concorrência e 
Alelopatia 

Plantações de eucaliptos são ecossistemas 
“estéreis”, porque as árvores vencem 
outras espécies e fauna na competição por 
recursos necessários, e emitem químicos 
tóxicos que danificam outros organismos 
vegetais.  

- As reservas de floresta nativas protegidas e 
enriquecidas nos corredores da rede de drenagem 
asseguram a manutenção da biodiversidade. 

- A presença de um substrato robusto dentro das 
plantações contraria a hipótese de “esterilidade”. 

Substituição de Uso 
do Solo Anteriores/ 
Potenciais  

Plantações ocupam vastas áreas 
apropriadas de pequenos produtores, ou 
que poderiam ter sido produtivas se 
fossem distribuídos através de reforma 
agrária. 

- As plantações ocupam somente uma pequena 
proporção da área total dedicada à agricultura 
(menos de 3% no Espírito Santo). 

- Os programas de Fazendeiro Florestal prevêem a 
integração de pequenos produtores como 
produtores em segmentos proporcionalmente 
restritos das suas propriedades.  

Fonte: Poore & Fries (1985); ABECEL (n.d.); May (1994); Medeiros (1995) in Estudos de Caso: Aracruz Celulose 

Vejamos agora a resposta a algumas dessas controvérsias, recentemente publicadas pela 

Aracruz, em Eucalipto – uma árvore amiga, de 2000: 

1. O eucalipto seca o solo: segundo a empresa, comparações feitas entre o eucalipto e 

outras essências florestais mostram que o plantio no Brasil consome a mesma 

quantidade de água que as florestas nativas. Sua eficiência no aproveitamento da água 

garante maior produtividade quando comparado a outras culturas agrícolas. A copa da 
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árvore retém menos água de chuva do que florestas tropicais, por serem as copas 

destas mais amplas. Assim, mais água de chuva vai para o solo. Suas raízes não 

ultrapassam 2,5 metros de profundidade, não conseguindo chegar aos lençóis freáticos, 

localizados em profundidade maior. Podemos observar, no quadro abaixo, o consumo 

específico de água demandado por várias espécies de árvores comparativamente ao 

eucalipto: 

Figura 8 

Consumo Específico De Água Por Espécies 
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Fonte: Aracruz Celulose in Estudo de Caso: Ecoestratégia da Aracruz Celulose, p. 20.

 

2. O eucalipto empobrece o solo: após a colheita, cascas, folhas e galhos, que detêm 

70% dos nutrientes da árvore, permanecem no local e incorporam-se aos solos como 

matéria orgânica, contribuindo ainda para o controle da erosão. Áreas que foram 

plantadas com eucalipto e recentemente foram convertidas para outras culturas 

apresentam níveis de produtividade acima da média estadual: na primeira experiência 

local com o cultivo de feijão foram colhidos 700 kg / ha, 100 kg acima da média 

capixaba. 

Dados da Embrapa, na figura a seguir, mostram o consumo de macronutrientes comparando o 

eucalipto a outras culturas: 
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Figura 9 

O Consumo de Macronutrientes, por Espécie
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Fonte: Embrapa, 1992 in Estudo de Caso: Aracruz Celulose, p.20 

Dentre as vantagens apresentadas pela empresa no tocante ao empobrecimento dos solos, 

consta a fertilidade da terra, a drenagem do solo e a aeração e proteção contra a erosão.          

A empresa questiona ainda qual a explicação, senão a sua seriedade e seus resultados obtidos 

frente a esta questão, já que se verifica um aumento contínuo na produtividade de suas 

florestas. 

3. Gera um “deserto verde”: na Aracruz, a preservação de área de reservas de 66 mil 

ha, com reduzida intervenção humana, pouco uso de agrotóxicos, que compreendem: 

558 espécies de árvores nas reservas nativas; 150 diferentes espécies de vegetais nos 

sub-bosques do eucalipto; 700 espécies da fauna, dos quais 27 reconhecidos pelo 

IBAMA como ameaçados de extinção; 408 espécies de aves sendo 16 também 

ameaçadas de extinção; 3.724 espécies de insetos nas áreas da empresa, dos quais 765 

exclusivos do eucalipto. 

4. Gera poucos benefícios sociais e econômicos no interior: segundo a Aracruz, em 

1999 foram gerados 5.415 empregos diretos e indiretos, foram gastos R$ 51 milhões 

na compra de materiais e serviços de fornecedores locais e o pagamento médio de 

impostos no ano foi equivalente a R$ 5,8 milhões, entre ICMS, ISS, e ITR. 
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Para Walter de Paula Lima, 

“o reflorestamento com eucalipto não conduz à desertificação. Pelo contrário. Sua atuação sobre o solo 
ao longo dos anos é benéfica, diminuindo o processo de erosão, melhorando as condições de infiltração e 
de armazenamento de água no solo, assim como suas propriedades químicas, físicas e de fertilidade.” 
(1987, p. 97)  

De toda maneira é importante que seja feito um sério trabalho de preservação de espécies 

nativas entrecortando os plantios homogêneos, de modo a restabelecer o equilíbrio e oferecer 

melhores condições de habitat para a fauna e flora, protegendo inclusive os rios. Esta melhor 

proteção biológica contribui também para proteger, naturalmente, o eucalipto da infestação de 

pragas. 

6.3. O Mercado de Celulose e a Aracruz 

O setor de papel e celulose é composto por grupos de unidades de produção com tecnologia 

industrial de ponta, podendo ser divididas em fábricas de papel, fábricas de celulose e fábricas 

integradas que produzem celulose e papel. 

A indústria de produtos florestais - celulose, papel e produtos de madeira – encontra- se em 

fase de mudanças em todo o mundo. A globalização contribui para a concentração das 

indústrias deste setor: os cinco maiores produtores mundiais de papéis de escrever e imprimir 

respondem por cerca de 33% do mercado, quando há 10 anos este percentual era de 17% 

(Arcel, 2000). Se por um lado os EUA enfrentam hoje um período de recessão, por outro a 

demanda por papel – e, por conseguinte, de celulose – deverá continuar graças ao consumo de 

papel das regiões em desenvolvimento. 

Com perfil exportador, o setor de celulose brasileiro apresenta competitividade internacional, 

e características próprias. A característica de poucos conglomerados deterem grande parte do 

market share, por exemplo, deve-se aos fatores tecnológicos, pois a escala eficiente é elevada, 

reforçada pela necessidade de altos investimentos para a instalação de uma unidade produtiva, 

para a maturação dos próprios investimentos, já que uma floresta com o ciclo de vida da 

Aracruz leva sete anos para estar pronto para corte, o custo do dinheiro e das terras. Por outro 

lado, a disponibilidade de recursos naturais no segmento de celulose de fibra curta, que dá 

origem a materiais mais absorventes, atua como potencializador do ritmo do processo de 

inovação tecnológica. 
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Os preços do papel costumam acompanhar o cenário macroeconômico, retraindo-se quando 

em períodos recessivos, e elevando-se quando em épocas de expansão, acompanhando os 

ciclos econômicos. Os preços das fibras, entretanto, são mais voláteis, até devido aos estoques 

mundiais, posicionando-se com certo retardo em relação ao mercado. São afetados ainda pelas 

oscilações dos custos de energia e de madeira. Logo, concluímos que os preços, 

especialmente da celulose, têm sido cíclicos, com fases acentuadas de expansão e contração. 

Em ciclos de baixa de preços as indústrias com custos mais altos tendem a paralisar suas 

operações ou promover acordos de fusões ou operações conjuntas com outras empresas, 

buscando aumentar a escala para melhorar sua competitividade e eficiência. E nos ciclos de 

alta de preços há tendências à ampliação de capacidade instalada (Paiva, 2000, p. 6). 

A título de ilustração, no período de 1990 a 1993,  o setor atravessou sua maior crise devido à 

recessão econômica mundial concomitante ao aumento de oferta com a entrada simultânea de 

várias empresas. Pode- se observar no quadro abaixo, o comportamento dos Preços da 

Celulose de Fibra Curta no Brasil, e perceber que a forte demanda só permitiu que estes se 

recuperassem no final de 1994: 

Figura 10 

A Evolução dos Preços da Celulose de Fibra Curta 
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Fonte: Dados do mercado in Panorama Setorial Celulose e Papel, Gazeta Mercantil, Março de 1996, ps. 12 e 13. 
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O Brasil ocupa hoje, segundo dados da BRACELPA, a sétima posição mundial na produção 

de celulose e a décima segunda como fabricante de papel (2001). Em 1998 o Brasil produziu 

cerca de 6.686 milhões de toneladas / ano de celulose, segundo artigo do Bozano, Simonsen, 

datado de janeiro de 2000. Para a BRACELPA, pesquisas internacionais indicam que a 

demanda mundial de celulose deverá crescer a uma taxa média anual de 2,7%, sendo de 4,6% 

para a celulose de fibra curta e de 2,8% para papel. Por outro lado, os preços internacionais se 

recuperaram, sendo o somatório dessas duas informações, indicador de boas perspectivas para 

que as empresas brasileiras retomem seus investimentos e com isso cresçam suas 

participações na demanda mundial. No caso da Aracruz o quadro abaixo mostra a evolução do 

preço líquido médio nos últimos anos: 

Figura 11 

Preço Líquido Médio (US$ por tonelada) – Aracruz Celulose S.A 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Informações Financeiras 2000, p. XXII e XXIII 

 

Segundo a mesma BRACELPA, as exportações do setor em 2000 alcançaram a cifra de US$ 

2,8 bilhões, e representam uma elevação de cerca de 30,9%. Por outro lado, no mesmo 

período, as importações do setor representaram US$ 960 milhões, um acréscimo de 15,8% 

comparado ao ano anterior, especialmente devido ao aumento de importação de celulose de 

fibra longa branqueada e papel de imprensa. Isto permitiu ao país um saldo positivo na 

balança comercial de US$ 1,8 bilhão, resultado 40,3% superior ao ano de 1999 (2001). 

A reciclagem de papel, processo complementar à produção de matérias-primas virgens, é 

tecnicamente inviável ser aproveitada após quatro a cinco ciclos, o que acaba demandando 

fibra virgem de qualquer modo, ainda que em escala menor. No ano de 2000, o consumo de 
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papéis recicláveis para a indústria papeleira totalizou 2,5 milhões de toneladas, um aumento 

de 3,5%. (BRACELPA, 2001). A reciclagem privilegia a contribuição positiva para a 

preservação ambiental e para diminuir o problema do destino final ao lixo nas maiores 

cidades, o que explica a relevância dessa atividade e também seu aumento de produção. 

Já a Aracruz, em seu Relatório Anual 2000, afirma à página 5, que: 

“o uso de papel reciclado nos EUA está próximo do limite da viabilidade econômica, a partir do qual os 
custos marginais e os impactos ambientais para ampliar ainda mais seu uso são maiores que os 
benefícios obtidos.” 

Como perspectivas para o setor de papel e celulose, a BRACELPA apresentou ao Governo 

Federal um novo programa nacional, que prevê investimentos da ordem de US$ 6,6 bilhões, 

para o período de 2000-2005, com o objetivo de ampliar a base florestal, aumentar e 

modernizar a capacidade de produção. Isto permitirá um aumento na produção de celulose, 

passando de 7,7 para 11,2 milhões de toneladas / ano, e de 7,8 para 9,1 milhões de toneladas 

de papel, assegurando com isso o abastecimento interno e permitindo o crescimento das 

exportações, em especial as de celulose. Para o País irá representar, ao final de 2005, um 

superávit comercial de cerca de US$ 2,8 bilhões. Para realizar esses investimentos, o setor 

defende condições competitivas como a redução da carga tributária, financiamentos em 

condições adequadas às necessidades do setor e o apoio à expansão da base florestal (BNDES, 

p. 19). A tabela 6 (Anexo 1) mostra os acréscimos necessários a essa produção de papel e 

fibras, e a tabela 7 (Anexo 1) demonstra a distribuição desses investimentos. Já para suprir as 

novas fábricas e os números projetados, os investimentos na produção de pastas e fibras, 

podem ser constatados na tabela 8 (Anexo 1). Novamente pode-se vislumbrar a expressiva 

participação do BNDES neste setor. 

Em 1992 a Aracruz inaugurou a duplicação de sua capacidade instalada, passando a produzir 

1.020.000 mil ton / ano, contando mais uma vez com recursos do BNDES. 

Sob o ponto de vista sócio-econômico, pode-se afirmar que os municípios ao norte do Estado 

do Espírito Santo e do sul da Bahia, com exceção ao município de Linhares que mantém 

culturas de cacau, pimenta do reino e cana de açúcar, recebem forte influência econômica do 

empreendimento Aracruz, alterando sensivelmente a estrutura da região. Ciente de sua 

responsabilidade como pólo gerador de mudanças, a empresa investiu, no período de 1989 à 

1992 o equivalente a U$ 15 milhões na construção, reforma e reaparelhamento de hospitais, 
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clínicas, escolas, creches e centros de cultura e lazer nos municípios de ambos os estados, 

sendo que 70% desse investimento foi feito com recursos do BNDES. 

A Aracruz, no ano de 2000, vendeu 1.272.000 toneladas de celulose, dos quais 96% 

destinaram-se à exportação, assim divididos: Europa 47%; América do Norte 34%; Ásia 14% 

e América Latina 5%. A tabela a seguir mostra a evolução do destino das vendas nos últimos 

seis anos, assim como o uso final de suas vendas: 

Figura 12 

Vendas por Região (%) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

No país 19% 23% 13% 9% 8%    9%   7%    7%    6%   5%    4% 

No Exterior 81% 77% 87% 91% 92% 91% 93% 93% 94% 95% 96% 

 América do 
Norte 

42% 34% 34% 35% 33% 37% 36% 36% 34% 32% 34% 

 Europa 34% 30% 35% 29% 36% 36% 33% 39% 39% 44% 47% 

 Ásia 4% 12% 16% 24% 17% 17% 23% 17% 20% 17% 14% 

 América 
Latina 

1% 1% 2% 3% 1%   1%   1%   1%   1%   2%   1% 

 
Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Informações Financeiras 2000, ps.XXII e XXIII 
 
 

 

A área comercial da empresa tomou a decisão estratégica de concentrar suas vendas em 

grandes clientes que usam a celulose para a fabricação de produtos de consumo de massa – 

principalmente papéis sanitários, especiais e revestidos para imprimir e escrever de alta 

qualidade, como pode ser observado no quadro a seguir: 
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Figura 13 

Vendas por Uso Final – Aracruz de 1995 a 2000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
     Fonte: Relatórios Anuais Aracruz Celulose 2000, p.17, 
                1999, p. 15 

 

Estes mesmos clientes irão, segundo a empresa, absorver a maior parte do volume adicional 

de 700 mil toneladas / ano de produção da Fábrica C. O desempenho das vendas da Aracruz 

pode ser explicado por ela estar conseguindo manter seus custos de produção em níveis 

competitivos, e também pelo aprimoramento contínuo da produtividade e da qualidade do 

produto. 

A questão energética, especialmente no Brasil, é deveras preocupante. O setor de papel é um 

dos mais atingidos, e apenas a título de ilustração, em janeiro de 2001 apresentou queda de 

1,8% em sua produção em relação ao ano passado, segundo dados do Jornal do Brasil (2001, 

p. 11). No caso da Aracruz Celulose, o suprimento energético é feito, em sua maioria, através 

da queima da casca de madeira, de produtos químicos e resíduos do processo de cozimento, 

além do gás natural que a empresa recebe de São Mateus, município a cerca de 40 

quilômetros da fábrica de celulose. 

Os fabricantes brasileiros tentam se proteger dessas flutuações do mercado internacional por 

meio da diversificação de seus clientes, e também realizando contratos de longo prazo. 

Buscam ainda obter vantagens tecnológicas competitivas, que não sejam apropriáveis pelos 

concorrentes. A automatização do processo industrial da celulose, além de contribuir 

significativamente para a redução de custos, permite a implementação de controles de 

qualidade e a obtenção de consistência em produtos. Importante que o processo produtivo seja 

flexível, permitindo-se introduzir mudanças nos processos seja alterando as características dos 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Papéis 
Sanitários 

48% 45% 47% 46% 48% 51% 

Papéis 
Especiais 

22% 26% 27% 24% 25% 19% 

Papéis de 
Imprimir e 
Escrever 

25% 27% 23% 27% 16% 18% 

Papéis Não 
Revestidos 

- - - - 8% 10% 

Outros  5% 2% 3% 3% 3% 2% 
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produtos ou ainda redimensionando as restrições de mercado. Com pequenos ajustes ou 

investimentos relativos, realizam-se mudanças significativas. Pode-se observar que o 

taylorismo mantém-se presente quando verificamos que no caso das commodities há uma 

intensificação do trabalho e a constante redução dos custos de produção. Os custos referentes 

ao transporte estão entre os principais componentes que mais influenciam a formação do 

preço final da celulose. 

O foco em nichos de mercado, como, por exemplo, produtos clorados ou ainda livres de cloro, 

permite que indústrias menos capitalizadas possam se manter sobreviventes no mercado, 

contentando-se com market shares menores, ou maiores, dependendo da escolha feita. 
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7 

A GESTÃO AMBIENTAL DA ARACRUZ 

A abertura de fronteiras provocada pela globalização econômica torna a competição cada vez 

mais forte em todos os setores e escalas de produção. Somente serão competitivas as empresas 

com produtos e serviços de qualidade, que tenham se adequado e que estejam preparadas 

tecnologicamente para o Terceiro Milênio. O mais rápido para absorver as mudanças, e não o 

maior, é quem sai ganhando. Pesquisas recentes nos países da América Latina revelaram que 

um dos fatores que dificultam a melhora de seu desempenho é a maneira como as pessoas 

com poder de decisão conduzem os negócios e organizam a produção. O desenvolvimento de 

sistemas de gestão ambiental associa dois conceitos amplamente difundidos nos anos 1990: o 

controle da qualidade total e a importância dada às questões ambientais. 

A Qualidade Total é um dos assuntos mais polêmicos na administração de empresas, uma vez 

que na prática todos se julgam habilitados. Independente do tamanho e do tipo do negócio 

trata-se de uma questão de filosofia do trabalho, de postura profissional e ética, tendo em vista 

sempre o objetivo principal de qualquer negócio, que é prosperar. Quanto à Qualidade Total 

na Gestão Ambiental, estamos nos referindo à aplicação correta de critério e metodologias, 

assim como o estudo profundo das culturas organizacionais de cada empresa e de seu pessoal 

atuante. 

“Nos anos 1980, a criação do mercado global provocou a redução das barreiras comerciais, a expansão 
da mídia global e um volume crescente de gastos em pesquisa e desenvolvimento de produtos. Mas o 
ambiente empresarial ainda estava centrado nas economias de escala, no planejamento centralizado, 
com decisões hierárquicas, em uma estrutura vertical baseada na competição típica do modelo fordista. 
Nos últimos anos, com a introdução do modelo toyotista, as novas regras são: flexibilidade dos processos 
de trabalho e de produção, decisões delegadas, descentralizadas, proximidade com os clientes, 
surgimento da corporação virtual, desenvolvimento de parcerias e a redução do ciclo de vida dos 
produtos/serviços.” (Jesus, Faria, Zibetti, 1997, p. 20-21) 

No início, as metas de qualidade e competitividade não incluíam explicitamente a variável 

ambiental. Hoje, conciliar competitividade e proteção ambiental constitui um desafio para as 

empresas modernas. A globalização impôs a gestão ambiental, ou seja, a necessidade de 

construção de uma ética global, partindo dos países mais prósperos, já que os efeitos da 

poluição ultrapassam fronteiras. 

Por outro lado, o conceito de recursos deve ser reavaliado, pois está condicionado a variáveis 

históricas. O que foi recurso ontem pode não ser considerado recurso hoje (e vice-versa), 
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recursos naturais não são dados constantes. Estamos hoje no início de uma nova Revolução 

Industrial que deverá se apoiar, no plano material, em recursos naturais renováveis. 

O Brasil pode ter um papel decisivo na consolidação de uma nova sociedade industrial dos 

trópicos, se forem aproveitados os recursos sub- utilizados, com o aproveitamento de 

biomassa para fins energéticos e industriais. A biotecnologia também pode contribuir neste 

processo. 

A redução do desperdício representa uma reserva de desenvolvimento para o Brasil, além de 

ser fonte de negócios para empresas decididas a enfrentar o problema. Quando se fala em 

meio ambiente, no entanto, o empresário imediatamente pensa em custo adicional, quando na 

verdade reciclar resíduos é transformá-los em produtos de valor agregado, conservar energia é 

reduzir custos de produção. 

A visão de que a responsabilidade ambiental implica apenas num aumento dos custos para o 

poluidor pagador deve ser substituída, ultrapassando a visão unilateral de meio ambiente 

como custo e considerando-o como nova oportunidade. O desafio vem sendo descobrir 

soluções vitoriosas nos planos econômico, ambiental e social. Em muitos casos, os resíduos, 

convenientemente utilizados, transformam-se em produtos que podem até gerar lucros para as 

empresas produtoras. Conservar energia é mais barato que pesquisar novas fontes de energia. 

O mesmo se aplica à água, à gestão de recursos sólidos e recuperação de materiais. Como 

escreveu Maimon, “eco-eficiência” e “eficácia econômica” andam lado a lado (1994) .  

Quando abordamos a responsabilidade ambiental estamos nos referindo à postura das 

indústrias desde a produção dos bens e serviços até a relação de pós-venda com seus clientes. 

Significa que toda a cadeia de produção passa a ser questionada na forma de seus processos, e 

se estes podem, ainda que a longo prazo, melhorar – seja baixando a emissão de poluentes ou 

poupando energia em seus processos. Os países importadores também exigem certificação de 

que a madeira usada na produção não foi extraída de mata nativa, e o processo de 

branqueamento por cloro é questionado. 

Os comportamentos ambientais das empresas podem ser reativos; pró- ativos; inovadores 

ou eco-comprometidos. No primeiro estágio, as empresas limitam-se a evitar acidentes locais 

da mesma forma como combatem acidentes de trabalho, com a criação de um setor de meio 

ambiente e segurança. “Poluir para depois despoluir.”. A maioria das empresas brasileiras 
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ainda limita sua responsabilidade ambiental ao cumprimento da legislação de controle da 

poluição da água, do solo e do ar. Este comportamento é definido pelos especialistas como 

reativo, quer dizer, a empresa busca maximizar lucros a curto prazo ao mesmo tempo em que 

cumpre à risca a lei do meio ambiente. No segundo estágio, pró – ativo,  o princípio básico 

passa a ser o da prevenção, envolvendo a seleção de matérias-primas, desenvolvimento de 

novos processos e produtos, reaproveitamento de energia, reciclagem de resíduos e integração 

com o meio ambiente. 

No terceiro estágio a proteção ambiental deixa de ser uma resposta às multas e sanções. 

Firma-se o conceito de excelência ambiental como fator de competitividade.                   

A responsabilidade ambiental passa a fazer parte do planejamento estratégico da empresa, 

atingindo a mais alta esfera de decisão. São as empresas inovadoras em seus segmentos.   

Em suma, quando as empresas adotam um comportamento ético ambiental, a responsabilidade 

ambiental é integrada à sua estrutura organizacional. 

E por último o quarto estágio, o das empresas eco-comprometidas com o ambiente e os 

fatores sócio-ambientais, que trabalham junto aos stakeholders na formulação da estratégia 

das organizações em busca da mudança efetiva.  Trata-se de um processo construído a várias 

mãos, articulado politicamente através da mediação de conflitos e do processo de 

aprendizagem contínuo. São também assumidos compromissos bilateralmente, entre diversos 

stakeholders e a organização. Forma-se pois uma relação onde ambas as partes ganham, ainda 

que a organização tenha, continuamente,  suas estratégias sócio-ambientais questionadas pelos 

stakeholders. Em suma, são empresas mais comprometidas com a sustentabilidade ambiental 

e social.  (Vinha, 2000)    

A indústria de celulose, em geral, precisa, pela própria natureza de seu negócio, tratar o meio 

ambiente como um aspecto estratégico, inerente ao seu core business, já que trata-se de sua 

própria base de negócios.  

7.1. ISO 14001 e Auditoria Ambiental 

Pesquisa da Funcex - Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, (in Jesus, Faria, 

Zibetti, 1997) apontou que nas cinco maiores empresas exportadoras de papel e celulose 

identificou-se a intenção do setor de investir na proteção ambiental. Entretanto, mesmo em 

setores como este, que pretende obter bom desempenho ambiental, a padronização das normas 
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poderá acarretar perda de competitividade, como quando não leva em conta aspectos 

específicos da produção de cada país, ou seja, a abundância de recursos naturais, e a 

capacidade de recuperação do ecossistema. 

“As empresas exportadoras de recursos naturais ou de seus derivados e aquelas que usam energia 
intensivamente são as mais solicitadas às certificações ambientais. Há muito as exportações brasileiras 
de papel e celulose sofrem pressão quanto à responsabilidade ambiental, com a exigência de certificados 
de origem da madeira e o questionamento do processo de branqueamento do produto por cloro.” (Ibid.) 

A incorporação da variável ambiental ao planejamento estratégico das empresas mais 

modernas vem se tornando comum, podendo ser como passivo ou ativo, dependendo do grau 

de compromisso ambiental na empresa. O cálculo do passivo ambiental das empresas é um 

desafio às autoridades contábeis. É grande a demanda por inovações tecnológicas que 

reduzam os níveis de poluição. 

A Auditoria Contábil Ambiental possibilita que o passivo ambiental da empresa seja avaliado 

em suas unidades produtivas, com estudo da área contaminada para posterior valoração 

monetária. A valoração dos custos da degradação ainda enfrenta dificuldades, porque há uma 

complexa cadeia de fatores a serem considerados e pela falta de critérios objetivos. Da mesma 

forma, é difícil avaliar o ativo ambiental. 

No Brasil, já são visíveis algumas mudanças no comportamento empresarial de setores como 

químico, papel e celulose, siderúrgico e de mineração. São 268 certificações ISO 14001 já 

emitidas, das quais 10 referem-se às indústrias de reflorestamento, celulose e papel 

(INMETRO, 2001). 

As empresas que implementarem sistemas de contabilidade que levem em consideração os 

custos ambientais terão, a longo prazo, benefícios que compensarão a mudança. Conhecer a 

estrutura dos gastos (onde e como é gasta a energia, por exemplo) é fundamental para uma 

boa gestão de recursos. 

Além dos selos verdes há ainda a ISO 14001, uma normatização de procedimentos na área 

ambiental, que busca nortear a gestão das indústrias para esta área, além de ajudar as 

empresas a valorarem seus procedimentos. A contribuição real é o uso das normas ISO como 

chancela atestando a qualidade da produção de bens e serviços sob rigorosas normas e 

padrões, servindo como “atestado de competitividade e gestão” inclusive internacionalmente. 

Esta chancela representa uma vantagem competitiva, embora ainda não haja mecanismos 

precisos para mensurar o quanto representa, efetivamente, em termos de vendas. O fato é que 
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aumentou a procura pelas certificações ambientais voluntárias, sendo a mais importante delas 

a série ISO 14000, cujas normas foram concluídas, em sua maioria, em julho de 1996. 

Pode- se citar a primeira empresa na área de celulose no mundo a obter sua certificação ISO 

14001, a brasileira Bahia Sul Celulose, empreendimento que já nasceu, desde seu projeto, 

seguindo à risca os mandamentos da International Standard Organization, ou seja, integrando 

o sistema de gestão ambiental à gestão administrativa e operacional desde seu planejamento 

estratégico. Unidade industrial instalada em Mucuri, no sul da Bahia, produz toda a madeira 

usada na produção, e sua capacidade instalada é de 500 mil toneladas/ano de celulose e 250 

mil toneladas/ano de papel. 

A avaliação dos efeitos ambientais é o ponto mais importante no modelo de gestão ambiental. 

A metodologia usada pela Bahia Sul Celulose durante sua certificação pela norma inglesa BS 

7750 reforça esta constatação. A indústria entrou em operação em março de 1992, e em 1995 

recebeu os certificados de adequação às normas ISO 9002 e BS 7750. A Bahia Sul procurou 

adotar tecnologias de processo e de controle ambiental que garantissem o mínimo possível de 

emissão de efluentes hídricos e aéreos e resíduos sólidos. 

Podem servir de exemplos o processo de pré-branqueamento feito com oxigênio; o tratamento 

de condensado contaminado em coluna de destilação; a caldeira de recuperação com sistema 

de evaporador de contato indireto, ao invés de contato direto; a caldeira de biomassa para 

queima de cavacos de madeiras; os equipamentos de controle de poluentes – ECP’s 

(precipitadores eletrostáticos, ciclones e lavadoras); seu sistema de controle e 

reaproveitamento de derrames hídricos na área de linha de fibra, evaporação, caldeira de 

recuperação e caustificação, além da coleta e tratamento de águas pluviais oriundas de áreas 

industriais sujeitas à contaminação; o sistema de queima de gases não condensáveis 

provenientes das áreas de cozimento e evaporação; a estação de tratamento primário e 

secundário para os efluentes industriais e o aterro industrial próprio para a disposição dos 

resíduos sólidos. 

Além disso, foram avaliados aspectos de legislação, normas e políticas nacionais e 

internacionais, como também as preocupações de partes interessadas – comunidade local, 

clientes, acionistas etc. Também foi implantada a coleta seletiva de lixo. 
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O exemplo da Bahia Sul mostra a importância do treinamento e conscientização de 

funcionários, e comprova a redução de consumo de óleo combustível e água industrial. Para 

tanto, foram investidos US$ 1 milhão, e promovidos treinamentos num total de 20 mil 

horas/homem, além de 872 procedimentos internos normatizados em apenas 20 meses. 

Em resumo, apresentar a certificação de estar produzindo em bases sustentáveis, segundo as 

normas ambientais, é indispensável no mundo globalizado atual. É a garantia de estar inserido 

nesse cenário. 

7.2. A Área Florestal 

Como parte das mudanças de paradigmas associados à evolução da variável ambiental é que o  

gerenciamento ambiental na própria Aracruz Celulose será abordado. Até fins da década de 

80 não havia uma área específica destinada a tratar deste assunto, estando o tema vinculado às 

áreas de pesquisa dos departamentos Florestal ou Industrial. Assim como em grande parte das 

empresas no Brasil costuma ser um departamento que, quando existe, é complementar a 

outras áreas, considerado secundário. Até fins de 89 as questões específicas de meio ambiente 

faziam parte dessas áreas acima, especialmente para assuntos específicos, licenças, etc. 

Informações genéricas eram tratadas pela área de Comunicação Corporativa. 

Em 1989 foi criado o departamento de Meio Ambiente, na ocasião diretamente vinculado à 

Presidência da Empresa, sinalizando uma mudança organizacional importante, e uma outra 

percepção do assunto. Dava-se início a uma nova postura que culminaria com o papel atual de 

principal porta-voz do setor para as questões relativas ao meio ambiente nos contextos 

nacional e internacional. 

O principal objetivo na ocasião era acompanhar a legislação ambiental no Brasil assim como 

buscar maior integração junto aos organismos internacionais sobre o assunto, preparando a 

empresa para o ano de 1991, quando esta teria sua capacidade de produção duplicada, 

transformando-se então na maior exportadora de celulose de fibra curta de eucalipto do 

mundo. Aumentariam também suas responsabilidades. 

A empresa foi uma das empresas signatárias da “Carta de Princípios para o Desenvolvimento 

Sustentável”, lançada pela Câmara Internacional de Comércio em 1991, que contou com mais 

de 1.000 empresas em todo o mundo, e que compreende dezesseis objetivos a serem 

atingidos, como podem ser observados no Anexo 3. Nesse mesmo ano, já com uma maior 
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integração nas discussões nacionais e internacionais, a Presidência da empresa decide então 

promover a fusão desta área com a Comunicação Corporativa, criando então a Gerência de 

Meio Ambiente e Relações Corporativas, que continuava reportando-se diretamente à 

Presidência. 

No ano de 1992, a Aracruz desempenhou importante papel na ECO 92, tendo sido apontada 

pela ONU como uma das vinte empresas- modelo de desenvolvimento sustentável. Na ocasião 

integrou o comitê de empresas que fundara, em 1991, o BCSD – Business Council for 

Sustainable Development, então capitaneado por Stephan Schmidheiny. Ligado à ONU, tem 

por objetivo engajar internacionalmente os empresários nas discussões sobre meio ambiente. 

Na prática, significava que esta área passara a integrar as discussões estratégicas sobre meio 

ambiente dentro e fora da empresa, representando o Presidente do Conselho quando este não 

podia estar presente. Inúmeras palestras nacionais e internacionais foram feitas, e um banco 

de imagens e de dados respaldava essas iniciativas. Os clientes começaram a sofrer pressões 

pelas legislações vigentes em seus países e também por parte dos seus consumidores finais, 

questionando as origens da madeira e os processos industriais para produção da celulose. 

Nesse ano foi realizada uma Pesquisa de Imagem junto às comunidades do Espírito Santo e 

Bahia, além de ouvir ainda formadores de opinião, clientes internacionais, políticos e 

imprensa locais, e representantes do mercado financeiro. Na ocasião a Aracruz tinha por 

objetivo avaliar como a sua imagem vinha sendo percebida, especialmente após a duplicação 

de sua fábrica. Este assunto será abordado mais adiante, quando serão analisadas as pesquisas 

de imagem da Aracruz. Cabe ressaltar, entretanto, que grande parte da mudança na forma de 

atuação da empresa junto às comunidades e demais stakeholders hoje reflete uma correção de 

rumos de como esta vinha sendo então percebida, e como se comportava até então. 

Já em 1999 essa mesma área responde pelo nome de Gerência de Meio Ambiente e Relações 

Corporativas, reportando-se à diretoria comercial, e integra um grupo de dezessete Gerentes 

de Interface, que se reportam à Diretoria, dando apoio às decisões específicas relacionadas a 

cada uma das áreas. Há ainda um fórum interno para a discussão das políticas ambientais, 

sendo este formado pelas Gerência de Meio Ambiente e Segurança Industrial e Gerência de 

Meio Ambiente e Segurança Florestal, ambas vinculadas à diretoria de operações. 
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O planejamento das atividades é elaborado pela área corporativa, cabendo aos setores 

operacionais a execução dessas políticas. Este formato tem permitido à empresa maior 

agilidade no fluxo de informações, além de melhorar a integração de todas as partes 

envolvidas. 

O setor de celulose, como comentado anteriormente, tem sido foco de preocupações na área 

ambiental. Inicialmente por parte do próprio governo, através de suas várias instituições, e 

mais recentemente pelas ONG’s – organizações não governamentais, ambos atentos aos 

impactos ambientais advindos do processamento da madeira para a transformação em celulose 

e, posteriormente, em papel. Podemos dividir essa atenção em duas frentes: a florestal e a 

industrial. Na primeira, cabe o questionamento discutido anteriormente sobre os impactos 

gerados pelo uso extensivo de eucalipto, além de demandar grandes extensões de terra. 

No caso industrial, o alvo é o grande volume de água necessária no processo industrial da 

fabricação de celulose, e também de energia elétrica. Por outro lado e ainda nesta mesma área, 

estão as preocupações com os insumos utilizados na etapa de branqueamento e os resíduos e 

efluentes gerados pelo processo de fabricação. 

Antes de abordar o gerenciamento ambiental sob o prisma florestal, cabe conhecer de forma 

sintética o processo produtivo, a fim de facilitar a compreensão: as árvores de eucalipto são 

plantadas através do uso de sementes ou de mudas, obtidas no próprio Viveiro da empresa. 

Antes de serem levadas ao campo, tanto as sementes como as estaquias são avaliadas, sendo 

considerados padrões de comprimento, coloração, a consistência do torrão e o estado 

fisiológico da muda. São então levadas ao campo para plantio, e o corte das árvores se dá após 

um período médio de sete anos. Hoje essa etapa de corte e descascamento inicial é 

mecanizado, permanecendo cerca de 7 t / ha de galhos e folhas no campo como matéria 

orgânica e nutrientes, que irão estimular a rebrota do próximo ciclo, e os galhos de maior 

porte são removidos para transformação em carvão para as olarias – prática muito difundida 

no ES. Do próprio campo partem as árvores para o pátio de descascamento e picagem. 

Para cada 2,4 ha de florestas de eucalipto, a empresa planta um hectare de mata nativa, 

entremeando sua plantação. Cada talhão que compõe os mosaicos plantados da Aracruz tem 

cerca de 20 ha, podendo chegar a um máximo de 50ha. (Roxo, p.20). Nesse espaço, estão 

incluídos diversos ecossistemas, tais como pântanos, florestas secundárias e mangues.           

O principal objetivo é manter o equilíbrio do ecossistema, e também uma forma natural de 
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controlar eventuais pragas, especialmente por tratar-se de reflorestamento utilizando processo 

de clonagem. 

Desde 1973 a Aracruz adota um programa de melhoramento genético a partir de cerca de cem 

espécies diferentes de eucaliptos de várias origens diferentes, já tendo obtido mais de três mil 

cruzamentos adaptados às várias condições das diversas regiões de suas propriedades. 

Importante destacar que a Aracruz foi a primeira empresa do mundo a realizar, em larga 

escala, plantios de eucaliptais com mudas clonadas, método denominado de “propagação 

vegetativa por enraizamento de estacas”. Trata-se do uso de partes da planta, em vez de 

sementes. Com isto, conserva toda a informação genética da árvore – matriz, que por sua vez 

é selecionada por suas características florestais e industriais. Dentre estas, podem-se destacar 

o vigor, a forma, a resistência a doenças e pragas e a qualidade da madeira. (Roxo, p.20). 

Cerca de 70% do total de mudas de eucalipto produzidas advém desse sistema (ARACRUZ, 

2001). Este procedimento permite a obtenção de híbridos de grande heterogeneidade genética, 

árvores mais homogêneas e resistentes às pragas e insetos, além de garantir a qualidade final 

da celulose; também permite selecionar a espécie mais adequada a cada região. 

A pesquisa na área da biotecnologia com objetivos como o contínuo aumento de 

produtividade acrescido à maior resistência às pragas rendeu à Aracruz não apenas o prêmio 

outorgado pela Fundação Marcus Wallenberg em 1984 - o "Nobel" da área florestal - por suas 

técnicas de propagação vegetativa utilizando a técnica de clonagem mas também aumentou 

seus lucros ao garantir maior uniformidade das árvores e, conseqüentemente, de seu produto 

final. 

Expressivos ganhos de produtividade foram obtidos fruto dessa tecnologia de produção em 

escala, aliada às condições extremamente favoráveis ao plantio de eucalipto, o que acaba se 

refletindo na obtenção de mais polpa celulósica por árvore e uma menor necessidade de terras 

para a obtenção dos mesmos resultados, além de se desenvolverem mais depressa. Verdade 

que quando da introdução desta nova tecnologia não havia ainda estudos que comprovassem 

os efeitos de longo prazo da adoção desta modalidade de prática. 

Hoje um dos projetos de pesquisa na área florestal refere-se à busca de novas tecnologias que 

possibilitem desenvolver híbridos de eucalipto com menos lignina, ou ainda lignina que sejam 
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mais solúveis no cozimento, reduzindo ao mínimo a necessidade de produtos químicos no 

branqueamento e possibilitando ainda aprimorar a qualidade dos efluentes (Roxo, p. 23). 

Segundo dados do seu Relatório Anual de 1999, a produtividade florestal média foi de 42m3 

de madeira por hectare ano, e o consumo específico de madeira situava-se na faixa de 3,8m3 

de madeira por tonelada de celulose, conforme pode ser observado na figura 14 a seguir.       

O baixo custo da madeira é fruto do grande volume de madeira por hectare de plantio, com o 

baixo consumo específico de madeira por tonelada de celulose. A área de pesquisa vem 

trabalhando com novos clones, que têm permitido aumentar a produtividade das florestas. 

Figura 14 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 1999 – Balanço Social e Ambiental 1999, p. 20 

 

Embora questionada, é importante observar que esta cultura permite ao Brasil uma 

confortável posição no mercado internacional de papel e celulose, ganhando, a cada ano, 

crescente importância e deixando de ser um importador de papel e celulose para se tornar um 

dos principais países produtores dessa matéria-prima. Com isso a indústria, de modo geral e 

em particular a Aracruz Celulose S.A, obtém recursos para, além de pagar impostos e gerar 

renda e empregos, continuar investindo no país e no Estado do Espírito Santo. 

A indústria, especialmente aquela que exporta grande parte de sua produção, também recebe 

pressões internacionais sobre os padrões mínimos de manejo ambiental: a garantia de não 

utilizar mão de obra infantil, podendo sofrer inclusive boicote por parte de seus clientes, e 
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sofre pressão para que se adeque às exigências dos mercados finais de colocação dos 

produtos. Na prática uma indústria como a Aracruz, que exporta mais de noventa por cento de 

sua produção, precisa adequar-se não apenas à legislação vigente no Brasil, mas ainda, 

respeitar e adaptar-se às leis e exigências do mercado internacional.  

Acrescente-se ainda o setor de celulose e, especificamente o caso da Aracruz, há clientes que 

até por força da legislação vigente em seus países - vide a Alemanha - têm fortes e complexas 

exigências na área ambiental. Isto é, se uma indústria de papel da Alemanha é cliente da 

Aracruz, sofre o risco de ter os consumidores de seus produtos finais questionando as práticas 

adotadas frente às mais variadas áreas. 

Na Alemanha, por exemplo, a legislação preconiza a reutilização de papéis e embalagens, 

evitando, reduzindo ou reciclando os resíduos. Nessa legislação há o entendimento claro 

quanto à responsabilidade final de produtores, distribuidores e usuários comerciais, que 

devem preocupar- se com o ciclo de vida total de seus produtos, tirando assim a 

responsabilidade das autoridades públicas locais sobre os restos de embalagens pré e pós- 

consumo (Silva, 1995). Não por acaso os fardos de eucalipto da Aracruz saem da fábrica 

rumo ao porto com o carimbo de "Eucalipto 100 % Plantado". 

É importante ressaltar a estreita parceria com a qual clientes e fornecedores vêm buscando 

trabalhar de modo a buscar soluções em conjunto que atendam às exigências e demanda de 

mercado, mas ao mesmo tempo estejam dentro de um novo conceito de produção.                  

É justamente esse estreito relacionamento com seus clientes que tem permitido à Aracruz 

estabelecer uma política de longo prazo quanto às vendas, formalizando contratos de 

fornecimento de celulose com antecedência. Esta política permite ainda minimizar os 

impactos do caráter cíclico deste mercado, ao garantir de antemão a colocação de sua 

produção. 

Cabe à Gerência de Meio Ambiente e Relações Corporativas ainda a responsabilidade de 

coordenar a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias, e coordenar os esforços 

para a obtenção de certificação ambiental, além de acompanhar toda a sustentação dos 

princípios que regem as práticas das atividades da empresa, quais sejam: 

• Uso exclusivo de madeira de eucaliptos plantados para a produção de celulose 

e madeira serrada; 
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• Competitividade florestal baseada em critérios de sustentabilidade; 

• Manutenção da biodiversidade; 

• Conservação do solo; 

• Proteção dos recursos hídricos; 

• Sustentabilidade econômica e social. 

A cobertura florestal remanescente no Estado, de menos de 1 milhão de hectares, é 

principalmente concentrada entre os governos estadual e federal, fabricantes de papel e 

celulose e pequenos proprietários rurais. Há iniciativas de preservar as áreas de vegetação 

nativa existentes nos trechos remanescentes de Mata Atlântica.  

Até o ano de 2000, foram recompostas cerca de 3.688 ha em zonas de proteção ciliar dentro 

das propriedades da Aracruz, desde o início deste projeto, em 1992, além da empresa ter 

distribuído um total de 50,7 milhões de mudas de eucalipto desde 1986, beneficiando 17,2 mil 

produtores rurais. No tocante às mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e ecossistemas 

associados, a empresa havia produzido no período de 1991-2000 cerca de 5,8 milhões das 

quais cerca de 2,4 milhões de mudas foram destinados a programas federais de recuperação e 

preservação, nos estados do ES e BA. 

Quanto à certificação, a Aracruz manteve a certificação nas normas ISO 14001 para suas 

atividades florestais, industriais e comerciais, conquistada em outubro de 1999. Deram 

entrada também nas licenças de alguns projetos referentes à Fábrica C, a saber: a expansão da 

produção da fábrica para dois milhões de toneladas / ano; a construção de um terminal para 

barcaças no Porto de Barra do Riacho; a expansão em 30 mil ha do Programa de Fomento 

Florestal; a expansão em 45 mil ha de plantios de eucaliptos na Bahia e a construção de um 

terminal marítimo para barcaças em Caravelas, também neste Estado. Apenas esta última 

ainda está em fase de avaliação. 

Empresas de consultoria independentes foram contratadas para a elaboração de Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), cujos procedimentos 

foram discutidos inclusive junto à comunidade, como parte das exigências legais inerentes ao 

processo de licenciamento das operações da nova Fábrica C. Foram promovidas duas 

audiências públicas, sendo uma na Bahia e outra no Espírito Santo, e seis encontros 

comunitários em ambos os estados, reunindo um total de 1.253 participantes, com o objetivo 

de explicar às comunidades os objetivos da empresa, suas obrigações, e esclarecer 
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questionamentos sobre o impacto desta nova fábrica e dos novos plantios de eucalipto. Foram 

discutidos ainda os parâmetros de controle de poluição, a preservação dos ecossistemas 

naturais da região e a melhoria dos padrões sociais e econômicos a serem atingidos com a 

nova Fábrica C. 

No que diz respeito à certificação ambiental, nos últimos anos a pressão da sociedade sobre a 

indústria por um desempenho sustentável vem aumentando, fazendo com que este 

instrumento se torne um requisito básico para operar no mercado. Entretanto, a empresa 

entende que ainda não há conclusões sobre os critérios a serem adotados por parte dos vários 

órgãos existentes, pois cada país tem sua própria legislação. A empresa teme, no entanto, que 

os diversos critérios exigidos mascarem o real interesse comercial subjetivo, ao transformar 

essa exigência em barreira. A empresa alega compreender a importância do estabelecimento 

de parâmetros, porém desde que sejam unificados. A Aracruz tem participado das discussões, 

especialmente as referentes à silvicultura no contexto brasileiro. Representa a Bracelpa no 

Grupo de Trabalho Brasileiro do FSC - Forestry Stewardship Council; participa também do 

Cerflor – Sistema Brasileiro de Certificação Florestal, desenvolvido por iniciativa da 

Sociedade Brasileira de Silvicultura; e colabora ainda como representante da BRACELPA no 

IFIR - International Forest Industry Roundtable, através do Grupo de Trabalho de 

Reconhecimento Mútuo. Este tem por objetivo desenvolver uma proposta para o 

estabelecimento de um Sistema de Reconhecimento Mútuo entre os vários critérios de 

certificação florestal. 

No caso do FSC, a minuta para o estabelecimento de padrões para certificação foi aprovada 

em fins de 2000, sendo submetido à FSC. Já o Cerflor deve estar concluído ao longo de 2001, 

enquanto o IFIR deve finalizar sua proposta e colocá-la em discussão no primeiro semestre de 

2001. 

Como parte dos programas ligados ao meio ambiente, a Aracruz apóia e/ou desenvolve 

projetos nas áreas da biodiversidade, do manejo do solo e de recursos hídricos.                   

A biodiversidade é contemplada pelo Projeto Microbacias que consiste no monitoramento de 

uma área de cerca de 286 ha no Espírito Santo, entre plantios de eucalipto e floresta nativa, 

que visa estudar o ciclo produtivo completo do eucalipto e seus impactos. Trata-se de uma 

parceria com universidades e instituições de pesquisa no Brasil e no exterior. 
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Este Projeto fornece dados científicos sobre a interação dos plantios da Aracruz e as áreas de 

vegetação nativa. Como principais objetos de monitoramento, estão a biodiversidade, o ciclo 

hidrológico, o crescimento das plantas e o balanço dos nutrientes. Já foram identificadas nas 

áreas da empresa 3.816 espécies de insetos e 406 espécies de aves, dos quais 15 espécies 

ameaçadas de extinção, 45 consideradas raras e 24 endêmicas. Em 2000, algumas aves que 

haviam sido identificadas antes da colheita de 1996 foram recapturadas. A empresa alega que 

estas aves endossam o sistema de plantio adotado em mosaico, uma vez que a população de 

aves se mantém estável e contribui para o controle biológico de preservação dos eucaliptais, já 

que se alimentam de insetos potencialmente danosos. 

Já o Projeto Cereias – Centro de Estudos e Reintrodução de Animais Selvagens, em parceria 

com o IBAMA e dezesseis empresas prestadoras de serviços da empresa, visa devolver os 

animais silvestres ao seu habitat. A Aracruz doou 11,5 ha de terras, e apenas no período de 

setembro de 1999 a dezembro de 2000 haviam sido atendidos 9.580 animais, dos quais 7.168 

reintroduzidos nas áreas de reservas nativas da empresa. 

Quanto ao manejo dos solos, desde 1997 a empresa vem conduzindo, em parceria com a 

Universidade Federal de Lavras, estudos sobre a erosão e a compactação do solo na região 

costeira do ES. Até o presente os estudos sinalizam que as práticas silviculturais e de colheita 

adotadas pela empresa vêm se mostrando sustentáveis, favorecendo o fluxo de água e a 

ciclagem dos nutrientes pelo ecossistema. 

A empresa pratica técnicas de cultivo mínimo, fazendo uso balanceado de fertilizantes para 

obter as condições necessárias de conservação para uma produção sustentável. A reposição de 

nutrientes é feita através da fertilização dos plantios no primeiro ano, e da manutenção por 

mais dois anos. Com a decomposição dos resíduos da colheita, a Aracruz entende que grande 

parte de elementos é suprida durante a ciclagem dos nutrientes. 

Na área de recursos hídricos, o Projeto Canal Caboclo Bernardo, implantado em 1999, visa 

aumentar a disponibilidade de água nas áreas próximas à fábrica da Aracruz, castigadas pela 

seca. A partir da foz do Rio Doce a água é desviada 16 km em direção a um canal de 2 km de 

comprimento, conectado ao antigo sistema de drenagens, e que totaliza 42 km de canais.       

A água flui pela força da gravidade. Este Projeto deu à Aracruz o Prêmio Findes / Consuma 

de Meio Ambiente, outorgado pela Federação das Indústrias do Espírito Santo na categoria 

Proteção aos Recursos Hídricos, e também o Prêmio CNI de Ecologia, da Confederação 
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Nacional da Indústria. Por outro lado, há intensa medição de campo no que diz respeito à 

retenção de água pluvial; umidade do solo; infiltração de água; nível do lençol freático; 

distribuição de raízes e as características físicas e químicas dos solos. 

Há três estações meteorológicas automáticas que medem o ingresso da água na microbacia, e 

os recursos hídricos são monitorados por meio de sondas em diferentes pontos e 

profundidades. Segundo a empresa, no período que antecede a colheita, os dados de consumo 

de água pelos plantios do eucalipto na microbacia são similares ao das reservas nativas. Já os 

efluentes vêm tendo sua qualidade monitorada desde 1996 usando-se mexilhões Perna perna 

como bio-indicadores e, segundo a empresa, não tendo sido detectadas as presenças de 

dioxinas nem de clorobenzenos e clorofenóis em suas carnes. 

Junto às comunidades do Espírito Santo e Bahia a empresa apóia ainda, com diversas 

parcerias locais, o Projeto Bons Vizinhos, que visa aproximar a Aracruz dos pequenos 

proprietários de terras vizinhas aos plantios de eucalipto e também das reservas de mata 

nativa. Fazem parte desta iniciativa a abordagem de temas que envolvem meio ambiente, 

segurança, saúde e questões ligadas aos interesses dessas comunidades. Outros projetos serão 

retratados mais adiante, no item 8.4 deste documento. 

O Programa de Fomento Florestal, que completou dez anos em 2000, abrange 66 municípios 

do ES e 16 municípios de Minas Gerais, envolvendo cerca de 2015 (dados de 2000) contratos 

com proprietários rurais independentes. Estes utilizam suas terras para o plantio de eucalipto 

fornecido pela própria Aracruz, assim como toda a tecnologia e assistência técnica, que 

garante a compra, com exclusividade, da produção do primeiro corte, a preços de mercado.  

A área total contempla 22.968 ha de terras, e permitiu à empresa obter cerca de 11% das 

necessidades de madeira demandada pela fábrica, no ano de 1999. Trata-se de um projeto que 

suscitou muitos questionamentos à época de seu início, uma vez que a Licença de Instalação 

nº. 01/88, de janeiro de 1988, referente às operações da Fábrica B estabelece, em sua 

condicionante nº 15, que a empresa só pode adquirir áreas de posse ou propriedade de pessoas 

jurídicas, e que estejam reflorestadas (SEAMA). 

Pode- se fazer um paralelo com a estratégia de plantio de fumo da Souza Cruz, onde a 

garantia de matéria-prima advém de pequenos proprietários rurais. Isto contribui para 

diminuir custos referentes à mão de obra, pois não há empregados, e estes pequenos 
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proprietários passam a se tornar importantes porta-vozes em prol da matéria prima, no caso o 

fumo, e no caso da Aracruz o eucalipto. Essa pulverização de propriedades também dilui os 

ataques da opinião pública frente à questão das grandes extensões de terra necessárias à 

monocultura do eucalipto. Para a Aracruz representa ainda um instrumento que lhe permite 

reduzir a necessidade de imobilizar investimentos em mais terras, embora os custos de 

transporte desta madeira para a fábrica sejam elevados. Já para os produtores rurais funciona 

como fonte de receita. Segundo Carlos Alberto de Oliveira Roxo, Gerente Geral de Meio 

Ambiente e Relações Corporativas, depois dos hortigranjeiros, o Fomento Florestal é a 

segunda atividade mais rentável do Estado hoje. 

7.3. A Área Industrial 

A primeira licença ambiental obtida pela empresa foi em 1977, autorizando-a a operar sua 

primeira unidade de produção (A), já a partir do ano seguinte. Na ocasião, as caldeiras de 

recuperação contavam com precipitadores eletrostáticos para diminuir a emissão de material 

particulado, embora não fossem suficientemente eficazes na supressão dos fortes odores. 

Posteriormente a empresa obteve mais duas licenças, permitindo inclusive expandir sua 

capacidade de produção de cerca de 500 mil toneladas / ano para 1 bilhão de toneladas / ano, 

em maio de 1991. Na ocasião a empresa se limitava a cumprir os padrões ambientais e 

tecnológicos determinados pelo órgão de controle ambiental do Estado, sendo os custos 

referentes a esta postura pouco significativos no conjunto de investimentos. Hoje a empresa 

pauta suas atividades pelo conceito da ecoeficiência, e com os seguintes princípios: 

• Esforço contínuo para reduzir o uso de matérias-primas, água e energia; 

• Prevenção da poluição; 

• Melhoria contínua dos sistemas de controle ambiental, tratamento de efluentes 

líquidos e destinação de resíduos sólidos; 

• Reciclagem ou reutilização de água e resíduos. (RABS&A, p. 23) 

O processo industrial pode ser resumido a partir do recebimento das toras de madeira nos 

pátios da fábrica, que são então descascadas em descascadores de tambor rotativo e picadas, 

sendo as cascas aproveitadas, em grande parte, como combustível nas caldeiras do digestor e 

nos secadores, e a outra parte das cascas é aproveitada como substrato utilizado para o plantio 

de novas árvores no viveiro. A madeira picada (chips) é então cozida nos digestores, a lignina 

é separada das fibras de celulose através de processo químico (kraft), os licores gerados nesse 
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processo são reciclados internamente através da caldeira de recuperação, gerando assim ainda 

mais energia, passando então à fase de lavagem; a celulose depurada é então branqueada, a 

fim de obter as propriedades e especificidades estabelecidas pelos clientes, no que diz respeito 

à alvura, limpeza e pureza química e resistência. Após esta etapa a celulose é então 

novamente lavada e passa finalmente à etapa de secagem, onde uma vez pronta, será 

embalada em fardos de 250 kg, para posterior transporte e carregamento. 

A seguir observa- se um quadro sinóptico do processo produtivo na indústria da celulose, que 

possibilita uma compreensão genérica do processo. 
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Figura 15 

O Processo Produtivo da Celulose 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Silva (p. 65-66) 

A fábrica da Aracruz Celulose é hoje composta de duas linhas de produção, com capacidade 

nominal total de 1,24 milhão de toneladas / ano, embora ao longo de 2000 a produção tenha 

atingido um total de 1,301 milhão de toneladas, a saber: 
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Figura 16 

Evolução da Produção de Celulose – tsa* (x 1.000) 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, p.18 

Há três caldeiras de recuperação: a energia é gerada, em sua maioria, a partir da biomassa; 

quatro linhas de branqueamento e secagem; instalações para recuperação de produtos 

químicos; sistema de tratamento de água, emissões gasosas; efluentes e resíduos sólidos. 

O contínuo investimento no aprimoramento de equipamentos e procedimentos industriais tem 

permitido à empresa a melhoria sistemática de seus indicadores industriais, especialmente no 

que diz respeito à qualidade de seus resíduos líquidos, gasosos e sólidos. Acrescente-se a isto 

os avanços que vêm sendo obtidos no reaproveitamento desses resíduos, permitindo diminuir 

o consumo de energia elétrica e de água. 

Até o ano de 1999 a Aracruz contava com uma planta eletroquímica que lhe assegurava sua 

auto-suficiência na produção de insumos químicos, como soda cáustica, cloro e clorato de 

sódio, quando a vendeu à Canadian Oxychemicals of Canada por US$ 61 milhões. Foi então 

assinado, como parte do contrato, um acordo que garante o suprimento dos produtos químicos 

necessários por 25 anos, podendo ser estendido por mais dez anos. A venda permitiu à 

empresa manter seu foco de atuação; capitalizar-se; transferir os riscos de operação da planta 

para um produtor com a reconhecida expertise no ramo e reduzir seus custos. 

No ano de 1991 foram investidos cerca de US$ 100 milhões no processo de branqueamento e 

de redução de poluentes. Isto permitiu iniciar a produção de celuloses ECF – Elemental 
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Chlorine-Free e TCF – Totally Chlorine-Free, visto que há crescente demanda e pressão 

mercadológica pela substituição de componentes de cloro na produção de celulose. 

O remanescente da produção que ainda contém cloro é denominada de standard. Este tipo é 

considerado o que traz mais prejuízos ao meio ambiente, por conter cloro elementar e gerar 

traços de dioxinas, tidas como altamente tóxicas. Havia suspeitas de que o uso de cloro no 

branqueamento trazia riscos à saúde, seja através do lançamento de resíduos nos cursos de 

água ou ainda pelo manuseio do papel, pelos próprios consumidores finais. Esses fatores 

foram afastados pela própria redução do uso do cloro no processo de fabricação como 

inclusive sua substituição no processo, como pode ser constatado acima no caso da celulose 

TCF.  

Já a celulose ECF utiliza apenas compostos de cloro e não o cloro elementar , acarretando 

menos impacto ambiental. Segundo o Diretor Comercial da Aracruz, João Felipe Carsalade, é 

o produto com maior demanda mundial hoje. Por último, a celulose TCF, que emprega 

peróxido de hidrogênio como oxidante, em vez de cloro, e é considerado o método que menos 

impacto ambiental traz, embora demande maior uso de água para assegurar a qualidade do 

produto, acarretando aumento de custo final. Curiosamente a demanda por este tipo de 

produto encontra-se declinante. A empresa passou a produzir ainda, a partir de 1997, o tipo de 

celulose ACF – Aracruz Chlorine-Free, cujo conteúdo de organoclorados na celulose situa-se 

abaixo de 30 ppm. 

A figura 17, a seguir, mostra como a produção total da Aracruz está dividida: 
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Figura 17 
Volume de Produção (toneladas mil) 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Informações Financeiras 2000, ps.XXII e XXIII 

 

O volume de efluentes foi significativamente reduzido, como pode ser observado na figura 18, 

e houve o reaproveitamento de parte da água, agora utilizada na refrigeração dos 

equipamentos no processo de lavagem e de queima nas caldeiras. Os níveis de efluentes 

admitidos variam de acordo com a legislação de cada país e seguem a referência internacional 

de indicadores padrão, onde os indicadores mensuram a quantidade de compostos por quilo 

seco ao ar (adt = air dried tonne). Carsalade e Roxo, ambos da Aracruz, afirmam que os 

indicadores da Aracruz têm estado abaixo dos índices exigidos internacionalmente. 

Figura 18 

Indicadores da Performance Ambiental (kg/adt) 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

DQO 101,6 105,5 104 42,3 31 26,9 24,7 23,9 25,0 32,5 20,2 15,4 18,1 
DBO 18,5 23 21,12 4,98 1,92 2,26 1,960 1,9 2,08 3,32 1,68 1,43 1,58 
TSS 12,5 15,1 24,6 3,6 4,3 2,4 2,1 1,8 1,9 2,7 1,8 2,26 2,16 
AOX -  - - 2,9 0,91 0,69 0,3 0,22 0,27 0,26 0,12 0,10 0,11 

Fonte: dados fornecidos pela empresa. 

Desde 1990 os níveis de AOX – Compostos Halogenados de Oxigênio, parâmetro usado para 

mensurar organoclorados, já sofreram redução de cerca de 96,6%, como resultado do 

fechamento do circuito de efluentes na unidade de branqueamento e melhorias tecnológicas 

no próprio processo. Segundo a empresa, os indicadores de efluentes encontram-se abaixo dos 
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limites estabelecidos pela SEAMA – Secretaria de Estado para Assuntos de Meio Ambiente. 

Os parâmetros de emissão estabelecidos pelo órgão, em muitos casos mais restritivos do que 

os estipulados pelos organismos internacionais, obrigam à empresa a trabalhar dentro de 

limites aceitos inclusive internacionalmente. Desde 1990 a empresa já obteve a redução de 

cerca de 75% de emissões de material particulado, e atribui esses resultados à substituição de 

equipamentos de controle de poluição por outros mais modernos. 

Os efluentes líquidos são tratados em seis lagoas biológicas, que ocupam 37 ha, sendo quatro 

para o processo de aeração e duas dedicadas à estabilização. Os efluentes permanecem um 

total de seis dias, sendo posteriormente enviados através de emissários submarinos, a uma 

distância de 1,7 km da costa, sendo despejados a uma profundidade de 17 metros. A costa e 

suas proximidades, em um total de nove pontos no oceano e três praias, são monitoradas sob 

supervisão da SEAMA e contam com o apoio da UFRJ – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e da UFES – Universidade Federal do Espírito Santo desde 1986. As amostras 

recolhidas sofrem testes físico-químicos de água, fito, zôo e ictioplâncton, fito e zoobentos, 

bioensaios e análise de sedimentos. Nenhuma alteração significativa nas praias ou no corpo 

receptor vem sendo observada, exceto na região próxima à zona de descarga, que apresenta 

índices dos níveis de nutrientes e de turvação mais elevados, além de mudanças na estrutura 

dos plânctons. 

O consumo específico de água, como pode ser observado na figura 19, vinha diminuindo 

sistematicamente, embora no ano de 2000 tenha apresentado aumento devido a problemas 

operacionais na fábrica. A entrada em operação da nova Fábrica C irá possibilitar baixar o 

consumo deste elemento para cerca de 30m3 / tsa. 
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Figura 19 

Consumo Específico de Água (m3/ tsa*) 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Relatório Social e Ambiental 2000, p.24. 

Grande parte do consumo de energia elétrica (80%) utilizada em toda a planta industrial é 

gerado pela própria Aracruz Celulose, conforme constata-se na tabela abaixo, usando-se as 

caldeiras de recuperação de resíduos orgânicos, inorgânicos, e as cascas de madeira. Apesar 

deste esforço, a Aracruz ainda consome energia de fontes externas. No total, a quantidade de 

energia gerada pelo processo da Aracruz, segundo a empresa, é suficiente para abastecer uma 

cidade de aproximadamente 400 mil habitantes. 

Figura 20 

Consumo Anual de Energia Elétrica e Combustíveis 1999 
Energia Elétrica (MWh) % 
Auto gerada 993.822 80 
Comprada 256.660 20 
Total  1.250.482 100 
Combustíveis (GL) % 

• Renováveis (licor negro: 82,3%; biomassa:17,2%; hidrogênio; 
gases não-condensáveis e metanol: 0,5%) 

36.429.399 94 

• Não-renováveis (óleo combustível e gás natural) 2.537.023 6 

Total 38.966.422 100 
Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 1999, Balanço Social e Ambiental 1999, p. 21 

Quanto às emissões gasosas, a empresa vem fazendo esforços contínuos para reduzi-las, já 

que se trata de um dos maiores incômodos registrados pela população. Afinal, o desagradável 

e característico odor de enxofre deste setor é inconveniente àqueles que habitam nas 

proximidades dessas indústrias em geral, haja vista o ocorrido com a antiga Borregaard / atual 
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Riocell. No final dos anos 87 e início de 90, dependendo da força e direção dos ventos, era 

possível sentir “a presença da Aracruz” em Vitória, cuja distância é de cerca de 65 km da 

fábrica. Para melhor monitorar esses efeitos, a empresa criou o Projeto Monitoramento de 

Emissões Fugitivas e Sistema de Rastreamento, mais conhecido como Rede de Percepção de 

Odores. Trata-se de uma rede formada por 55 (dado de 1999) residentes em um raio de 70 km 

da fábrica que monitora, desde 1991, o nível de odor ao redor das instalações da empresa, ao 

longo do ano. No decorrer de 2000 a empresa recebeu 50% menos reclamações, em 

comparação a 1999, como pode ser observado a seguir: 

Figura 21 

Rede de Percepção de Odor (Número de Comunicações) 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Relatório Social e Ambiental 2000, p.23. 

 

Este Projeto também recebeu o Prêmio Findes / Consuma de Meio Ambiente, na categoria 

Qualidade do Ar. O uso de oxigênio para deslignificar a madeira, em vez de cloro, permite 

diminuir drasticamente o mau cheiro, além de requerer menos reagentes no processo de 

branqueamento propriamente dito. Isto possibilita ainda a recirculação dos efluentes. 

Quanto aos resíduos, partes destes são destinados aos aterros da empresa, os rejeitos de fibras 

são vendidos às fábricas de papel e a areia e parte das cinzas são destinadas à fabricação de 

blocos de cimento, projeto fruto da parceria entre a empresa, a comunidade e a Prefeitura de 

Barra de Riacho. Este projeto objetiva a produção de materiais de construção de baixo custo, 

ou subsidiados, para os moradores carentes vizinhos à fábrica da empresa, e coube à 

comunidade local a construção e a operação da fábrica de blocos de cimento. A Aracruz 

forneceu o equipamento para a produção de blocos de cimento, toras de eucalipto e um 
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depósito pré-fabricado para a armazenagem dos blocos, enquanto a Prefeitura doou o terreno 

e colaborou na infra-estrutura. A outra parte das cinzas é utilizada para a fertilização dos 

plantios de eucaliptos da empresa. Já a lama de cal é transformada em fertilizante e 

empregada pelos agricultores locais. 

A empresa promove ainda a coleta seletiva dentro da fábrica, que conta com a aprovação de 

80% de seus empregados, sendo o papel coletado recolhido por terceiros que o levam para 

reciclagem. Uma vez reciclados são fabricados cadernos escolares e estes distribuídos 

gratuitamente aos filhos dos empregados. Este programa tem contribuído para diminuir 

inclusive o consumo de papel, que passou de 120 toneladas/mês para 50, em 1997. Como 

parte dos objetivos para o ano de 2001, reduzir em 8m3 / mês de lixo administrativo 

encaminhado a aterros, através do Programa de Coleta Seletiva de Lixo; aumentar a 

capacidade do aterro para receber resíduos por mais vinte anos e otimizar a eficiência da 

Estação de Tratamento de Efluentes, dentre outros. 

Concluindo, o gerenciamento ambiental da Aracruz superou a fase reativa caracterizada na 

década de 80 e tornou-se pró-ativa, ainda que tenha sido motivada, em grande parte, pela 

demanda do próprio mercado, conforme entrevista concedida por diretor da empresa. 

Exemplo disto é a substituição do cloro na produção e o uso do oxigênio. Por outro lado, não 

pode- se afirmar o mesmo frente às certificações ambientais, onde a empresa tem 

acompanhado atentamente o mercado, mas não o tem liderado ou mesmo se antecipado a ele, 

como caberia a uma empresa deste porte. Mostra-se, entretanto, pronta para proceder com 

rapidez às mudanças necessárias caso torne-se um fator de diferenciação competitiva. 

7.4.  Recursos Humanos e Ação Social 

Vivemos em um período onde o diferencial de produtos pode ser rapidamente copiado pelo 

concorrente e o fator preço pode ser facilmente equiparado, ainda que neste estudo trata-se de 

uma “commodity”, torna-se fundamental diferenciar uma empresa pelos serviços que ela 

oferece, por sua filosofia, seus valores e princípios. Portanto, através de iniciativas de ordem 

ambiental e social, as empresas contribuem para uma atuação responsável, preocupando-se 

com a continuidade de recursos físicos e naturais para gerações futuras e ainda obtêm maior 

simpatia por parte dos consumidores e do público em geral. 

Há muito que o Estado brasileiro tem dificuldades em atender às principais demandas sociais, 

visto sua impotência perante as atividades que de fato lhe cabem. Assim, algumas empresas 



 
 

129

passaram a exercer, nos últimos anos, papel de fomentadoras de iniciativas nas áreas de 

responsabilidade social ou cidadania. 

É crescente o número de companhias que elaboram e/ou implementam projetos nas áreas de 

educação, cultura, saúde, meio-ambiente e esportes, com os objetivos finais de promover uma 

maior integração com suas várias comunidades e também obter reconhecimento por seus 

esforços. O empregado quer trabalhar em uma empresa que lhe proporcione condições e 

benefícios mínimos que lhe garantam sobreviver com dignidade e sentir orgulho por 

participar de seu crescimento. Seguros-saúde, alimentação e transporte não mais são as únicas 

reivindicações feitas pelos empregados. 

Expressivo número de empresas, sobretudo as de grande porte, têm negociações coletivas que 

dão ao empregado o direito de participar nos lucros e nas compras de ações das empresas nas 

quais trabalham. Esta conscientização leva também o empregado a enfronhar-se, a cada dia, 

ainda mais nas atividades das companhias e também nas suas práticas. 

Em 1959 Gaston Berger, à frente da Comissão Nacional da França da UNESCO, defendeu 

que o tempo em que a sociedade falava sobre produção e consumo passara, e que a 

Humanidade havia então atingido um estado mais complexo em que todos os aspectos da 

economia, cultura e política estavam inter-relacionados. (Tohmé, 1992) 

Dando seqüência a esse raciocínio, Federico Mayor, num discurso em 1991, afirmou que o 

mundo moderno freqüentemente vê a natureza como estando a serviço da sociedade, e o papel 

da ciência e tecnologia subordinando a natureza às exigências crescentes e ilimitadas da 

sociedade. Frisa a importância de compreendermos a natureza sob o ponto de vista cultural, a 

fim de expurgarmos a dívida ambiental junto às gerações futuras. (Ibid.) 

Na realidade, defende ele que a cultura, em sua diversidade de povos e costumes, precisa 

incorporar o respeito à natureza desde a base da educação, passando inclusive pelos 

professores primários. Isto irá, de certa forma, colaborar para a criação de uma ética 

ambiental, parcialmente amparada pela legislação, mas sustentada principalmente pela 

sensibilidade e consciência dos indivíduos, que através da educação ambiental formam um 

comportamento pessoal ambientalmente ideal. 

Sob esse prisma observa-se que a Aracruz Celulose vem promovendo, sistematicamente, 

iniciativas nas áreas de educação e meio ambiente, apoiando diversos projetos sociais.           
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A empresa investe recursos financeiros em projetos específicos que possam contribuir para 

resultados auto-sustentáveis das comunidades beneficiadas, atuando em estreita parceria com 

entidades de comprovada experiência em seus campos de atuação. 

Como exemplo, em 2000 a Aracruz destinou cerca de US$ 57,8 milhões aos seus empregados 

próprios, conforme indicado a seguir: 

Figura 22 

Investimentos Sociais - 2000 
 US$ Milhões 
Salários  27,5 
Encargos Sociais Obrigatórios 16,5 
Benefícios 13,8 
Participação nos Lucros e Resultados 4,1 
Assistência Médica 3,3 
Alimentação e Cesta Básica 1,7 
Transporte 1,4 
Treinamento Funcional 0,9 
Previdência Privada 1,3 
Outros 1,1 

Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Relatório Social e Ambiental 2000, p.5. 

A preocupação em aproveitar mão-de-obra local, com percentuais aproximados a 80% 

originários do ES, como política interna da empresa, vem se mantendo. Com a construção da 

nova Fábrica C, a Aracruz Celulose firmou parceria com o Governo do Estado, sindicatos e 

entidades regionais, para promover a qualificação da mão de obra residente no entorno do 

empreendimento, necessária a esta etapa. São 16 cursos concentrados em atividades ligadas à 

construção civil, metalurgia, eletricidade e serviços de manutenção. Já uma parceria firmada 

junto ao SENAI – Serviço Nacional de Aprendizado Industrial e a própria Faculdade Aracruz 

irá garantir mão de obra jovem habilitada, através de um curso cuja duração é de um ano, às 

atividades ligadas à produção de papel e celulose. A idéia é aproveitar esses jovens na 

operação da nova fábrica. 

Ao se instalar no interior do Estado, a Aracruz vem suprindo suas necessidades de infra-

estrutura tendo realizado investimentos, até o presente, no montante de US$ 125 milhões, não 

apenas construindo um bairro residencial mas também oferecendo todos os serviços 

necessários para atrair mão-de-obra qualificada e também oferecer condições dignas de 

moradia, como educação, saúde, cultura e lazer. 



 
 

131

Na década observada, a indústria gerou cerca de US$ 530 milhões em benefícios, como pode 

ser observado abaixo, junto ao Governo e às comunidades do Espírito Santo, comparados aos 

investimentos gerais para o desenvolvimento econômico e social nos Estados do Espírito 

Santo e Bahia da ordem de US$ 7,5 bilhões. No que diz respeito ao pagamento a fornecedores 

de bens e serviços, o montante atinge cerca de US$ 1,8 bilhão, no mesmo período. 

Figura 23 

Geração de Recursos – 1989 a 2000 

 US$ milhões 
Governo e Comunidades 530,9 
 Impostos 440,3 
 Infra-estrutura 66,4 
 Doações 24,2 

Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, Relatório Social e Ambiental 2000, p.6 

A Fábrica C irá demandar investimentos da ordem de US$ 4 milhões em infra-estrutura 

social, sendo que este valor já inclui a doação de 17 ambulâncias para o Governo do ES, e a 

compra de uma unidade UTI móvel para a Prefeitura de Aracruz. 

Os projetos sociais patrocinados ou apoiados pela empresa têm seu foco na educação, 

prioritariamente. Dentre eles, citamos o Projeto Formar, parceria entre a empresa e a RIED – 

Rede Interdisciplinar de Educação, que visa aprimorar a qualificação profissional de 

professores do primeiro grau em seis municípios do ES. Este Projeto, implantado em 1997, já 

certificou 2.417 professores e cerca de 70 mil alunos no período, além de ter conquistado o 

Prêmio Anual concedido pela FINDES – Federação das Indústrias do ES, na categoria 

Responsabilidade Social. 

Já a parceria entre a Aracruz e o Mosteiro Zen Budista vem se desenvolvendo através do Pólo 

de Educação Ambiental do Mosteiro Zen Morro da Vargem, que desenvolve ações de 

educação ambiental junto à rede escolar, além de atingir também o setor rural e as 

comunidades. 

Com o Greenpeace e a Editora Melhoramentos, o trabalho conjunto envolve a produção de 

livros didáticos sobre educação ambiental para jovens, tendo sido editados em 2000, dois 

livros. 

Ainda na área da educação, a empresa, junto com o SECRI – Serviço de Engajamento Cristão, 

promove o Projeto Crer com as Mãos, voltado à capacitação de menores e adultos carentes 
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das comunidades de São Benedito, seu entorno, e Vitória, desenvolvendo atividades 

psicopedagógicas e profissionalizantes. Este Projeto, no ano de 2000, beneficiou 318 alunos 

de seis escolas municipais, com cursos de alfabetização para jovens e adultos; cursos de 

informática; cursos profissionalizantes de corte e costura e preparação de alimentos para 125 

alunos. O Crer com as Mãos conquistou o Prêmio Semente 2000, do Instituto C&A. 

No que diz respeito à educação de seus empregados, em conjunto com a FUBRAE – 

Fundação Brasileira de Educação e o BNDES, a Aracruz beneficiou 60 empregados da área 

operacional em 2000, elevando sua escolaridade. Este Projeto visa preparar os empregados, 

especialmente da área florestal, para aumentar as oportunidades de seu crescimento 

profissional. 

Na área de infra- estrutura educacional, junto com o BNDES e as Prefeituras Municipais, a 

Aracruz contribui para reformar ou reequipar escolas públicas em suas áreas de influência, 

incluindo o sul da Bahia. 

Há ainda a parceria com a UFES - Universidade Federal do ES e a Fundação Ceciliano de 

Abel de Almeida, que promovem o Projeto Universidade Para Todos, oferecendo 

gratuitamente cursos pré-vestibulares para alunos da rede pública de ensino. Em 2000, foram 

beneficiados 470 alunos, dos quais 301 foram aprovados na primeira fase do vestibular. 

Quanto às crianças e adolescentes, a Aracruz apóia o Centro Cultural Araçá de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente, cujo objetivo é atender estes públicos, carentes, residentes na 

cidade de São Mateus, garantindo-lhes educação, cultura e estágios remunerados. 

Na saúde há o Projeto Parceiro 2000, em conjunto com Sindicatos dos Trabalhadores e o 

BNDES, buscando melhorar a saúde e educação de empregados, dependentes, e pessoas de 

baixa renda das regiões onde a empresa mantém suas operações. Este projeto envolve ainda 

cursos de informática e tratamento odontológico. A própria Aracruz gere o projeto Cidadão 

Saúde, cujo objetivo visa informar os empregados, seus dependentes e terceiros, sobre a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo e dependência química, 

promovendo diversas ações educativas nesta área. 

Ainda na linha da busca pela melhoria de qualidade de vida, há o Projeto Barra do Riacho e 

Vila do Riacho, em parceria com as Associações de Moradores dessas respectivas regiões, 

que apoiou a construção de área de lazer e a nova sede da Associação de Moradores.              
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A empresa oferece assistência a projetos considerados prioritários no que diz respeito ao 

desenvolvimento social e econômico pelas próprias Associações. 

7.5. A Questão Indígena 

A comunidade indígena é formada por cerca de 1500 índios Tupiniquim e Guarani, que 

habitam em terras vizinhas às instalações da empresa, e pleiteava uma área maior do que a 

que eles detinham, sendo a principal alegação a impossibilidade de manterem o modo de vida 

tradicional, à base de caça e pesca, pois as reservas nativas foram substituídas pela 

monocultura do eucalipto. As argumentações de parte a parte, assim como os acordos obtidos 

podem ser observados nos quadro do Anexo 3. 

A disputa entre a Aracruz e os índios Tupiniquim e Guarani gira em torno da disputa sobre 

extensões de terra. Desde o nascimento da empresa, em 1967, esta se vê questionada, por 

parte dos índios, pela propriedade de parte das terras compradas a COFAVI, com a finalidade 

de nelas plantar suas florestas de eucalipto. Consta que a presença de índios nessas terras data 

de 1940, embora a Aracruz conteste essa versão: 

“...a Aracruz não nasceu envolvida em conflitos. Quando a Aracruz comprou terras entre 1967 e 1970, 
não havia registro de índios na região, conforme mostram os diversos censos de então. A nossa hipótese 
é de que eles vivessem dispersos, só mais tarde se reagrupando. De qualquer forma, não há qualquer 
registro de conflitos com índios na época de implantação dos eucaliptos. (...) A Aracruz não dispõe 
desses registros. (...) Não temos um só registro destes conflitos (...) Seria importante apresentar as 
evidências. (...) As pressões para a criação da Reserva Indígena começaram de fato no final da década 
de 1970...” (Roxo, 2000, p. 292). 

Em 1983 a FUNAI intermediou o primeiro acordo entre a empresa e os índios, demarcando as 

reservas indígenas. Na ocasião, cerca de 1.700ha foram transferidos, a fim de criar as reservas 

de Comboios, Pau Brasil e Caieiras Velhas, os equivalentes a 4.492ha em extensão territorial. 

(Aracruz News, 1998b, p. 292). 

Em 1988 a Aracruz assinou acordos, intermediados pela FUNAI – Fundação Nacional do 

Índio, que resolveram antigas reivindicações frente à posse de terras. Como parte destes, a 

empresa assumiu o compromisso de contribuir para projetos de assistência das comunidades 

para que os índios atinjam sua auto-suficiência, envolvendo as áreas de saúde, educação, 

agricultura, habitação e projetos sociais, num montante equivalente a US$ 12 milhões, a 

serem pagos em vinte anos. Por sua vez, coube aos índios assumirem compromissos como a 

formação de associação para cada grupo, e a formulação de ante-projetos para a aplicação 

desses recursos, entre outros. 
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No período entre 1988 e 1997 houve um momento de cooperação mútua, embora o conflito 

fosse latente. Em 1993, nova demanda por parte dos índios, desta vez baseada na 

promulgação da Constituição de 1988. A FUNAI então recomenda à empresa a ampliação de 

terras em 13.579ha, e em 1994 a empresa aceita uma parceria de apoio técnico-financeira 

proposta pelo NISI-ES, com o objetivo de promover projetos que permitam a auto-

sustentabilidade dos povos indígenas. 

Em 1997 a empresa contestou as demarcações propostas, mas reassumiu seu compromisso de 

apoiar projetos que satisfaçam as necessidades sócio-econômicas dos índios. (Andrade, 2000, 

p. 293) 

Em 2000, além das verbas estipuladas judicialmente, a empresa procedeu à doação voluntária 

de mais recursos, assinando contrato com a organização não-governamental APTA – 

Associação para Programas de Tecnologia Alternativa, com o objetivo de prestar assessoria 

aos projetos agrícolas pelos próximos três anos. Esta iniciativa foi também corroborada pela 

FUNAI e pelo CIMI – Conselho Indigenista Missionário. A comunidade indígena de 

Comboios colheu, em 2000, a sua segunda safra de feijão e aumentou seu plantio de café, 

recebendo a assistência técnica da Prefeitura de Aracruz e também da empresa. 
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8 

A COMUNICAÇÃO CORPORATIVA da ARACRUZ 

Os ambientalistas e a opinião pública não parecem perceber a atividade florestal como uma 

atividade agroindustrial, como pode ser observado em outras culturas, notadamente as de 

alimentos (Gertner et al, p. 1). No Brasil as florestas são vistas sob um prisma ambiental, não 

sendo tratadas sob a perspectiva econômica. Acrescente-se ainda o impacto visual que as 

florestas impõem à paisagem, ao contrário de outras culturas. 

O meio ambiente, entretanto, assim como a própria área de comunicação, carece de um 

mesmo quesito no que diz respeito à construção de imagem de marca: a exatidão de dados no 

que se refere à mensuração seja dos objetivos e metas a serem alcançadas, seja na de seus 

resultados. Isto dentro de um ponto de vista mais amplo, onde se queira quantificar o impacto  

da gestão ambiental na marca, propriamente dita. Claro que há sinalizadores concretos 

referentes à gestão ambiental, especialmente se forem abordados elementos como emissões, 

poluentes e dioxinas entre outros, mas conceitualmente uma indústria pode se auto-denominar 

ambientalmente responsável sem bases finais concretas. 

O mesmo se refere à comunicação, quando na realidade a grande mensuração se dá através de 

pesquisas de imagem, sejam elas promovidas interna ou externamente, ou através da medição 

de notícias veiculadas a respeito de uma empresa. Comparativamente é muito mais tangível a 

verificação contábil e financeira, ou ainda mercadológica e de produção, mas o processo da 

marca em si é mais complexo. Trata-se pois, de um ativo intangível, e frente às incessantes 

buscas por lucratividade tornam-se argumentos mais vulneráveis quando da análise dos 

investimentos necessários. Importante contar com a sensibilidade da alta direção das 

empresas, de modo geral, para promoverem estas mudanças de cultura ou visão. 

A questão ambiental foi objeto de diferenciação de apelo de comunicação e posicionamento 

de marcas muito antes de tornar-se uma obrigatoriedade, visto o exemplo da The Body Shop 

entre outros. Para esta empresa, por exemplo, não houve a necessidade de pressões externas 

ou mesmo de regulamentações, apenas uma visão de longo prazo e valores dos próprios 

acionistas, especificamente de Annita Roddick, sócia-fundadora. 
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Na Aracruz Celulose predominou, até fins da década de 80, uma postura reativa frente ao 

processo de comunicação. Quando solicitada, a empresa respondia, porém era pró-ativa 

basicamente junto aos seus acionistas, até pelo papel do BNDES como principal acionista, 

que também lhe dava o direito de indicar o principal executivo. Foi a partir da privatização e 

da conseqüente entrada do Grupo Safra como um dos três principais acionistas que levou a 

empresa a mudar seu comportamento e, do ponto de vista do marketing, a reposicionar-se.  

Este fato talvez possa ser explicado pela postura empresarial agressiva desse acionista, e 

também pelo fato de que a empresa agora deixara de ter seu capital majoritário estatal para 

tornar-se privada. Até essa época era como se a empresa se limitasse a cumprir a legislação, 

fosse ambiental, financeira ou social, e de certa forma ignorasse a importância de estabelecer 

um contato mais direto com a comunidade local. Havia, por parte da população local, um 

expressivo indício de rejeição, posteriormente constatado em Pesquisa de Imagem aplicada no 

exercício 1991-92. 

O trabalho com marcas exige uma dinâmica de constantes mudanças, sendo prática comum às 

empresas de grande porte promoverem pesquisas de imagem de marca e clima organizacional 

a cada dois anos, podendo este prazo ser ampliado ou reduzido mediante algum fator exógeno 

relevante. 

O principal objetivo é avaliar como a empresa vem sendo percebida, pelos seus stakeholders, 

e qual o distanciamento – se algum – de seu posicionamento e também de seus objetivos 

estratégicos. Isto permite corrigir os rumos dos esforços de marketing e comunicação 

empreendidos até então, redirecionando, se necessário, através de novas iniciativas / ações. 

Recomenda-se que a pesquisa seja tanto quantitativa como qualitativa, de modo a melhor 

avaliar a consistência da imagem de marca (Argenti, 1998, p. 75). 

A partir de fins da década de 80 os questionamentos por parte dos ambientalistas levaram a 

Aracruz a ser menos reativa. Essa mudança significativa de sua postura deveu-se à conjuntura 

internacional, onde a variável ambiental tornara-se fator determinante para a competitividade 

e imagem das corporações (Hunt, Auster in Kruglianskas, 1996, p. 9). 
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8.1.  Stakeholders Selecionados 

É relevante apresentar alguns dos principais stakeholders escolhidos para serem trabalhados, 

em uma primeira fase. 

Figura 24 

Stakeholders Selecionados 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista administrativo, houve a decisão que os diretores estariam fisicamente mais 

presentes no ES, visto que algumas diretorias se dividiam entre a sede no Rio de Janeiro e a 

Fábrica, no ES. No Rio permaneceriam apenas o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro e o 

Comercial, e as demais diretorias (Administrativa, Florestal e Industrial) permaneceriam 

residindo em Aracruz, além de participarem mais da vida social e cultural de Vitória. 
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Analisar a importância de cada um dos públicos anteriormente mencionados permite 

compreender o motivo pela escolha estratégica de se trabalhá-los em uma etapa inicial. Isto 

não significa que a empresa não valorizasse outros públicos, apenas selecionou aqueles que 

iriam permitir um reposicionamento da companhia para um novo perfil no curto e médio 

prazos. 

Um empregado que esteja bem informado sobre os objetivos e planos da empresa certamente 

irá trabalhar mais motivado, produzir mais, e acabar gerando maior produtividade e 

aumentando a lucratividade do negócio. E nos dias atuais, em que parte das empresas pratica a 

distribuição de lucros, esse aumento na lucratividade pode se reverter em bônus para o próprio 

empregado. 

Este, quando satisfeito, é um excelente formador de opinião, enquanto que insatisfeito torna-

se um multiplicador de péssimas opiniões. A falta de informações transparentes e claras acaba 

autorizando a contra-informação, alimentando a “rádio-peão” ou “rádio corredor”, ou ainda a 

“rede fofocas”. É fundamental dar ao empregado aquilo que ele precisa: informação 

trabalhada como um produto, precisa estar no “ponto de venda”, na hora certa, e com 

transparência. 

Já os familiares servem como respaldo para instigar seus pais e/ou cônjuges, até pelo orgulho 

que deles sentem, e conhecer melhor o local de trabalho e suas instalações, certamente 

corroborando uma nova postura frente à Aracruz. Além disso, era importante que formassem 

suas próprias opiniões, e para tanto era necessário que conhecessem as instalações do 

empreendimento visto de dentro, e não apenas com base no que “ouviram falar”. 

A imprensa, por sua vez, funciona como formadora de opinião e grande multiplicadora 

também, até pela credibilidade que lhe é atribuída. A Pesquisa detectara grande 

desconhecimento das atividades reais da empresa, levando o público inclusive a confundir o 

produto final produzido. Logo, os jornalistas precisariam ser constantemente informados, o 

que levaria necessariamente a uma nova atitude por parte da Aracruz. Este relacionamento, 

muitas vezes, temido até pelo desconhecimento do seu funcionamento ou por medo dos 

próprios dirigentes, por não terem o controle das matérias, representava um novo aprendizado. 

A imprensa precisa ser tratada com objetividade, transparência e como parceira, 

especialmente se a comunicação for trabalhada sistematicamente, como um processo, e não 

apenas como um “espasmo ou soluço” - ou seja, apenas por interesse ou necessidade da 
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empresa utilizar a comunicação em determinado momento. Quanto mais constante for a sua 

comunicação, mais fácil dar-se-á este relacionamento. 

A comunidade científica representa um importante público formador de opinião, pois os 

dados produzidos e os estudos elaborados permitem fornecer subsídios na defesa de idéias, 

além de colaborar na resposta a questões polêmicas. A Aracruz, até por pautar especialmente 

sua área florestal em pesquisas e investir em tecnologia, mantinha estreito relacionamento 

com este stakeholder, desenvolvendo conjuntamente projetos de pesquisa de produtos e 

processos. Portanto, era lógico manter a parceria e buscar a credibilidade e o respaldo técnico-

científicos, no embasamento de seus procedimentos. 

Os líderes de opinião e as ONG’s,  em grande parte moradores de Vitória, representavam o 

desafio de corroborar as atividades da empresa e, por sua vez, ajudar a formar conceitos mais 

consistentes. Intelectuais e professores universitários, executivos de empresas privadas, além 

de políticos e pessoas influentes nas regiões de interesse da empresa integravam esse público. 

Já o público em geral era composto por praticamente toda a sociedade, já que a Aracruz 

sempre patrocinou atividades sociais e culturais. A própria Pesquisa avaliou a percepção e a 

validade de seu apoio no que diz respeito ao reconhecimento pelas iniciativas da Aracruz. 

Como visto anteriormente, a teoria de Regis McKenna que prega a comunicação boca-a-boca 

como multiplicadora de opinião, corrobora a importância de uma imagem de marca positiva 

junto à sociedade como um todo. Este argumento também é válido para os demais 

stakeholders, visto que o objetivo final acaba sendo a busca por uma percepção positiva da 

marca da empresa. 

Quanto ao mercado financeiro e os acionistas, independente do cumprimento da legislação 

por se tratar de uma empresa de capital aberto, é muito importante obter o apoio deste grupo, 

pois há momentos empresariais em que estes funcionam como decisores do negócio da 

empresa. Cabe a este público em especial recomendar investimentos nessas empresas e, por 

sua vez, contribuir para facilitar a captação de recursos para qualquer projeto inclusive de 

melhorias e expansão. Servem ainda como formadores de opinião junto à imprensa. 

No que diz respeito aos clientes, a Aracruz buscou, em sua própria estratégia empresarial, 

privilegiar este público-alvo, pois um estreito relacionamento desde a compreensão de suas 

necessidades até a etapa de pós-venda recebeu assistência. Logo, com o forte objetivo de 



 
 

140

firmar parcerias duradouras, e com isto gerar contratos de longo prazo, nada mais natural que 

se privilegiasse a mola propulsora da companhia. E finalmente as comunidades, onde a 

Aracruz mantém seus interesses, diretamente afetadas pela presença da empresa, seja através 

dos plantios ou mesmo da fábrica, e também por muitas vezes estarem inter-relacionados 

através de parentes e amigos que trabalhassem na companhia. 

8.2. Ferramentas de Comunicação Selecionadas 

Aqui são apresentadas algumas soluções de comunicação implantadas, de modo a reverter 

esse quadro. Para tanto serão analisadas as principais ferramentas utilizadas. 

Figura 25 

Ferramentas de Comunicação Selecionadas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos a comunicação o elemento principal das relações humanas, especialmente 

quando a maior parte dos relacionamentos sofre por falta de comunicação, ou ainda, 
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Neste Programa, o convidado é recebido por um representante da empresa, podendo ou não 

ser da área de meio ambiente e comunicação. Passa o dia ou o tempo necessário, dependendo 

do grau de profundidade da visita, visitando todas as instalações do empreendimento, do 

viveiro à fábrica e porto. Além disso, conforme o interesse da empresa e do visitante, todo o 

corpo gerencial, diretoria inclusive, está disponível para fazer apresentações e palestras sobre 

os variados assuntos pertinentes à visita e à empresa. 

Em 1983 foram promovidas 275 visitas ao empreendimento. Já em 1999 a Aracruz recebeu 

3.895 visitantes e em 2000 foram 5.625 visitas. 

As crianças são um alvo importante em qualquer atividade de marketing. Primeiro porque 

são grandes influenciadores dos hábitos de consumo da família; segundo, porque serão 

consumidores independentes em pouco tempo; terceiro, e aqui entra, mais especificamente a 

questão ambiental, porque constituem um público preocupado com o futuro do planeta – entre 

outros motivos, porque estão aprendendo essa preocupação na escola – além de cursos 

ambientais, já existem programas de graduação no assunto. 

Em 1989 a empresa deu início a um Programa de Visitas especialmente dedicado às escolas 

de comunidades do ES e sul da BA, recebendo até o ano de 1999 cerca de 40 alunos por 

semana, durante dez meses do ano. Nesse ano foram recebidos 915 alunos de 408 

comunidades da região. Desde 2000 o Programa dedicado às escolas recebe 80 alunos por 

semana (Aracruz, 2001). 

O trabalho de endomarketing, também conhecido por endocomunicação ou comunicação 

interna, é uma grande oportunidade que permite construir um trabalho de curto, médio e longo 

prazos que pode interferir em toda a cultura da organização, mudando inclusive pessoas.       

O principal objetivo desta ferramenta é informar de modo a motivar os empregados, e no caso 

específico da Aracruz, também os colaboradores terceirizados permanentes. Através de 

campanhas internas, utilizando-se os murais, refeitórios, e principalmente, a intranet e os 

quadros de avisos. 

Outros canais utilizados são o Jornal da Aracruz, publicação mensal dirigida aos 

empregados e colaboradores, e o Informe Semanal, com as notícias mais atualizadas da 

semana e voltado para os mesmos públicos. Cabe observar, entretanto, que não há trabalho de 
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endomarketing que dê resultados caso as premissas de salários e benefícios não sejam 

consideradas satisfatórias. 

Já a assessoria de imprensa é importante para dar transparência e alimentar a imprensa local 

com dados, aproximando inclusive a diretoria da companhia à comunidade. O estreitamento 

de relações com os jornalistas pode e deve ser feito de forma sistemática – não apenas quando 

a empresa precisa divulgar algo ou rebater uma situação de crise – através do agendamento de 

encontros e visitas regulares à redação e/ou à empresa, que podem contar com a presença de 

outros executivos, aumentando a área de interface e envolvimento com a organização; o 

convite para eventos interessantes que a empresa realiza ou apóia, ainda que não tenham 

ligação direta com a área de cobertura do jornalista, de forma a fazê-lo sentir-se prestigiado.   

O resultado do uso desta ferramenta pode ser avaliado com base na centimetragem / coluna, 

denominado de clipping, das matérias onde a empresa é retratada espontaneamente. Quanto 

mais vezes a empresa for citada espontânea e favoravelmente, melhor para a imagem de 

marca. 

Foi elaborada uma estratégia específica para o Programa de Visitas junto a este segmento, 

trazendo inclusive nomes específicos da imprensa nacional. Foram designados porta-vozes da 

empresa, tendo sido convidados alguns gerentes de áreas específicas, que poderiam responder 

às questões mais técnicas, especialmente referentes aos cuidados ambientais, florestais e 

industriais. Para estes foram criados alguns folhetos especiais, especialmente para sustentar 

as informações que passariam a ser divulgadas de modo sistemático. Os porta-vozes, por sua 

vez, também passaram a participar mais ativamente dos eventos locais e regionais, 

descentralizando a presença da empresa de modo a estar mais visível em diversas regiões, 

simultaneamente. 

Quanto às promoções institucionais, além dos seminários, feiras, workshops e palestras 

promovidas e/ou apoiadas financeiramente, iniciativas como eventos locais / regionais 

também receberam apoio. Promoções institucionais são todas aquelas voltadas para atingir 

objetivos pré-estabelecidos e proporcionar lembranças positivas, remetendo à satisfação que 

os participantes terão. Como exemplo, a própria visita do Papa João Paulo II à Vitória obteve 

o apoio financeiro da empresa, em outubro de 1991. 

As feiras são parte vital da comunicação business to business, pois têm impacto direto – 

sobre as vendas, por exemplo, e indireto – os visitantes têm a possibilidade de se relacionar 
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com os representantes da empresa, além de aprofundar seus conhecimentos a respeito dos 

negócios da empresa expositora. (Kotabe, Helsen, 1999, p. 419) No caso da Aracruz, também 

são promovidos vários seminários e encontros, passando a empresa a inter-relacionar-se 

melhor com diversos grupos de formadores de opinião, dentre eles a comunidade científica, os 

analistas de mercado financeiro, e a imprensa em geral. 

Em relação à propaganda institucional, usada normalmente para divulgar as iniciativas, 

valores e princípios da empresa, a Aracruz habitualmente explorava pouco esta ferramenta 

dentro do Estado, limitando-se a fazer inserções de anúncios em revistas técnicas 

especializadas, tanto nacionais como principalmente internacionais. Esta estratégia visava 

sobretudo estar mais próximo de seus clientes, todos corporativos. Desde 1993 a empresa vem 

promovendo campanhas anuais dentro do Estado do Espírito Santo. Além de fazer-se mais 

presente, trata-se de uma forma de aproximação e também de informação, que possibilita à 

população local conhecer melhor as iniciativas da empresa. Como veremos mais adiante, as 

próprias Pesquisas de Imagem promovidas pela empresa vêm tratando desse assunto, também 

com o intuito de saber sobre a real eficácia que estas vêm tendo. 

A publicidade legal, que visa atender à legislação pertinente às empresas de capital aberto 

com ações negociadas em Bolsa de Valores, era habitualmente trabalhada tanto nacional 

como internacionalmente, até para o bom cumprimento dessas exigências. Os veículos 

selecionados acompanhavam as estratégias da área financeira, já que o mercado financeiro é 

um stakeholder de grande destaque para a empresa. A empresa continua trabalhando esta 

ferramenta da comunicação. 

No que diz respeito à identidade corporativa, a Aracruz promoveu uma pequena 

modificação na própria marca em 1992 / 93, e aproveitou a ocasião para normatizar todos os 

seus usos, visto que até então a empresa se desdobrava em outras razões sociais – como, por 

exemplo, a Aracruz Florestal, que foi a origem de toda a mão de obra alocada, a Aracruz 

Seguradora, etc. Essa normatização visou ainda a descentralização da área de comunicação do 

Rio, e maior agilidade, conferindo a edição de um mini manual de identidade que foi 

distribuído a diversos parceiros e fornecedores, além de empregados nas várias localidades 

onde a empresa mantinha centros de operações. Como parte da reestruturação administrativa, 

que também visava organizar e minimizar os custos, foram extintas ou incorporadas empresas 
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do grupo, o que possibilitou a unificação da marca e suas cores, além de ter sido atualizada 

para que fosse percebida de modo mais moderno. 

A comunicação business to business passou a receber mais atenção, tendo sido produzidas 

embalagens especiais para amostras de celulose, folhetos especiais para este público e, 

principalmente, uma carta de notícias trimestral (Aracruz News), com edição em inglês, que 

continua sendo editada até o presente. Por outro lado, o Programa de Visitas mais uma vez foi 

intensificado junto a este público, pois permite maior contato direto com várias áreas da 

empresa simultaneamente. Recebem ainda o Relatório Anual e o Relatório Ambiental e 

Balanço Social, ambos com edições anuais. A homepage com o site da Aracruz tem sido uma 

importante ferramenta de disseminação de informações da companhia. Encontram-se desde o 

perfil da empresa e seus produtos até o acompanhamento on-line do estágio da obra da 

Fábrica C. 

Quanto à comunidade financeira nacional e internacional, além do site e do Relatório Anual 

há uma equipe formada por pessoas da área financeira e da comunicação que se 

responsabilizam por manter este stakeholder atualizado. São utilizadas inclusive palestras e 

road-shows, como canais de comunicação sistemática. 

E por último a responsabilidade social, área em que a empresa vem atuando junto à 

comunidade, embora a própria Pesquisa de Imagem apontasse que nem sempre os projetos 

apoiados pela empresa recebiam a devida visibilidade, não sendo identificados com a 

empresa. Dentro desta área, podemos destacar dois projetos que normalmente não tinham seus 

nomes vinculados a Aracruz, embora a empresa os tivesse apoiado com recursos financeiros 

ao longo de muitos anos: a manutenção e conservação do Parque Nacional Marinho de 

Abrolhos e o Projeto Tamar – Tartarugas Marinhas. Nos anos 90 a empresa investiu tanto nas 

áreas de educação, meio ambiente, saúde, esporte, cultura e preservação de patrimônio 

histórico, como na recuperação do porto de São Mateus. 

A autora Jacquelyn Ottman, afirma que patrocínios relacionados com a causa verde, 

“Enumeram esforços diretos de ambientalistas para programas de marketing. Com o marketing 
relacionado com a causa, todos ganham: os consumidores podem contribuir para programas ambientais 
favoritos, a indústria desfruta de maior credibilidade e impacto para seus esforços e os ambientalistas 
recebem ampla publicidade com o potencial de conseguir novos membros e atrair apoio financeiro” 
(1994, p. 88). 
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Além de todos os canais e ferramentas acima expostos, o primeiro ano de intensa atividade de 

comunicação com vistas a modificar a percepção resultante da Pesquisa de Imagem aplicada 

em 1992 – que será detalhada no item 8.3.2.  deste capítulo -, foi dedicado à valorização da 

cultura capixaba, suas tradições e seu povo. Foi a maneira encontrada pela empresa de 

responder aos questionamentos e reafirmar seus compromissos com essa sociedade. 

O marco inicial desta nova etapa da empresa veio com a publicação do Relatório Anual de 

1992, cujo tema foi o Folclore no Espírito Santo. Até esta iniciativa, os relatórios anuais 

costumavam ter seus temas ligados às questões estratégicas da empresa, e fatos relevantes 

ocorridos nos anos retratados. Pela primeira vez a empresa decidiu inovar, não registrando 

como foco central os dois maiores eventos ocorridos no ano de 1992: a ECO 92 e o 

lançamento de ADR’s do tipo 2 na Bolsa de Nova York, como a primeira empresa brasileira 

lá listada. O trabalho sobre o Folclore envolveu uma produção complexa, pois demandou 

pesquisa histórica e viagens por todo o Estado de uma equipe especialmente contratada, 

buscando registrar as principais festas e rituais específicos de cada região. 

Além do Relatório propriamente dito, criou-se uma exposição itinerante desse material 

fotográfico, que, nas datas de inauguração, contavam com a apresentação dos grupos locais, 

fazendo então a integração cultural entre a empresa e as várias comunidades. Também foram 

impressos encartes sobre o Folclore, e destinados às secretarias de educação de cada uma 

dessas regiões, contribuindo para que o próprio Estado se conhecesse melhor. 

A segunda etapa veio a seguir, com agressiva campanha de propaganda institucional, onde a 

empresa contra-argumentava, em diversos anúncios diferentes, os principais pontos negativos 

considerados e descritos anteriormente. O tema da campanha foi “A Aracruz dá satisfação a 

sua Comunidade”, e teve como assinatura final a frase “Nossas raízes estão aqui”, como 

podem ser vistas em reproduções destes anúncios no Anexo 2. Através de depoimentos 

espontâneos e não remunerados, pessoas deram seus testemunhos frente às principais 

polêmicas, e cada texto apoiava, baseado em dados técnico-científicos, cada uma das questões 

levantadas. Com isto, aproveitava-se a oportunidade para esclarecer melhor a sociedade frente 

às atividades da empresa. Esta mesma campanha foi feita em rádio, jornais e revistas locais.  

O Anexo 3 apresenta um Quadro sobre Críticas da Sociedade, exemplificando o diálogo entre 

a empresa e a comunidade. 
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Por ocasião do Natal foi feito um cartão especial, destinado aos stakeholders anteriormente 

descritos e aos contatos normais de uma empresa, e que tinha como tema uma série de três 

fotos de beija-flor, ave representativa do Estado. Por sua fragilidade, o beija-flor também 

serve de sinalizador de um ambiente saudável e equilibrado. Fotografado por um dos maiores 

especialistas no assunto do mundo, o capixaba Paulo Bonino, a foto era colada em um 

quadrinho feito de celulose, e este poderia ser posteriormente pendurado. Era mais uma forma 

de “exportar” as riquezas do Estado para o Brasil e para o mundo. Ou seja, foi um primeiro 

ano de atividades onde a empresa se inseriu, com forte presença, nas questões do Estado. 

Os primeiros resultados colhidos, mensurados posteriormente em 1995, mostraram o acerto da 

estratégia, possibilitando à Aracruz e suas atividades serem melhor percebidas. Entretanto, 

com vistas a este trabalho, o acesso à documentação limitou-se à leitura de Eco-Estratégia da 

Aracruz Celulose, adaptação da Prof. Dália Maimon do estudo de caso preparado por David 

Gertner. Embora a empresa não mais detenha o relatório em questão, serão aqui reproduzidas 

as conclusões mais relevantes desse estudo no item 8.3.3., pois é importante observar a 

evolução da percepção da imagem de marca como um todo. 

 

8.3. Resultados da Análise Feita 

8.3.1. Metodologia da Análise 

Foram analisadas as Pesquisas de Imagem realizadas no período 1990 a 2000, sendo que a 

Aracruz Celulose S. A. não mais dispunha dos resultados da pesquisa de 1995. Para esta 

específica, foi utilizado estudo feito por Gertner et al, adaptado para fins didáticos pela profa. 

Dália Maimon. 

A primeira pesquisa objeto deste estudo foi promovida pela MARPLAN SP, composta de 

etapas quantitativa e qualitativa. As demais foram realizadas por um instituto de pesquisa 

capixaba, FUTURA, sendo algumas quantitativas e outras qualitativas. Embora sejam 

metodologias distintas, houve aspectos que permitiram concluir fatos relativos ao andamento 

da percepção da imagem de marca da Aracruz no período observado. 

Caberia à Aracruz insistir, ao longo dos anos, com algumas das mesmas perguntas em cada 

nova pesquisa. Essa atitude permitiria uma análise e mensuração mais acurada da percepção 



 
 

147

da imagem de marca. Questionar assuntos diferentes a cada etapa não invalida os objetivos 

que a motivam a efetuar a pesquisa, mas limitam fortemente a elaboração de um planejamento 

de comunicação e marketing consistente.    

8.3.2. A Pesquisa de Imagem de 1992 

Em 1992 foi promovida uma Pesquisa de Imagem para avaliar o impacto, sobre a comunidade 

espiritossantense, da duplicação da fábrica, tendo a planta B sido inaugurada em maio de 

1992. Na ocasião houve uma parceria entre uma empresa de relações públicas Burson & 

Marsteller Ltda. e a Marplan Brasil, responsável pela elaboração e implantação de todo o 

trabalho de campo (Pesquisa Ref. 7.715/92, CWSS/MAG). A pesquisa em questão, tanto 

quantitativa como qualitativa, apresentou resultados considerados surpreendentes, servindo de 

marco efetivo para uma significativa mudança de postura da Aracruz, especialmente no que 

diz respeito a sua participação dentro do Estado do Espírito Santo. Pesquisas anteriores 

haviam sido feitas, nos anos de 1980, 1983 e 1986, e a grande diferença desta em relação às 

anteriores, foi a inclusão dos líderes de opinião visando ampliar o entendimento da percepção 

da imagem da empresa. 

A empresa buscava, junto ao público em geral, um diagnóstico sobre o conhecimento, tanto 

espontâneo como estimulado da empresa; o produto celulose; uma opinião geral sobre a 

companhia; sua atuação junto à comunidade; saber das preocupações do público com os 

problemas da região e do meio ambiente; conhecer melhor os hábitos de mídia e os  vínculos 

entre os entrevistados e a empresa. 

Junto aos formadores de opinião havia o interesse em abordar sua percepção frente aos 

problemas da região; o impacto gerado pela expansão industrial; ouvir um diagnóstico sobre 

os bolsões de pobreza; qual a percepção havida sobre a atuação da empresa frente à questão 

do meio ambiente e suas respectivas ações nesta área; a questão da monocultura do eucalipto; 

a integração da Aracruz junto às áreas onde atuava e sua participação social como um todo; a 

credibilidade e eficácia de sua comunicação e, por último, como se comportava a imagem das 

três empresas pesquisadas. (Aracruz, CST e Vale do Rio Doce) 

Para o público em geral foram realizadas uma fase qualitativa, através de discussões em 

grupo, e uma fase quantitativa, usando um questionário estruturado aplicado em entrevistas 
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pessoais e domiciliares. Já para os formadores de opinião adotou-se o método de entrevistas 

em profundidade baseadas em roteiro previamente aprovado com a empresa. 

O grupo de formadores de opinião era composto de líderes de Aracruz e de Vitória, a partir de 

uma relação elaborada conjuntamente; este grupo compreendia jornalistas/editores 

representantes da mídia eletrônica e impressa, políticos, executivos de empresas privadas e 

líderes de universidades e intelectuais, entre outras pessoas, perfazendo um total de 30 

entrevistas. 

Na etapa qualitativa trabalharam com pessoas de idade entre 20 e 50 anos, das classes sócio-

econômicas A e B, residentes em Vitória, excluídos os participantes com vínculos familiares 

das três empresas pesquisadas. 

Já na etapa quantitativa foram selecionados participantes de 18 a 55 anos, das classes A, B, C, 

D e E, segundo o critério da ABA, e um total de 1029 entrevistas realizadas, das quais 825 no 

ES e o restante no sul da Bahia, áreas-chave de interesse da Aracruz. 

Nesta fase, o item “poluição” no Estado do ES apareceu como sexta preocupação, com 4% do 

total, atrás da crise econômica, saúde pública, segurança, administração pública e educação, 

seguindo esta ordem de prioridades (p. 22). Curioso observar, embora sem conhecer as 

pesquisas anteriores, que a preocupação com poluição na pesquisa realizada em 1980 era de 

25%; naquela realizada em 1983 esse número caiu para 5%, voltando a subir para 15% em 

1986 (p. 28). E a responsabilidade, segundo os entrevistados, caberia ao governo em primeiro 

lugar, e às empresas em segundo plano, com 27%. 

Foram escolhidos os cinco principais aspectos negativos dentre os levantados, pois resumem 

bem não apenas as preocupações da sociedade local como também serviram de start-up para 

que a Aracruz então adotasse uma nova postura. 

• Empresa não integrada à sociedade - apenas usufruía dos benefícios do ES, 

acompanhando a postura adotada pelo próprio governo durante o período da ditadura, 

que tomava as decisões e depois as participava à sociedade, deixando-a à margem de 

grandes decisões que iriam causar fortes impactos em suas vidas. Ou seja, nenhuma 

dessas decisões, inclusive a duplicação da fábrica da Aracruz, passou por discussões 

junto à sociedade, seja através da Federação das Indústrias ou em discussões com a 

sociedade local. Ao contrário dessa época, a própria legislação atual, através do 
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processo para a obtenção de licenças de operações, exige que sejam feitas Audiências 

Públicas e debates com as comunidades a sofrerem algum tipo de impacto. Esse 

comportamento fez com que a Aracruz fosse percebida como “arrogante” e pouco 

transparente, e a título de ilustração cabe mencionar uma das frases aqui pinçadas: 

(...)”você pode até contar uma mentira sobre elas [recapitulando, a Pesquisa baseou-se 

em 3 empresas situadas no ES] que nem para desmentir eles vêm a público” 

(MARPLAN, 1992, p. 182). Também foi levantado o fato da empresa estar “fora” de 

Vitória e seus dirigentes pouco participarem das atividades locais, desconhecendo a 

realidade local.E quando se aproximava de Vitória era pelo “cheiro” (Ibid., p. 206). 

Isto posto, constatamos até essa época o distanciamento da empresa e sua postura “no 

profile”. 

•  Empresa brasileira ou multinacional - Visto que a empresa tem, dentre seus sócios-

fundadores um norueguês e, na ocasião, a própria multinacional Souza Cruz, acrescido 

do fato da empresa ter estado na mídia sempre recebendo visitantes estrangeiros 

ilustres, como o Príncipe Charles e os Reis da Suécia dentre outros, alimentou a 

fantasia de que se tratava de uma “multinacional estrangeira”. Some-se a isto o fato de 

que a celulose não é artigo que se compre em prateleiras de supermercado e, em nosso 

caso específico, sempre destinou no mínimo setenta por cento de sua produção à 

exportação, o que mais uma vez ajudou a corroborar a percepção pública. 

•  Corredor de Exportação - o perfil exportador resulta em menor fixação da riqueza 

no próprio Estado, e os líderes de opinião percebiam a empresa como “corredor de 

dólares”. Os benefícios, especialmente no que diz respeito a empregos diretos e 

indiretos e algumas ações sociais promovidas, estavam aquém das necessidades locais, 

que a empresa poderia contribuir muito mais se comparado a sua riqueza, 

especialmente por ser uma empresa rica em um estado pobre. Segundo Roberto A. F. 

Carneiro 
”a indústria de celulose não é uma indústria tipicamente voltada para o consumo, não consegue 
transformar as cidades no seu entorno em centros de beneficiamento e/ou transformação, exportando, no 
caso da Aracruz Celulose, mais de 85% de sua produção. Na região permanecem apenas os benefícios 
gerados pelos salários e impostos”. (1994, p. 64 – 65) 

• Odor Forte – a poluição do ar foi uma das preocupações, dentre a temática ambiental, 

mais levantada. Se por um lado a Pesquisa detectou que a sociedade considerava a 

poluição necessária “o preço do progresso’ (MARPLAN, 1992, p. 189), por outro lado 
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o cheiro forte, embora tivesse diminuído muito, quando surgia era “insuportável” 

(Ibid.). 

• Monocultura do eucalipto em detrimento à mata nativa – bastante polêmica esta 

questão sob o ponto de vista dos líderes de opinião, a eucaliptocultura é acusada de 

secar a terra e promover, a longo prazo, a “desertificação do solo” (MARPLAN, 1992, 

p. 192). A preocupação não residia tanto no tipo de árvore plantada, mas sim na 

quantidade da mesma espécie plantada. Cabe lembrar que na região há outras 

empresas que também plantam o eucalipto, como é o caso da vale do Rio Doce e da 

Bahia Sul, mas por ter a Aracruz lá se instalado primeiro, a ela é atribuída esta 

responsabilidade. Podemos acrescentar ainda que a questão fundiária, na visão destes 

líderes e da classe média, poderia ser dedicada à agricultura, e que o Estado estaria 

deixando de produzir alimentos para plantar eucaliptos. (Ibid., p.195) “Pode- se dizer 

que o eucalipto aparece como um símbolo de poder da Aracruz no Estado do Espírito 

Santo” (Ibid., p. 193). 

A mesma pesquisa levantou ainda o questionamento sobre o plantio de extensas florestas de 

eucalipto, e as dúvidas da comunidade frente à "inexistência" de mata nativa. Ora, um 

eucalipto mede, em média e em idade de corte, até 35 metros de altura, e ainda que fosse dito 

que o plantio era na proporção de 2,4 ha por 1ha de nativas, a massa da população não 

percebia essa relação. O principal motivo era o fato de que com esta altura a mata nativa 

ficava "escondida" ao longo das estradas, uma vez que os passantes podiam apenas 

vislumbrar corredores de eucalipto. Ficou claro, para a Aracruz, o pouco conhecimento que 

esses públicos tinham sobre o programa de proteção da fauna e flora, bem como referente às 

reservas nativas. 

Além de ampla campanha publicitária utilizando os meios de comunicação então disponíveis, 

foi feito um trabalho intensificando o programa de visitação à fábrica, inclusive para os 

familiares dos empregados, formadores de opinião, além das escolas. Isto permitiu melhorar, 

significativamente, a percepção da imagem da empresa. 

Para analisar os graus de criticismo ou até de rejeição que foram observados, apresentamos a 

seguir, algumas das críticas referentes à área florestal, apontadas pela sociedade quanto aos 

aspectos considerados negativos, e as providências e resultados obtidos pela indústria. 
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Figura 26 
Críticas Da Sociedade – Área Florestal 

PROBLEMA IMPACTO O QUE A ARACRUZ  
TEM FEITO RESULTADO 

Monocultura do 
Eucalipto 

Por ser árvore não nativa e devido à 
homogeneidade das florestas, há 
questionamentos sobre alterações 
provocadas na biodiversidade, que 
não beneficiam a fauna e flora. 

- A Empresa promove 
monitoramento contínuo 
antes do plantio, durante o 
período de crescimento e 
após cada corte. 

- A empresa mantém ainda, 
reservas nativas de cerca 
de 66 mil hectares. 

 
 

- As reservas de 
floresta nativas 
protegidas e 
enriquecidas nos 
corredores da rede 
de drenagem 
asseguram a 
manutenção da 
biodiversidade. 

 
 Empobrecimento 

do Solo 
- As afirmações são de que o 
eucalipto seca o solo, além de 
empobrecê-lo, o que exigiria grandes 
quantidades de fertilizantes e o uso 
intensivo de herbicidas. 

- Espécies de Eucalyptus 
têm sido adaptadas às 
condições do solo e clima 
para prevenir a perda de 
nutrientes do solo e a sua 
degradação. 

 
  
- Folhas e galhos são 

retornados ao solo para 
manter o conteúdo em 
matéria orgânica e 
fertilidade. 

- A presença de um 
substrato robusto 
dentro das 
plantações contraria 
a hipótese de 
“esterilidade”. 

- O eucalipto demanda 
cerca de 317kg/ha de 
macronutrientes em 
7 anos, enquanto 
outras culturas – 
como a cana de 
açúcar e o café - 
demandam pelo 
menos 6 vezes mais. 

 
Grandes Extensões 
de Terras 

- Substituição de Uso do Solo 
Anteriores/ Potenciais. 

- Plantações ocupam vastas áreas 
apropriadas de pequenos 
produtores, ou que poderiam ter 
sido produtivas se fossem 
distribuídos através de reforma 
agrária. 

- A empresa investe 
continuamente no aumento 
da produtividade de sua 
madeira, com isto 
minimizando a 
necessidade de mais 
madeira por hectare. 

- Programa Fomento 
Florestal, uma parceria 
com pequenos agricultores 
e mais de 2000 contratos 
firmados em seus 10 anos.  

- As plantações 
ocupam uma 
pequena proporção 
da área total 
dedicada à 
agricultura (3,8% no 
Espírito Santo), 
enquanto 39,8% das 
terras do Estado são 
destinadas às 
pastagens e 15,1% às 
culturas 
permanentes. 

- Os híbridos da 
Aracruz rendem 
42m3/ha, tendo esta 
tecnologia 
conquistado o 
Prêmio Marcus 
Wallenberg em 1984 
e o Prêmio de 
Tecnologia do Liceu 
de Artes e Ofícios de 
SP, em 1991. 

- O suprimento de 
madeira gerada pelo 
Programa já atende a 
cerca de 11% das 
necessidades de 
madeira da fábrica. 
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PROBLEMA IMPACTO O QUE A ARACRUZ  
TEM FEITO RESULTADO 

Gera um Deserto 
Verde 

- Há uma percepção de que nos 
plantios de eucalipto os animais 
não constituem seus ninhos, 
usando as florestas apenas como 
passagem, além de que nas 
mesmas não há vida além do 
eucalipto.  

- A preservação da área 
destinada às reservas está 
em uma proporção de 
2,3ha de eucalipto para um 
hectare de nativas. 

- Projeto Microbacia, que 
monitora área de 286ha no 
ES, estudando o ciclo 
produtivo completo do 
eucalipto. 

- A empresa vem 
conduzindo, em parceria 
com a Univ. Federal de 
Lavras, estudo do manejo 
dos solos. 

- Há mais de 550 
espécies de árvores 
nas reservas nativas; 

150 espécies de 
vegetais nos sub-
bosques de 
eucalipto; 700 
espécies de fauna; 
mais de 400 de 
aves e mais de 
3.800 espécies de 
insetos já 
identificados. 

- Técnicas de cultivo 
mínimo vêm sendo 
praticadas. 

 

Dos objetivos que levaram à realização da Pesquisa de Imagem, a questão da duplicação da 

fábrica suscitou duas visões opostas: aos grupos que eram simpatizantes da empresa, o novo 

empreendimento representava mais uma vitória e motivo de orgulho, pois certamente serviria 

para gerar mais impostos e contribuições sociais. Àqueles contrários, havia a percepção de 

que os problemas iriam se agravar. Houve muita frustração local frente à questão de empregos 

diretos e indiretos, pois apesar da duplicação da produção houve uma significativa redução 

dos quadros de empregados, como pode ser observado no quadro a seguir (figura 27).  Essa 

questão especificamente tem sua origem em uma reestruturação administrativa, que visava 

não apenas reduzir duplicidades de atividades decorrentes de um crescimento desordenado. 

Houve ainda uma reorientação de processos, o que, aliado à mecanização das atividades 

florestais e industriais, assim como a terceirização de serviços contribuíram para a expressiva 

diminuição de postos de trabalho.    
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Figura 27 

Número Total de Empregados 
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Fonte: Relatório Anual Aracruz Celulose 2000, ps.XXII e XXIII, e diversos outros Relatórios Anuais anteriores. 

 

A questão referente à credibilidade transmitida pela empresa e sua comunicação, não houve 

críticas, ao contrário. Foi considerada uma das empresas locais que melhor trabalhava seu 

marketing (MARPLAN, op. cit., p. 216). Logo, a continuidade do trabalho de comunicação 

precisaria refletir todas essas preocupações e, caberia agora à alta administração a decisão 

estratégica de modificar sua postura buscando maior integração junto à sociedade capixaba. 

8 . 3 . 3 .  A  Pe squi sa  de  I mag e m de  199 5  

No segundo semestre de 1995 foi realizada uma pesquisa quantitativa sobre a imagem da 

Aracruz, a fim de mensurar os efeitos das ações de comunicação empreendidas ao longo dos 

dois anos anteriores. Na realidade, as questões consideradas relevantes vistas anteriormente se 

mantinham sob o foco destes mesmos resultados. Problemas apontados com o eucalipto; 

grandes extensões de terra; o mau odor; o uso de recursos hídricos; o uso de cloro no processo 

de branqueamento permaneciam questionados, embora a atividade da empresa tenha sido 

melhor assimilada. Segundo o documento em questão, a imagem da empresa havia melhorado 

com as últimas campanhas, endossado pelo aumento de matérias favoráveis publicadas nos 

jornais do Estado sobre a Aracruz. 

Foram cerca de 1.500 entrevistas em cinco municípios do Estado, notadamente nas áreas de 

influência mais direta da empresa. O meio ambiente fora considerado o principal problema do 

país por 0,86% dos entrevistados, 0,43% o consideravam a principal questão do Estado e 

1,15% o consideravam o problema mais grave do município. Desemprego, saúde, educação, 

inflação e corrupção eram considerados itens mais relevantes (Gertner et al., p. 13). 
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Para a grande maioria, cabia ao Governo a maior parcela de responsabilidade por todos esses 

temas. Segundo o mesmo documento, a Aracruz fora citada como a melhor e também como a 

pior empresa do Estado. Melhor no que diz respeito ao apoio às questões sociais, segunda 

melhor no tocante à geração de empregos, e principal responsável pelo progresso econômico 

da região. Pior por ser a empresa de grande porte que mais polui o ar e a terceira empresa que 

mais polui a água (Ibid., p. 14). Dos projetos sociais e/ou ambientais apoiados e/ou 

patrocinados pela empresa, a grande maioria dos entrevistados não tinham nenhum 

conhecimento espontâneo (Ibid., p. 14). 

A comunicação da empresa nem sempre obtinha a credibilidade desejada, especialmente 

frente a alguns dos stakeholders formadores de opinião, notadamente os representantes de 

organizações ambientais. 

Na ocasião, a empresa utilizava basicamente quatro canais de comunicação impressa, a saber: 

Uma publicação anual voltada aos empregados e público externo, “Fatos e Números”, cujo 

conteúdo é um resumo das operações e principais dados da empresa no ano; o boletim 

semestral “Aracruz News”, distribuído basicamente aos seus clientes; o “Jornal da Aracruz”, 

periódico mensal destinado aos empregados e finalmente o “Relatório Aracruz”; distribuído 

aos convidados da Aracruz. A esses podemos acrescentar o Relatório Anual, com os 

resultados da performance financeira, e que também contempla as demais atividades da 

empresa e seus respectivos resultados ao longo do ano. 

8.3.4. A Pesquisa de Imagem de 1996 

Esta pesquisa teve por principais objetivos avaliar os resultados frente à campanha de 

comunicação realizada no ano anterior; detectar indicadores de mudança de imagem como 

fruto dos efeitos dessa campanha; levantar as alternativas para uma maior aproximação entre a 

empresa e a comunidade; e analisar as expectativas e aspirações da população, colhendo 

subsídios para novas ações de comunicação (Futura, 1996, p. 1). 

Foram analisados seis grupos de discussões em profundidade, totalizando entrevistas com 51 

pessoas entre homens e mulheres, das quais 17 de classe econômica C e as demais de classes 

A/B segundo critérios ABA / ABIPEME, de idades entre 20 e 40 anos de idade, sendo todos 

os entrevistados residentes da Grande Vitória.  
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A pesquisa dividiu-se em duas fases, sendo a primeira espontânea e a segunda etapa 

estimulada, com análise sobre campanhas de televisão e jornal específicas. Dentre as 

empresas de grande porte citadas como mais importantes dentro do Estado, a Aracruz foi 

citada espontaneamente em todos os grupos dentre as três mais importantes para o 

crescimento e desenvolvimento do Estado. (Ibid., p. 5) 

Especialmente nos grupos de classes econômicas A/B, houve a manifestação explícita de que 

o fato das empresas serem reconhecidas como importantes no desenvolvimento do Estado não 

significa, necessariamente, terem contribuído efetivamente para o desenvolvimento social do 

Estado. Surgiu a argumentação de que o desenvolvimento social é gerado mais por empresas 

de pequeno e médio porte do que pelas de grande porte. (Ibid., p. 6) Como aspectos positivos 

oferecidos pelas empresas de grande porte foram listados a geração de emprego, a geração de 

recursos para o Estado e a qualidade de tratamento dado aos empregados. (Ibid., p. 6). Já os 

aspectos negativos envolvem a poluição ambiental, especialmente do ar, mar e rios; o 

desmatamento; os bolsões de pobreza formados a partir da dispensa de empregados oriundos 

de obras de expansão das empresas e a própria construção civil (Ibid., p. 7). 

Os participantes da pesquisa reconheceram os esforços empreendidos de aproximação da 

comunidade ou ainda com vistas a minimizar os impactos provocados por suas atividades. 

• “A Vale, a CST e a Aracruz vêm empregando capital, tentando fazer um 

melhor controle de poluição ambiental para criar uma imagem boa” (masc. 

20-25 anos / A/B) (p. 7). 

• “A estrada que liga Nova Almeida a Guaraná foi feita pela Aracruz. O 

recurso é dela. Isto sim é contribuir socialmente para a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade” (masc, 20-25 / A/B). 

Mesmo admitindo que houve uma evolução significativa na postura, alguns entrevistados se 

mostraram convictos de que as empresas analisadas carregam uma dívida social histórica. 

 “Dizer que está melhorando o ar de Vitória, isto é obrigação delas (das 

empresas). O ar de Vitória sempre foi bom. Se está ruim é porque elas 

o poluíram, então não estão melhorando nada. Eles estão tentando 

recuperar o ar” (masc., 30-40 anos, C) (p. 8). 

A grande divergência entre as opiniões surge quando se discute qual deveria ser a abrangência 

do papel social das empresas, pois há os que acreditam que “o papel da empresa deve 
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extrapolar os limites de seus muros, transpor as fronteiras dos bairros e municípios 

alcançando todo o Estado, na medida do possível”. (p. 8) 

 “Elas se limitam muito aos seus trabalhadores e não ao Estado como 

um todo” (masc., 20-25, C) (p. 8). 

Quanto à Imagem da Aracruz, propriamente dita, os aspectos positivos a serem destacados são 

a interiorização do desenvolvimento do Estado; a oferta de bons empregos; o apoio à cultura e 

a busca de controle da poluição (p. 9) Quanto aos aspectos negativos, podemos destacar a 

exploração de agricultores e índios, como nos coloca a seguinte citação: 

 “Não tenho boa impressão sobre a Aracruz. Já morei na roça e ouvi 

dizer que a Aracruz abordou alguns pequenos agricultores para plantar 

eucalipto. Depois de algum tempo a terra não era mais a mesma e a 

Aracruz comprou a terra deles. Onde se planta eucalipto prejudica o 

solo. Não dá nem pássaro” (fem., 20-25, C) (p. 11). 

O não pagamento do ICMS é outra questão que tem afetado a imagem da empresa, além da 

lembrança do mau cheiro, dos problemas inerentes à cultura do eucalipto e a terceirização dos 

empregados. 

Já sobre as Campanhas Institucionais desenvolvidas, houve bom recall sobre a campanha de 

final de 1994, que utilizava crianças trazendo depoimentos; e bom recall sobre a campanha 

que utilizava mãos se interpondo e formando a imagem de uma árvore. A boa retenção sobre 

temas tratados, como a preservação da natureza, sobre ser uma empresa do Estado e sobre ser 

uma empresa voltada à exportação mostra que os temas foram tratados com a objetividade e 

criatividade necessárias ao bom entendimento dos assuntos. 

 “É uma propaganda mais informativa, para melhorar a imagem e 

mostrar qual é a importância da empresa no Estado” (fem., 30-40, C) 

(p. 13). 

Sobre a postura da Aracruz frente à comunicação, os entrevistados ressaltaram dentre os 

elementos mais positivos a democratização das informações, enquanto o aspecto negativo 

mais ressaltado foi o descrédito quanto à veracidade das informações transmitidas. (p. 13) 
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 “As campanhas são muito bonitas, muito criativas, mas enganosas” 

(masc., 30-40, C) (p. 14). 

Segundo a Futura Pesquisa, há clara percepção de um (pré)conceito subjacente, em 

decorrência da lembrança de experiências negativas vivenciadas no passado e que ainda 

parecem habitar o “(in)consciente coletivo” dos espectadores (p. 14). 

A percepção entre o discurso praticado através das campanhas institucionais vis a vis à prática 

e como esta é percebida, mostra haver viés bastante acentuado, como pode ser melhor 

constatado através das frases abaixo: 

 “No fundo é tudo comércio. Eles plantam e cortam, mas não estão 

visando a ecologia, o meio ambiente, nada. É só mesmo o lucro da 

empresa. O objetivo é só produção mesmo” (masc., 30-40, C) (p. 17). 

 “É como falou o Ministro: o que é bom a gente mostra, o que é ruim a 

gente esconde. A celulose tem química. Onde estão jogando o 

resíduo”? (masc., 30-40, C) (p. 17). 

A imagem percebida é ambivalente, pois oscila entre “o bem desejável e o mal necessário” (p. 

24), constituindo-se como principais questões consideradas mal explicadas a poluição 

ambiental; a cultura do eucalipto – seus prós e contras, a relação empresa / índios e pequenos 

agricultores, o desmatamento e reflorestamento e as demissões em massa. 

O fato do produto não ser vendido direto ao consumidor dificulta a formação de um vínculo 

afetivo entre o consumidor e o fabricante, pois este recebe informações da empresa, mas não 

tem como exercitar seu senso crítico, pois não consegue aproximar-se dela – nem mesmo 

fisicamente. A localização, distante de Vitória, não possibilita um acompanhamento mais 

próximo sobre a ação social empreendida na região de influência direta da empresa, o que 

significa que para a Aracruz, cabe implementar ações que possibilitem que seja reconhecida 

por todo o povo capixaba. 

Faltou ainda mostrar melhor o que a empresa vem, efetivamente, fazendo na área social e 

ambiental, (p. 25) uma vez que nenhum dos projetos apoiados pela Aracruz é lembrado 

espontaneamente e, quando estimulados, os entrevistados não conseguiram fazer a ligação 

entre empresa e projeto. 
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8.3.5. A Pesquisa de Imagem de 1997 

Esta pesquisa qualitativa, de cunho um pouco diferente das anteriores, tinha por temática o 

meio ambiente especificamente, cujos objetivos eram obter informações de organizações 

governamentais e não governamentais, em áreas de influência da Aracruz, e avaliar a 

percepção de imagem da empresa (p. 1). Foram feitas 43 entrevistas individuais em 

profundidade, com formadores de opinião previamente definidos, sendo 17 entrevistados 

representantes de ONG’s, 10 representantes de órgãos governamentais e 16 entrevistados 

oriundos de ambos os grupos, que discorreram sobre 13 questões fechadas (p. 2-5). 

Dentre os principais desafios do planeta, do país e do Estado constam a escassez dos recursos 

hídricos e a necessidade de se mudar os padrões consumistas (p. 26). No tocante ao Espírito 

Santo propriamente dito, o pior impacto ambiental para o Estado recai sobre o desmatamento 

da Floresta Atlântica, para 60% dos respondentes (ps. 27, 32 e 37), enquanto que para 30,2% 

a implantação extensiva da cultura do eucalipto no norte do Estado acrescidos das grandes 

extensões de terra da Aracruz são os maiores impactos negativos (p.27, 32 e 37). 

Como conseqüência desses fatores, os entrevistados apontaram a alteração climática hoje 

existente, especialmente a seca no norte do Estado; a degradação do solo; o assoreamento dos 

rios; o esgotamento dos recursos hídricos; a poluição atmosférica; o crescimento desordenado 

das áreas urbanas gerando problemas de saneamento básico e de ocupação de mangues e 

encostas (p. 27). 

Foram responsabilizados três grupos distintos, pelas queixas acima: o poder público, por não 

coordenar, planejar, legislar e fiscalizar; a sociedade por não cobrar do poder público que 

cumpra seu papel; e as grandes empresas instaladas no Estado, inclusive a Aracruz (p. 28). 

Já 77% dos entrevistados consideraram que as empresas modificaram suas posturas no que 

tange ao meio ambiente, devido principalmente por pressões advindas do mercado e também 

da legislação. A Aracruz foi nominalmente citada neste item devido à mudança no seu 

processo de branqueamento e à redução dos odores (p.30). 

A importância da presença das grandes empresas deve-se à geração de empregos, embora 

considerem os aspectos negativos ligados ao meio ambiente mais significativos, deixando 

claro que a relação custo / benefício é deficitária. (p. 30 e 35) Cabe ressaltar que estavam 

considerando, nessa negatividade, sobretudo a etapa de implantação dessas empresas. 
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A expectativa de praticamente todos os entrevistados é da construção de um relacionamento 

de parceria no que diz respeito às ONG’s e cooperação junto aos órgãos governamentais.      

A parceria, no primeiro caso, dar-se-á através de apoio financeiro e suporte técnico enquanto 

as ONG’s implementam seus projetos (p. 31). 

No outro caso referem-se ao estabelecimento de convênios. Em praticamente todos os grupos 

houve a constatação da necessidade de maior transparência das informações relativas ao meio 

ambiente, de modo que a sociedade possa fiscalizar melhor. 

Segundo a FUTURA Pesquisa, a maioria das ONG’s atuando formalmente no Estado tem 

poucas ações práticas (p. 41), e 

“Não existe hoje no ES um movimento ambientalista politicamente articulado, e capaz de mobilizar a 
sociedade para possíveis enfrentamentos com o setor produtivo. A fase na qual estes movimentos tiveram 
um destacado papel de denunciar acabou. Esgotou-se pelo aumento de matérias na mídia. Ele hoje busca 
um outro espaço, menos politizado, porém de melhores oportunidades, mais aberto às parcerias e 
cooperação.“ (p. 44) 

Na verdade, pode-se observar que à Aracruz é imputada a responsabilidade tanto pelos 

problemas ambientais do Estado como também pelos sociais e a própria seca que assola o 

norte da região (p. 45). 

8.3.6. A Pesquisa de Imagem de 1998 

Esta nova pesquisa visava avaliar a imagem da empresa junto a formadores de opinião em 

Vitória e no município de Aracruz (p. 1), tendo sido feitos três grupos de discussão com um 

total de 24 participantes. Um grupo era de Aracruz enquanto os outros de Vitória, todos 

selecionados entre jornalistas, empresários, participantes de ONG’s, assessores de políticos, 

ambientalistas e servidores públicos. 

Dentre os principais problemas para o planeta, país e Estado, constam o desemprego, o meio 

ambiente e a questão social. Todas essas questões seriam de responsabilidade da própria 

sociedade, do Governo e das empresas. 

Sobre a presença das grandes empresas no Estado, a avaliação dos grupos de Vitória é que 

será positiva se as grandes empresas levarem em consideração as questões sobre o papel 

social que lhes cabe exercer; a produção em bases renováveis e ouvir a sociedade, seja através 

de estudos de impacto ambiental ou mesmo através de demandas mercadológicas.(p. 8)         

Já para os formadores de opinião de Aracruz, está muito claro que consideram positivo a 
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presença da Aracruz, e a responsabilizam pelo crescimento e desenvolvimento do município, 

sendo os fatores negativos ligados ao passado, quando de sua instalação na região. 

• “O município não seria o que é sem ela” (Futura, p. 13). 

• “A Aracruz foi um mal necessário para o desenvolvimento da cidade” (p. 13). 

• “É uma grande empresa, mas uma empresa poluidora” (p. 18). 

Embora os formadores de opinião não consigam imaginar o Estado sem a presença de 

empresas como a Aracruz, por outro lado consideram que empresas de grande porte não têm 

gerado nada para o Estado (p. 12). Consideram que essas empresas usam o Estado em 

benefício próprio, produzindo poucos resultados positivos seja do ponto de vista econômico 

ou social, já que até os empregos diminuíram muito. 

Citaram espontaneamente a Aracruz como exemplo de mudança de postura por exigências 

mercadológicas internacionais inclusive como garantia de sua sobrevivência no mercado, 

como podemos observar: 

 “Hoje, até por pressões de comercialização, ela controla bem o meio 

ambiente” (p. 13). 

A questão do odor arrefeceu, como pode ser constatado a seguir: 

• “Eles certamente continuam poluindo o ar, mas o cheiro desapareceu” (p. 5). 

O passado da implantação da empresa surge mais uma vez. Segundo o resumo do instituto de 

pesquisa aquele momento foi significativamente negativo e, principalmente em Vitória, as 

ações de comunicação da empresa serão pouco capazes de reverter completamente a 

percepção de imagem. O que a ajuda é a sua importância econômica para o Estado e, 

sobretudo, para o município de Aracruz. 

Quanto à comunicação da empresa, persiste seu distanciamento, especialmente nos grupos de 

formadores advindos de Vitória: 

• “Eles têm uma arrogância sacrossanta. Agem como colonizadores. Não têm 

conseguido descer desse lugar” (p. 18). 
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Mais uma vez a empresa não teve reconhecimento, por parte dos entrevistados, referente às 

iniciativas que apóia na área social, mostrando tratar-se de uma oportunidade que precisa ser 

melhor explorada. 

• “A empresa tem feito coisas interessantes (...), mas eles não mostram isso para a 

sociedade” (op. cit., p. 10). 

Se por um lado as últimas campanhas de televisão tampouco foram lembradas 

espontaneamente, por outro o Programa de Visitas foi considerado interessante. 

8.3.7. Conclusões sobre as Pesquisas  

As Pesquisas de Imagem realizadas no período 1992-1998 não pretendem oferecer soluções 

imediatas, mas colaborar em apontar caminhos para a comunicação institucional da empresa 

em seu  Estado-sede. São importantes ferramentas na formulação de estratégia da 

organização, validando os caminhos a serem adotados e serviram ainda como diálogo com 

parte  dos stakeholders  previamente selecionados. Embora adotando metodologias distintas 

ao longo dos anos, as pesquisas realizadas oferecem alguns aspectos que permitem conclusões 

comuns a todas, notadamente no relacionamento social da empresa; no manejo do meio 

ambiente e na comunicação institucional da empresa. As diferentes metodologias ao longo do 

tempo indicaram um aprendizado com o passado e o natural processo evolutivo a cada nova 

pesquisa. Pontificaram novas abordagens e a necessidade de melhor compreender os 

diferentes públicos, seus valores e inquietações. Cabe ressaltar o que foi dito anteriormente, 

no que concerne às diferentes metodologias aplicadas: a Aracruz deve manter algumas das 

perguntas feitas ao longo dos anos, a fim de obter condições de mensurar a sua imagem de 

modo mais acurado. Insistir na busca por evidências concretas da percepção de imagem 

permitir-lhe-á não apenas compreender melhor seus vários públicos como direcionar  seus 

esforços de comunicação a fim de obter resultados mais eficazes. 

 

O modelo de desenvolvimento adotado pela Aracuz suscita um clima de ambiguidade, entre a 

atração e a rejeição, colocando à empresa o desafio a sua capacidade em conviver com esses 

conflitos sem ferir a ética nem fazer concessões que prejudiquem suas atividades. 
Através dos quadros a seguir, pode-se melhor visualizar os principais aspectos levantados, 

cada qual à época assinalada, onde são ainda observadas as lições de comunicação que podem 

contribuir para influenciar, positivamente, a imagem de marca da Aracruz Celulose S.A. 
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Quesito comum às pesquisas estudadas é o que conclui sobre a contribuição da empresa 

para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado, visto que discutir se esse é o modelo 

de desenvolvimento adequado seria negar todas as ações que vêm sendo empreendidas não 

apenas pela Aracruz, mas pelo próprio Estado. Entende-se, entretanto, a preocupação frente   

ao futuro pretendido, e como melhorar o relacionamento com o modelo de desenvolvimento 

atual praticado.  

 

Sob o aspecto do desenvolvimento sócio-econômico, o principal questionamento apontado 

pelas pesquisas refere-se à postura de distanciamento da empresa no que diz respeito ao 

relacionamento social que vem mantendo, considerada um pouco à margem da realidade do 

Estado. A Aracruz vem buscando aproximar-se da comunidade, empreendendo uma análise 

sobre essas relações e dando atenção  especial à visão e concepção social  dos  problemas.   

Não se trata de buscar soluções mágicas, porém da busca de uma postura ética e ao mesmo 

tempo de construir uma imagem mais favorável e bem aceita. 

 

Com este objetivo, intensificou seu programa de visitas, envolvendo familiares dos 

funcionários, principalmente as crianças. Promoveu eventos destinados à população, com 

atividades ligadas à integração cultural com a população de todo o Estado e às tradições 

populares.  Buscava assim causar um impacto positivo, em detrimento de qualquer impressão 

negativa anterior. 

 

Também investiu em campanhas institucionais de comunicação; assessoria de imprensa; 

publicações de boletins; distribuição de folhetos e material didático; participação em debates e 

fóruns;  e  criando um site na Internet. 

 

A partir das ações de comunicação implantadas após o ano de 1993, (campanha institucional 

no anexo 2) houve uma sensível melhora no relacionamento da empresa com a comunidade. 

Ainda assim, pelas conclusões da última pesquisa analisada (1998), verifica-se que a imagem 

da empresa, apesar de haver melhorado significativamente, permanece sendo percebida em 

um quadro de distanciamento. As ações de comunicação e os recursos destinados aos diversos 

projetos sociais não têm sido suficientes para reverter a percepção da imagem, por vezes 

negativa, da Aracruz no Espírito Santo. Pôde-se observar, no capítulo 8.2.., as várias 

iniciativas implantadas, mas a lição que permanece é a necessidade de se investir 
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continuamente na comunicação transparente e sistemática por parte da empresa, discutindo 

abertamente as questões relevantes que afetam ou poderão afetar o cotidiano das comunidades 

do Espírito Santo. A promoção de audiências públicas, independente de sua obrigatoriedade 

para a obtenção de licenças de operações, parece ser um caminho recomendável na discussão 

e no enfrentamento dos assuntos mais relevantes. Seguindo esse mesmo raciocínio, a 

promoção de fóruns de debates e seminários para representantes de setores da sociedade tidos 

como de formadores e multiplicadores  de opinião sobre os mais variados assuntos que 

integrem as preocupações levantadas por essas lideranças  configura-se como uma direção 

condizente a ser perseguida. 

 

Sobre a Aracruz ser apontada como corredor de exportação, pode-se concluir que a ação de 

comunicação empreendida ao longo de 1993, com a campanha institucional então promovida, 

foi  bem-sucedida, uma vez que esta questão não voltou a ser debatida, como pôde ser 

observado nas pesquisas posteriores.    

 

Outra importante variável que ainda não foi solucionada e tem interferido negativamente na 

imagem de marca percebida é a que trata da questão dos benefícios que os empregados 

diretos obtêm da Aracruz frente ao que a empresa promove junto às comunidades do 

Estado. Na Pesquisa de 1992 ficou clara a percepção de que aos empregados da Aracruz 

‘tudo”, e a expressão utilizada foi a de que estes viviam na “Ilha da Fantasia” (MARPLAN, 

1992, p. 206-225), pois gozam das melhores escolas, o melhor bairro para se viver, o melhor 

atendimento médico etc...trata-se de uma questão delicada e ao mesmo tempo difícil de ser 

revertida. Não cabe à Aracruz e a nenhuma outra empresa um papel paternalista frente às 

necessidades básicas de uma comunidade, e a empresa não pode tampouco ficar à margem de 

sua inserção no contexto social. Logo, ainda que a Escola Ativa, mantida pela Aracruz, acolha 

um percentual de alunos oriundos das comunidades, é natural que a maior proporção de vagas 

seja destinada aos filhos de seus empregados. É isto que garante a permanência, em parte, de 

bons profissionais nos quadros da empresa. Logo, do ponto de vista de ação, a Aracruz 

precisa intensificar suas parcerias com as diversas ONG’s com as quais já vem trabalhando no 

intuito de melhorar a qualidade de ensino em outras instituições, e também comunicar melhor 

essas suas iniciativas. 
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Ainda dentro dessa mesma linha de crítica, as pesquisas apontam para o fato das ações 

sociais estarem aquém das necessidades locais, usando-se a expressão “Empresa Rica, 

Estado Pobre” (Ibid., p. 207). Como visto anteriormente na Figura 22, em 2000 a empresa 

destinou mais de US$ 57 milhões aos seus empregados próprios, e gerou, no período de 1989-

2000 mais de US$530 milhões em benefícios junto ao Governo e às comunidades, como visto 

na Figura 23. Mais uma vez observa-se um desejo paternalista quanto ao que cabe, de fato, a 

uma empresa fazer. Não nos cabe aqui discutir se esses valores estão aquém ou além do 

devido, mas considera-se que os dados precisam e devem ser melhor divulgados, até para 

debater as raízes dos problemas. Talvez o uso de folhetos institucionais sobre alguns apoios 

não seja o caminho de comunicação mais indicado. Mais uma vez acreditamos na 

comunicação de massa para divulgar essas informações, assim como no uso de depoimentos 

de pessoas idôneas e que gozem de credibilidade junto aos formadores de opinião. 

 

Sob o ponto de vista ambiental, as pesquisas permitem concluir que houve sensível melhora, 

nos últimos anos, nos esforços empreendidos pela empresa tanto na área industrial como na 

florestal. Na primeira, pode-se destacar quatro elementos principais que foram levantados 

como preocupações por parte dos formadores de opinião nas diversas pesquisas estudadas, 

como mostrou o quadro acima. As questões relativas ao forte odor característico e ao uso do 

cloro foram positivamente resolvidas, através de ações ambientais . Pôde ser constatado que a 

empresa modificou sua postura frente ao odor, modificando também o processo produtivo da 

celulose, com a substituição parcial do uso do cloro e a instalação de filtros mais modernos e 

eficazes. A própria formação da Rede de Percepção de Odores, vista no item 4.9.3., permite 

avaliar positivamente a nova atitude quando a Aracruz forma um grupo de pessoas externas à 

empresa para monitorar a qualidade da percepção do mau cheiro. Tem-se a impressão que ao 

longo do tempo, em se mantendo baixos os níveis de odores, esse aspecto não será mais 

relevante para a comunidade. 

Já a questão de poluição da água parece enfrentar a falta de conhecimento, por parte dos 

públicos pesquisados, dos esforços envidados no monitoramento desse item – a empresa vem 

promovendo ações ambientais nessa área, inclusive apoiando grupos de pesquisas, mas não 

tem tido seus esforços reconhecidos, o que permite concluir que a comunicação não vem 

obtendo a eficácia necessária. É o caso de associar essas marcas que gozam de credibilidade – 

instituto de pesquisas, ONG’s – para que falem em prol da empresa. O fato da  empresa ser 
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favoravelmente citada por terceiros permite fortalecer sua imagem de marca e ainda contribuir 

com a isenção desses porta-vozes voluntários. 

 

A preocupação com o uso de recursos hídricos certamente deve aumentar, visto ser esse um 

desafio para a própria humanidade. O fato da empresa gerar a maior parte da energia que 

consome pode e deve ser propagado à sociedade, assim como as inovações tecnológicas que 

advirão com a entrada em operação da Fábrica C no tocante a este quesito. Significa que os 

recursos hídricos não deixarão de ser uma preocupação junto aos formadores de opinião, mas 

estes poderão certificar-se de que a empresa preocupa-se com esse precioso insumo e age de 

modo responsável, prevenindo eventuais desperdícios, e reaproveitando-o, quando possível.  

 

A área florestal vem enfrentando desafios mais críticos no que tange à visibilidade tanto do 

eucalipto como das grandes extensões de terras. No primeiro caso, a empresa ainda não 

consegue dar visibilidade positiva às plantações de eucalipto provando serem estas benéficas 

para o desempenho econômico do Estado e, em menor escala, do próprio país. O eucalipto 

ainda é um mistério para grande parte da população e, segundo fonte entrevistada, o fator 

tempo pode em muito contribuir para minimizar o impacto do “estrangeirismo” que esta 

árvore causa. Significa dizer que dentro de algumas gerações, ou anos, esta árvore há de 

sofrer menos ataques a exemplo do ocorrido no Rio Grande do Sul, onde foi introduzida em 

1825.  

 

A imagem da empresa, entretanto, não pode esperar tanto tempo, cabendo então incrementar 

ainda mais ações práticas de comunicação. A Aracruz hoje distribui uma publicação chamada 

“O Eucalipto Uma Arvore Amiga”, cujo conteúdo também consta de seu site. Consideramos 

esta uma ação insuficiente para reverter o nível de desconhecimento e questionamentos 

enfrentados. Sugerimos sejam promovidos amplos debates, sempre capitaneados por cientistas 

isentos de renomadas instituições de estudos e pesquisas, e também ações de comunicação de 

massa, como campanhas institucionais. Só que lideradas por terceiros, onde sejam feitas por 

associação representante das empresas que adotam esta árvore como agente econômico. Mais 

uma vez utilizar-se terceiros parece ser o caminho para gerar mais credibilidade. O trabalho 

de conscientização junto a escolas também permite educar, a médio e longo prazos, novos 

formadores e multiplicadores de opinião. 
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Outro aspecto relevante é a mudança do foco da comunicação para a ênfase no aspecto 

econômico e os benefícios sociais gerados. A própria Aracruz utilizou o viés ambiental 

quando falou sobre a árvore em sua propaganda de 1993, como pode ser constatado no Anexo 

2 do presente documento. Pelos mitos que cercam o eucalipto, e dúvidas também, sugerimos 

que este assunto seja tratado através da linguagem racional, respaldada em dados e fatos, em 

vez de adotar o apelo emocional. Cabe ressaltar que as florestas plantadas ocupam área de 

apenas 3,8% do Estado, dos quais a Aracruz utiliza 1,8%, como visto na Figura 4. E o 

consumo de macronutrientes pelo eucalipto no prazo considerado satisfatório para corte, aos 

sete anos, por exemplo, é de 317 kg/ha – quando comparado à cultura do café, que demanda 

8.910 kg / ha, como pôde ser constatado na Figura 9.  

 

A crítica sobre as grandes extensões de terra necessárias aos plantios de eucalipto 

permanece, embora pequenos agricultores tenham passado, através do programa Fomento 

Florestal, a plantar eucaliptos com fins comerciais. Essa parceria ainda não tem sido suficiente 

para cessar as críticas, sobretudo por parte dos formadores de opinião e das entidades 

envolvidas com a questão agrária. Outras culturas agrícolas, como por exemplo as 

permanentes, ocupavam mais de 15% das terras do Espírito Santo, como visto na Figura 4. 

Parece que o eucalipto continua sendo o elemento que suscita fortes questionamentos, embora 

a empresa mantenha reservas nativas e invista na recuperação de fauna e flora para o 

equilíbrio da biodiversidade. Entretanto é provável que a sociedade espiritossantense 

desconheça esses fatos. A mesma campanha do Anexo 2 mostra uma lâmina onde essa 

questão foi enfrentada, mas indica ter sido insuficiente para reverter essa percepção. Logo, 

cabe dar continuidade a esse tipo de comunicação, aliado ao Programa de Visitas às 

dependências da Aracruz. Quanto mais pessoas, dentro dos vários estratos dentre os 

formadores e multiplicadores de opinião, puderem verificar in loco esses plantios nativos e as 

ações empreendidas em prol da fauna e flora, maiores as chances de neutralizar esse impacto 

negativo. Não basta a empresa orgulhar-se por dominar a melhor tecnologia e estar à frente do 

resto do mundo em termos de produtividade por árvore de eucalipto. É preciso difundir 

melhor essas iniciativas. A Aracruz continua empreendendo esforços para ampliar ainda mais 

a quantidade de polpa celulósica por árvore, o que a longo prazo pode diminuir a pressão por 

mais extensão de terras. Entretanto, há um limite físico inclusive para essa questão, pois por 

mais celulose que uma árvore possa gerar, ainda assim são necessárias grandes extensões de 

terras para suprir a produção da capacidade instalada da fábrica. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico do Estado 

 
- Empresa Não 
Integrada 

 
 
 
 
 

- Brasileira ou 
Multinacional 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Distanciada da realidade 
local – apenas usufrui dos 
benefícios;  
pouca transparência: não 
discute questões de maiores 
impactos  
 
 
- Corredor de Exportação- 
menor fixação riquezas no 
Estado 
 
 
 
 
 
 

- 80% da Alocação de Mão 
de       Obra é local/ regional  
- Parceria Governo do 
Estado, Prefeituras, 
Entidades Regionais para 16 
cursos de  capacitação. 
- Faculdade Aracruz 
- US$ 125 milhões em infra-
estrutura 
- Projeto Formar 
- Parceria c/ Mosteiro Zen  
- Parceria com Greenpeace e 
Ed. Melhoramentos 
- Projeto Crer com as Mãos 
- Projeto Univ. para Todos 
- Centro Cultural de Araçá – 
crianças e adolescente 
- Projeto Parceiro 2000 

(1992- presente) 
 
 

- Fóruns e seminários de 
integração 

 
- Visitas à Empresa 

 
- Campanha Institucional TV 

+ jornais regionais 
 

- Folhetos explicativos 
 

- Folhetos Institucionais 
sobre alguns projetos 

 
- Apoio e patrocínio a 
iniciativas Esportivas; 
Culturais e Ambientais 

 
 
 

- Maior transparência e freqüência / 
intensidade  nas ações de 

comunicação 
 
 

- Ações explicativas mais objetivas 
 
 

- Incrementar parcerias 
 

- Utilizar comunicação de massa 
para dar mais visibilidade 

 

 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na técnica 
Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-econômica 
“C”; e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 

Azul : embora solucionado, permanece no imaginário coletivo como questão relevante 
Vermelho : persiste ao longo do tempo 
Preto: já “resolvidos”, pelo menos do ponto de vista de percepção de imagem. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 
 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Desenvolvimento Sócio 
Econômico do Estado –

cont. 
 

- Empregados  X 
Comunidade 

 
 
 

- Questão Indígena 

 
 
 
 
- Benefícios voltados p/ 
Empregados 
 
 
 
 
- Ações sociais aquém das 
necessidades locais 

- 1989-2000: mais de US$530 
milhões em benefícios junto ao 
Governo e às comunidades 

 
- 2000: US$ 57 milhões 
destinados aos empregados. 
 
 
 
- 1988 assinatura de acordos 
com Associação dos Índios 
Tupiniquins &  Associação dos 
Índios Guaranis 
 
- Parceria c/ ONG APTA para 
proporcionar capacitação 
técnica agrícola 

- 1989- Programas de Visitas  
 
- 1992 – O Folclore no ES; 
Beija-Flores do ES 
 
- Informe Semanal 
 
- Jornal da Aracruz 

 
- em 1999-2000 Audiências 
Públicas seguindo legislação 
para obtenção Licenças de 
Operações 
 

- Comunicação precisa ser mais 
objetiva e respaldada em fatos e 
números 
 
- Utilizar comunicação de massa 
para dar mais visibilidade  
 
 
 
- Mais transparência na abordagem 
do assunto. 
 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na 
técnica Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-
econômica “C”; e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 

Azul : embora solucionado, permanece no imaginário coletivo como questão relevante 
Vermelho : persiste ao longo do tempo 
Preto: já “resolvidos”, pelo menos do ponto de vista de percepção de imagem. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 
 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Área Florestal 
- Monocultura 

Eucalipto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Empobreci mento do Solo 
(seca a terra) 
 
-Gera um Deserto Verde 
 
 
 
 
 
 
 

-1990- Fomento Florestal 
-1999- ISO 14001 
- Mais de 100 espécies de 
eucaliptos melhorados 
geneticamente 
- 1992 até o presente: Preservação 
de espécies da Mata Atlântica 
- Até 2000: 3.688ha de zona de 
proteção ciliar, com distribuição 
de 57,7 milhões de mudas de 
eucaliptos e 5,8 milhões de mudas 
de espécies nativas. 
- Pesquisa para Aumento de 
Produtividade de polpa por árvore 
e de árvores com menos lignina 
(42m3 em 7 anos x 20m3 em 10-12 
anos Chile / e 8-10 anos África do 
Sul) 

- 1992 – Campanha de massa 
 
- 1993 – Campanha de Massa 
“Mãos” 
 
- 1994- Campanha de Massa – 
“Crianças” 

 
- site na internet  
 
- 2000 – edição do livro O 
Eucalipto uma Árvore Amiga 
 
 

- Pesquisas apontam que o uso do 
Apelo Racional é  mais eficaz do que 
o Apelo Emocional. 

 
- Uso de Depoimentos Testemunhais 
de Cientistas / Pesquisadores de 
Renome em Campanhas de Massa 
trazem mais credibilidade e isenção 
para abordar esse problema. 
 
- Uso de Seminários e Fóruns de 
Debates deve ser mais freqüente 
 
 
 

 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na técnica 
Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-econômica “C”; 
e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 

Azul : embora solucionado, permanece no imaginário coletivo como questão relevante
Vermelho : persiste ao longo do tempo 
Preto: já “resolvidos”, pelo menos do ponto de vista de percepção de imagem. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 
 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Área Florestal 

- Grandes Extensões 
Terra (mais complexo) 

 

 
- Agricultura – a terra 
destinada ao eucalipto 
poderia estar sendo 
utilizada p/ plantio de 
alimentos 

- 1993-Projeto Microbacias 
 

- 1997 Parceria com Univ. Fed. 
Lavras em estudos sobre o 
Manejo do Solo 
 

 
- 1999 
 Proj. Cereias de Reintrodução 
de Animais Selvagens  
 

 - Uso de Seminários e Fóruns de 
Debates deve ser mais freqüente 
 
- Comunicação precisa ser mais 
objetiva e respaldada em fatos e 
números, comparando-os frente ao 
retorno obtido com o eucalipto frente 
a outras culturas. 
 
-  Utilizar comunicação de massa 
para dar mais visibilidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na técnica 
Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-econômica “C”; 
e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 

Azul : embora solucionado, permanece no imaginário coletivo como questão relevante 
Vermelho : persiste ao longo do tempo 
Preto: já “resolvidos”, pelo menos do ponto de vista de percepção de imagem. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 
 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Área Industrial 
 

- Odor Forte 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso de Recursos 
Hídricos 

 
 

 
 
- O mau cheiro chegava a 
Vitória, dependendo do 
vento. Havia ainda a 
percepção da fumaça 
causar danos à saúde. 
 
 
 
- Preocupação com o uso 
intensivo e a escassez 
deste insumo 

 
 
- Instalação de Filtros e 
Equipamentos 
 
- Projeto Rede de Percepção 
de Odores 
 
 
 
- Parte da água reaproveitada 
 
- Projeto Canal Caboclo 
Bernardo 

 
 
-1992: campanha de massa 
explicativa. 

 
 
- Obteve êxito pela forma frontal e 
linguagem objetiva. 
 
 
 
 
 
 
- Deve comunicar suas iniciativas, 
mostrando dados. 

 
 
 
 
 
 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na técnica 
Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-econômica “C”; 
e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 

Azul : embora solucionado, permanece no imaginário coletivo como questão relevante 
Vermelho : persiste ao longo do tempo 
Preto: já “resolvidos”, pelo menos do ponto de vista de percepção de imagem. 



ASPECTOS QUE INTERFEREM NA IMAGEM DA  ARACRUZ CELULOSE S. A. 
 

 
PROBLEMA IMPACTO 

PERCEBIDO 
AÇÃO 

AMBIENTAL & SOCIAL 
AÇÃO 

COMUNICAÇÃO 
LIÇÕES DE  

COMUNICAÇÃO 
Área Industrial – cont. 
 

- Uso de Cloro no 
Branqueamento 

 
 
 
 
 
 
- Poluição da Água 

 
 
- Receio de que o cloro 
cause câncer. 

 
 
 
 
 
 

- Poluição das praias e do 
litoral 

- Uso do Oxigênio na 
produção de celulose tipos 
ECF; ACF e STD. 
- Tratamento de Efluentes 
Líquidos 
- Monitoramento em parceria 
com SEAMA; UFRJ e 
UFES. 
- Testes físico-químicos da 
água e espécies marinhas. 
- Uso de mexilhões Perna 
perna como bio-indicadores 
- Rede de Percepção de 
Odores 
-Parc. Aracruz, Prefeitura e 
Comunidade para 
Reaproveitamento de 
Resíduos  
- Coleta Seletiva de Lixo 

 
 
- Folhetos sobre 
Responsabilidade 
Ambiental & Social 
 
- site na internet 
 
- Programas de Visitas 
 
- Seminários 

 
- Deve comunicar suas iniciativas, 
mostrando dados. 
 
- Campanhas de Massa 
 
- Intensificar os Programas de 
Visitas 
 
- Aumentar a freqüência de 
Seminários, reforçando convites a 
Formadores de Opinião e 
convidando personalidades 
reconhecidas e isentas. 

 

TIPOS DE PESQUISA REALIZADAS: 
1992: 1029 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral; e 30 Entrevistas junto a Formadores de Opinião de Aracruz e Vitória, na técnica 
Qualitativa.  
1995: 1500 questionários na técnica Quantitativa, dirigidos ao Público em Geral 
1996: Entrevistas junto a Formadores de Opinião e Público em geral, divididos em 6 grupos perfazendo um total de 51 pessoas, sendo 17 da Classe sócio-econômica “C”; 
e 34 pessoas das classes Ä/B” , na técnica Qualitativa. 
1997: Entrevistas Qualitativas junto a 43 Formadores de Opinião. 
1998: Entrevistas Qualitativas junto a Formadores de Opinião, divididos em 3 grupos perfazendo um total de 24 pessoas. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo deste trabalho, constatamos que a ação da empresa face ao meio ambiente possui 

componentes técnicos e sociais. A pesquisa e o estudo realizados representam a oportunidade 

de melhor compreender a contextualização da empresa frente às políticas públicas de meio 

ambiente e como a Aracruz Celulose S. A. vem construindo sua marca e seu negócio junto à 

sociedade. 

No que se refere ao aspecto técnico, verifica-se ser constante a busca por medidas para 

melhoria da qualidade dos processos, com vistas a uma minimização dos eventuais efeitos 

negativos ou prejudiciais ao meio ambiente. Para suprir esta etapa, foi possível verificar os 

investimentos sistemáticos onde o BNDES tem tido vital participação como financiador.  

No aspecto social, observa-se o grande esforço e investimento que vêm sendo empreendidos 

no que diz respeito ao relacionamento da indústria com a comunidade. Ao mesmo tempo, a 

contínua melhoria dos canais de comunicação da Aracruz e suas parcerias com ONG’s como 

o Greenpeace, permitem minimizar eventuais críticas no impacto ambiental de sua atividade. 

Isto, aliado à formação de uma mentalidade preservacionista, colabora para a diminuição da 

poluição. Do ponto de vista de comunicação e marketing, resulta em um clima de maior 

confiança mútua, inclusive na busca por resultados e soluções criativas. 

A conscientização de que os problemas ambientais são inerentes à indústria da celulose pode 

evitar qualquer atitude prejudicial ou incorreta, o que afetaria a imagem da empresa e sua 

marca. A adoção, por parte da empresa, de uma cultura voltada para a proteção do meio 

ambiente, acaba contribuindo para uma diminuição de acidentes ambientais, também 

reduzindo os custos de produção. A própria valorização do empregado, por parte da alta 

administração, gera um aumento de sua auto-estima, contribuindo para disseminar essa 

cultura. 

A definição proposta para marketing verde pela autora Ottman, vista no capítulo 2.2, pode 

ser aplicada à Aracruz Celulose S.A. por tratar-se de uma organização que desenvolve seus 

produtos com o equilíbrio entre as necessidades de seus consumidores aliados a um preço de 

mercado e à visão de longo prazo no que diz respeito à responsabilidade ambiental.  

A constante busca demonstrada pelas áreas de pesquisa e desenvolvimento da empresa pelo 

aprimoramento de novos processos, sejam na área florestal ou industrial, projetam uma 
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imagem de alta qualidade e comprometimento de seus produtos e quanto ao respeito 

ambiental. Pode-se reforçar o entendimento da necessidade de se dar continuidade a esse 

processo de busca pela minimização de impactos ambientais e desenvolvimento de novos 

modos de produção. 

 

Entendemos caber à Aracruz manter seus investimentos em seu aprimoramento, de modo a 

continuar na vanguarda de operações florestais e trazer essa postura pró-ativa e inovadora as 

suas operações industriais. 

 

A definição de marketing adotada por Kotler, vista no capítulo 2, não incorpora o aspecto 

serviços, mantendo o foco em produtos. Por todo o estudo realizado, acreditamos na 

importância do serviço como complemento do produto e aspecto de diferenciação entre 

marcas de um mesmo segmento. Entendemos ser esta uma vantagem competitiva que explica, 

em parte, a imagem de marca positiva que a Aracruz Celulose detém. 

 

Vimos que a imagem de marca, além de ativo de marketing, é fator essencial de 

competitividade, e tanto o meio ambiente como a comunicação interferem sobremaneira no 

estabelecimento de vantagem competitiva. 

  

A interface entre a empresa e seu ambiente, vista na Teoria da Contingência no capítulo 

2.2.1, mostra que a Aracruz está atenta às influências externas, e observadora dos rumos 

futuros relacionados à temática ambiental. Modificou sua estrutura organizacional no início 

dos anos 90, e vem mantendo essa flexibilidade de forma dinâmica e sistemática.    

Os conceitos referentes a stakeholders, apresentados no capítulo 3.3,  reafirmam a variedade 

de públicos com os quais uma organização precisa inter-relacionar-se, e trazem à tona o 

desafio que a Aracruz tem enfrentado: como fazer com que as comunidades espiritossantenses 

a percebam do mesmo modo positivo como o mercado internacional? Frente a este, inclusive 

clientes e concorrência, a empresa goza de prestígio e é por eles considerada ambiental e 

socialmente responsável. Entretanto, para os formadores de opinião do Espírito Santo, essa 

postura ainda tem sido percebida como frágil, quando não veementemente questionada. Ao 

que parece, a eficácia dos programas adotados pela empresa não vem trazendo os devidos 

resultados. É recomendável, portanto, que a empresa aprofunde suas pesquisas de imagem, a 

fim de compreender o que lhe cabe, de fato, fazer. Os recursos, em suas várias formas, têm 
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sido direcionados adequadamente?  É importante que a Aracruz aproveite essas pesquisas 

para levantar quais os desejos dos stakeholders por ela considerados essenciais, e como estes 

vêem seus esforços referentes aos projetos, apoios e patrocínios onde têm investido.  

Certamente não haverá unanimidade, porém poderão vir à tona os motivos pelos quais a 

empresa não vem obtendo o devido reconhecimento e onde/como precisa investir para ser 

melhor percebida.   

Pôde ser também observado que os compromissos que vêm sendo firmados pela Aracruz, 

referentes ao manejo sustentável, não vêm conseguindo sensibilizar, positivamente, os 

participantes de organizações ambientais; os formadores de opinião de órgãos governamentais 

e os mais velhos. Suas reações negativas devem-se à introdução do eucalipto e ao processo de 

instalação da Aracruz no início de suas operações, fase essa por eles vivenciada. Na ocasião, 

fins da década de 60, a sociedade não era partícipe desses processos, como hoje o é, sentindo-

se à margem dos questionamentos frente aos destinos do Estado. Pôde ser observada a 

mudança de postura da empresa, embora isto tenha ocorrido apenas na década de 90. Esse 

passado, com pouca ou nenhuma comunicação, reforça a crítica de arrogância e 

distanciamento da companhia.  Transforma-se, pois, em grande desafio para a Aracruz 

sensibilizar esses stakeholders, buscando maior diálogo e utilizando-se de terceiros – isentos e 

reconhecidos – para abordar as críticas levantadas.  

Quanto aos formadores de opinião mais jovens, a imagem de marca da empresa é positiva, 

especialmente junto àqueles mais próximos geograficamente. Ainda assim carecem de uma 

comunicação mais esclarecedora e consubstanciada em dados, a fim de dirimir quaisquer 

questionamentos frente às atividades da Aracruz.  A comunicação de massa afigura-se como a 

direção mais indicada.  

Muito embora pareçam pertinentes do ponto de vista retórico, é importante frisar a 

generalidade dos compromissos, que por sua vez pecam pela falta de precisão ou de 

especificidades. As diversas associações de classe, em sua maioria capitaneadas pelas 

indústrias, têm também pressionado estas a se inserirem nesses contextos, mas daí à prática 

efetiva é necessário mais do que assumir publicamente compromissos.  

Na realidade, a empresa tem empreendido esforços, porém estes não têm sido suficientes para 

reverter a imagem de marca negativa em alguns aspectos citados anteriormente. É importante 

apoiar ou desenvolver projetos que sejam mais abrangentes e fora do município de Aracruz, 
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para que contribuam na mudança de percepção da imagem da empresa. Ampliar a 

comunicação de suas ações ainda representa seu maior desafio. Avaliamos que não basta a 

empresa falar bem de si mesma, caberia que ela usasse a presença de formadores de opinião 

para testemunhar suas ações, visto que sua credibilidade ao falar de si própria diminui 

drasticamente. 

Cabe ainda destacar que a empresa continua sendo percebida como arrogante e distante, e que 

a simples decisão administrativa de promover maior integração local não tem sido eficaz em 

seus resultados. A ferramenta promoção institucional pode contribuir para um melhor 

“exposure” da empresa, seja através da participação da diretoria e alta gerência em palestras e 

seminários na região de Vitória, seja participando de feiras locais. A parceria com 

organizações não governamentais reconhecidas e o apoio agressivo a projetos na área 

ambiental / educação ambiental são caminhos que possibilitam uma reversão de imagem de 

marca, desde que seja de forma sistemática e profunda. O Programa de Visita sinaliza ser 

excelente ferramenta na contribuição para a mudança de percepção de imagem. Em suma, 

cabe à empresa promover melhor as iniciativas que vem empreendendo, em especial junto ao 

público do Espírito Santo. A diferença entre como a empresa é percebida no exterior frente à 

imagem dentro do Estado aponta para o fato de que os esforços empreendidos, apesar da 

distância física e geográfica, têm sido mais eficaz. Não se trata de adotar materiais 

específicos, de patrocinar apenas este ou aquele projeto, mas o conjunto de esforços é que 

precisa ser melhor direcionado para dentro do Estado. Parece que a alta administração precisa 

centrar maiores esforços junto aos stakeholders do Estado, independente de serem ou não 

compradores diretos da celulose fabricada. É uma questão de atitude.      

As pesquisas mostraram uma pequena oscilação, detectada no período 1994 e 1995, de leve 

melhora na imagem de marca da empresa, o que pode ser concluído que as campanhas e os 

esforços de comunicação empreendidos naquele período foram mais eficazes e objetivos no 

esclarecimento da população. Como não houve acesso aos questionários, permanece a dúvida 

sobre terem sido as perguntas formuladas as mesmas nas várias pesquisas posteriores.  Por 

outro lado, essa oscilação não contribuiu para a consolidação de posicionamento da empresa 

como ciente de suas responsabilidades sociais e ambientais. 

Se os ambientalistas levantam bandeiras e faixas para protestar contra qualquer agressão ou 

abuso ao meio ambiente, eles têm o direito e a responsabilidade de apontar os erros, não 
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assistindo passivamente a qualquer processo de destruição. Não há razão para achar pretextos 

para o comodismo nem razão para esperar que as indústrias ou os governos corrijam a 

situação. Cabe adotar uma postura pró-ativa que permita às empresas e à sociedade como um 

todo expandir os canais de comunicação na busca da articulação contínua dos interesses 

comuns. 

Exemplo bem – sucedido na Aracruz foram as iniciativas promovidas junto aos empregados e 

seus familiares, aproveitando-se da comunicação boca-a-boca como eficiente ferramenta para 

educar esse público quanto às operações e valores da empresa. Cabe estender essas iniciativas 

a outros segmentos, de modo a maximizar seus esforços de comunicação.   

Ao mesmo tempo, vem sendo incentivada a troca sistemática de informações entre as 

empresas de um mesmo segmento de atuação, buscando inclusive implementar sistemas de 

gestão ambiental em comum. Cabe a essas empresas, organizadas sob instituições 

representativas dos interesses em comum, usarem melhor a comunicação para reagir, de modo 

organizado e transparente. Promover iniciativas de comunicação que possam agregar 

conhecimento à sociedade e desmitificar aspectos controversos, muitas vezes por falta de 

informações.   

Pelo fato do meio lidar com a vida per si, pode- se concluir então tratar-se de um assunto em 

constante evolução, acarretando mudanças inclusive comportamentais e de processos de 

maneira sistemática. A comunicação, neste caso, é notadamente fundamental, pois além de 

servir de agente de educação torna-se ainda um mecanismo de transformação. Tratar o fluxo 

de informações de modo estratégico, adequando a linguagem e os dados a cada segmento a 

ser abordado, demonstra a interdisciplinaridade da questão ambiental e uma maior 

conscientização dos vários stakeholders envolvidos. 
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Tabela 1 
Participação das Operações Aprovadas 

Setor de Papel e Celulose em Relação ao Total das Operações Aprovadas 
(Excluídas prestações de garantias) 

(US$ 1,000) 
Ano Operações Aprovadas para o Setor de Papel e 

Celulose (A) 
Total das Operações 

Aprovadas (B) 
% 

A/B 

1966   7,833    237,114 3,30 % 

1967   2,515    269,297 0,93 % 

1968 32,432    303,072 10,70 % 

1969 29,431    328,061 8,97 % 

1970 12,858    389,657 3,30 % 

1971 53,466    601,985 8,88 %  

1972 18,337    779,415 2,35 % 

1973 41,374 1,216,720 3,40 % 
Fonte: BNDES/DERIN, 1991, p. 13. 
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Tabela 2 

Metas Físicas de Produção a serem alcançadas até 1980 

  Capacidade de Produção a 
Atingir (1.000t) 

1- Papéis  3.680 
A. Para a Imprensa Periódica   550 
B. Para Escrever e Imprimir   950 
C. Para Embalagens 1.300 
D. Industriais e outros   880 
  

2 – Celulose  4.200 
A. Para o mercado interno 2.200 
B. Para o mercado externo 2.000 
  

3 – Pasta Mecânica    650 
   
Fonte: Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE, IBGE, 1974, p. 9. 
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Tabela 3 

Participação das Operações Aprovadas 
Setor de Papel e Celulose em relação ao Total das Operações Aprovadas 

 
Ano Número de pleitos 

aprovados 

Operações Aprovadas 
Setor de Papel e Celulose (A) 

(US$ 1,000) 

Total das Operações 
Aprovadas (B) 

(US$ 1,000) 

% 
A/B 

1974 28 260.701   3.016.362 8,64 % 

1975 34 305.000  4.442.974 6,86 % 

1976 43 554.296   6.143.768 9,03 %  

1977 17  49.645   3.160.474 1,57 % 

1978 17 187.243 14.057.349 1,33 % 

1979 4 293.939   5.300.55 5,54 %  

1980 6 170.692   5.958.807 2,86 % 
Fonte: BNDES/DERIN, 1991, p. 24 e 25. 
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Tabela 4 

Relação das Principais Operações Aprovadas de 1955 a 1990 

(inclui prestação de garantias e operações no âmbito do Programa Conserve) 

Empresa Ano Valor (*) em US$ 1,000 
Aracruz Celulose S.A. 1974 44,000 (1) 

 1974 127,219 

 1975 53,160 

 1975 13,630 

 1976 7,870 
 1976 90,000 

 1977 2,160 

 1977 767 

 1977 20,000 

 1978 15,000 

 1979 19,489 (2) 

 1979 3,430 

 1980 25,000 (2) 

 1980 10,000 (2) 

 1988 324,518 

 1989 11,565 

 1990 173,629 

Fonte: BNDES, 1991, p 104. 

(*) nota sobre conversão para dólar norte-americano 
Os dados primários referentes ao período 1955/ 1982, expressos em moeda corrente, foram obtidos nos 

Relatórios Anuais de Atividade do BNDES e convertidos para a moeda norte-americana, utilizando-se a cotação 

média do mês de junho do ano de referência. A partir de 1983, o cálculo dos valores em dólares, elaborado pelo 

DECOR/AP, foi feito com base na cotação dessa moeda no mês da aprovação das operações. A mudança se deve 

à elevação das taxas médias de inflação, que desaconselha o uso de cotações. 

1) Conserve BNDES. 

2) Prestação de garantia 
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Tabela 5 

Celulose e Pastas – Principais Países Produtores 
Em milhões de toneladas 

 Produtores 1990 % 1999 % 
1 Estados Unidos 57,2 35,5 57,1 31,9 

2 Canadá 22,8 14,2 25,4 14,2 

3 China 10,3 6,4 16,4 9,2 

4 Finlândia 8,8 5,4 11,6 6,5 

5 Japão 11,3 7,0 11,0 6,1 

6 Suécia 9,9 6,2 10,7 6,0 

7 Brasil 4,4 2,7 7,2 4,0 

8 Rússia 8,4 5,2 4,8 2,7 

9 Indonésia 0,7 0,4 3,8 2,1 

10 França 2,2 1,4 2,6 1,4 

 Outros 25,0 15,6 28,5 15,9 

 Total 161,0 100,0 179,0 100,0 
Fonte: BNDES, 2001, p. 3. 
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Tabela 6 

Brasil: Acréscimos Necessários na Produção de Papel – 1998/ 2005 
mil t 

Categoria Produtividade Novas Máquinas Total 
Embalagem 363 900 1.263 

Imprimir/ Escrever 217 500 717 

Imprensa 0 450 450 

Cartão 81 300 381 

Sanitário 44 180 224 

Especial/ Outros 13 150 163 

TOTAL 718 2.480 3.198 
Fonte: BNDES, 1998, p. 9. 
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Tabela 7 

Brasil: Investimentos Necessários na Indústria de Celulose e Papel – 1998/2005 
    US$/ milhões 

Atividade Aumento de 
Produtividade 

Novas 
Unidades 

Investimento 
Total 

Fábricas de Papel 358 2.728 3.086 

Fábricas de Celulose e Pastas 784 4.533 5.317 

Reflorestamento 0 227 227 

Compra de Terras 0 213 213 

TOTAL 1.142 7.701 8.843 
Fonte: BNDES, 1998, p. 13. 
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Tabela 8 

Brasil: Investimentos Necessários na Produção de Fibras – 1998/ 2005 

US$ milhões 

Categoria Aumento de 
Produtividade 

Novas Fábricas Total 

Fibra Longa 140 1.496 1.636 
Fibra Curta 644 2.254 2.898 
Pastas 0 285 285 
Fibra Reciclada 0 498 498 
Total 784 4.533 5.317 

Fonte: BNDES, 1998, p.13. 
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ANEXO 2 
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Gráfico 1 
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ANEXO 3 



 
 

193

PRINCÍPIOS VALDEZ 

1. Proteção da Biosfera 

Minimizaremos e lutaremos para eliminar descargas de qualquer poluente que 

cause dano ao ar, à água, à terra e a seus habitantes. Protegeremos habitats 

situados em rios, lagos, terras úmidas, áreas costeiras e oceanos, e tentaremos 

contribuir o mínimo possível para os problemas de aquecimento global, depleção 

da camada de ozônio, chuva ácida e smog. 

2. Uso Sustentável de Recursos Naturais 

Usaremos de modo sustentável os recursos naturais não renováveis, como água, 

solos e florestas. Conservaremos os recursos naturais não renováveis mediante 

uso eficiente e planejamento cuidadoso. Protegeremos habitats de fauna, espaços 

abertos e regiões agrestes, preservando a biodiversidade. 

3. Redução e Despejo de Resíduos 

Tentaremos criar o mínimo de resíduos, sobretudo os que sejam perigosos, e 

reciclar materiais sempre que possível. Sempre adotaremos métodos seguros e 

responsáveis para o despejo de resíduos. 

4. Uso Prudente de Energia 

Faremos tudo o que for possível para usar os recursos energéticos de que

 necessitamos de modo sustentável e seguro para o meio ambiente. 

Investiremos no aperfeiçoamento da eficiência energética e na conservação. 

Daremos o máximo de eficiência aos artigos que produzirmos ou vendermos.  

5. Redução de Riscos 

Tornaremos mínimos os riscos para o meio ambiente, a saúde e a segurança, 

para nossos empregados e as comunidades onde vivemos. Para tanto, 

adotaremos tecnologias e processos operacionais seguros e estaremos sempre 

preparados para enfrentar emergências. 
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6. Comercialização de Produtos e Serviços Seguros 

Venderemos produtos ou serviços que minimizem impactos negativos no meio 

ambiente e sejam seguros para os consumidores. Informaremos os consumidores 

acerca dos impactos ambientais de nossos produtos ou serviços. 

7. Compensação por Danos Causados 

Assumiremos responsabilidade por qualquer dano que causarmos ao meio 

ambiente, e nos esforçaremos ao máximo para recuperar inteiramente o meio 

ambiente e compensar quem tenha sido afetado. 

8. Abertura 

Levaremos ao conhecimento de nossos empregados e do público, incidentes 

ligados a nossas operações que prejudiquem o meio ambiente ou constituam 

riscos à saúde e à segurança que nossas operações podem representar, e não 

acionaremos empregados que denunciem condições capazes de pôr em perigo o 

meio ambiente ou que constituam riscos para a saúde e para a segurança. 

9. Diretores e Administradores Ambientais 

Pelo menos um membro da Diretoria terá de estar qualificado para representar 

interesses ambientais. Forneceremos recursos administrativos para a 

implementação desses Princípios, custeando, inclusive, um cargo de vice-

presidente para assuntos ambientais ou posição executiva equivalente, afeto 

direto ao CEO, para acompanhar as atividades e divulga-las. 

10. Avaliação e Auditoria Anual 

Avaliaremos anualmente (e divulgaremos o resultado da avaliação) o progresso 

obtido na implementação desses Princípios e no cumprimento de todas as leis e 

regulamentações cabíveis, em nossas operações no mundo inteiro. 

Trabalharemos para criar no momento oportuno processos independentes de 

auditoria ambiental, a serem realizados todo ano e divulgados ao público. 
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CARTA DE PRINCÍPIOS DO INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 

1 Prioridade Corporativa: reconhecer a gestão ambiental entre as mais altas 

prioridades corporativas, como fator determinante para o desenvolvimento 

sustentável. Estabelecer políticas, programas e práticas para conduzir operações 

de uma forma ambientalmente correta. 

2 Gestão Integrada: integrar totalmente essas políticas, programas e práticas em 

cada negócio como elemento de gestão em todas as suas funções. 

3 Aperfeiçoamento de Processos: promover continuamente as políticas 

corporativas, programas e desempenho ambiental, levando em consideração o 

desenvolvimento tecnológico, o conhecimento científico, as necessidades do 

consumidor e as expectativas da comunidade, partindo dos requisitos da 

legislação ambiental e correlata, e aplicar os mesmos critérios globalmente. 

4 Educação dos Funcionários: educar, treinar e motivar os funcionários de forma 

a conduzir suas atividades de uma maneira ambientalmente responsável. 

5 Avaliação Prévia: avaliar os impactos ambientais antes de iniciar uma nova 

atividade ou projeto, antes de desativar ou fechar uma instalação ou abandonar 

um local. 

6 Produtos e Serviços: desenvolver e providenciar produtos ou serviços que não 

apresentem impactos ambientais indevidos, e que sejam seguros para o uso 

intencionado, eficientes no consumo de energia e recursos naturais. E que 

possam, ainda, ser reciclados, reutilizados ou dispostos de forma segura no meio 

ambiente. 

7 Orientação aos Clientes: orientar e quando relevante, educar clientes, 

distribuidores e o público no uso seguro, transporte, estocagem e disposição dos 

produtos, aplicando considerações similares à provisões de serviços. 

8 Instalações e Operações: desenvolver, projetar e operar instalações e conduzir 

atividades levando em consideração o uso eficiente de energia e de materiais, o 

uso sustentável dos recursos renováveis, a minimização dos impactos ambientais 
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adversos, da geração de resíduos e do uso e disposição segura e correta dos 

resíduos gerados. 

9 Pesquisa: elaborar e promover pesquisas de impactos ambientais das matérias-

primas, produtos, processos, emissões e resíduos associados à produção da 

empresa e dos meios de minimizar tais impactos adversos. 

10 Abordagem Preventiva: prevenir impactos ambientais significativos e/ou 

irreversíveis, modificando a produção, comercialização ou uso dos produtos, ou 

serviços baseados no conhecimento científico e tecnológico. 

11 Contratados e Fornecedores: promover a adoção desses princípios pelos sub-

contratados que agem em nome da empresa. Encorajar, e, quando apropriado, 

exigir melhorias nas suas práticas, tornando-se consistentes e compatíveis com 

aquelas da empresa e estimular a adoção abrangente desses princípios pelos 

fornecedores. 

12 Prontidão para Emergência: desenvolver e manter, onde existem riscos 

significantes, planos de prevenção e de emergência em conjunto com serviços 

emergenciais, autoridades competentes e a comunidade local, reconhecendo o 

potencial dos impactos fronteiriços. 

13 – Transferência de Tecnologia: contribuir para a transferência de tecnologia e 

métodos de gestão aos setores industriais e outros públicos interessados. 

14 – Contribuição ao Esforço Comum: contribuir para o desenvolvimento das políticas 

públicas, dos programas governamentais, intergovernamentais e das iniciativas 

educacionais quanto à conscientização e à proteção ambiental. 

15 – Abertura às Preocupações: promover um diálogo aberto com funcionários e o 

público, antecipando e respondendo às suas preocupações sobre riscos potenciais 

e impactos das operações, produtos, resíduos e serviços, incluindo aqueles de 

significância transfronteiriça e global. 

16 – Conformidade e Comunicação: medir o desempenho ambiental, conduzir 

auditorias ambientais regulares e avaliações de conformidade com os requisitos 

da empresa, requisitos legais e com estes princípios; periodicamente 
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providenciar informações apropriadas para o Conselho de Administração, 

funcionários, autoridades e o público em geral. 
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Os Acordos Extraídos pelos Atores em Conflito 
 

Fonte: in Andrade, 2000, p.307. 

Os acordos assinados pelos índios – FUNAI – Ministério Público – Aracruz têm a seguinte 
abrangência: 
 

- As reservas indígenas são aumentadas em um total de 2.599 ha, de acordo com as Portarias 

do Ministro da Justiça 193, 194, 195 publicadas em 09/03/98: 

o Portaria 193/98: Declara a posse permanente, aos índios, de Caieiras Velhas com 

2.804 ha. Isto significa um aumento de extensão territorial de, aproximadamente, 

84,6% quando comparado com o Decreto 88926/83; 

o Portaria 194/98: Declara a posse permanente, aos índios, de Comboios com 2.759 

ha. Isto significa um aumento de extensão territorial de 9,7% quando comparado 

com o Decreto 88601/83; 

o Portaria 195/98: Declara a posse permanente, aos índios, de Pau Brasil com 1.498 

ha. Isto significa um aumento de extensão territorial de, aproximadamente, 250% 

quando comparado com o Decreto 88672/83; 

- A Aracruz continua com o projeto de parceria técnica e financeira com o NISI, equivalente 

a uma contribuição mínima de US$ 7.000/ano. 

-  A Aracruz contribuirá, com um total de US$ 10 milhões, distribuídos ao longo de 20 anos, 

para projetos nas áreas de educação, saúde, social e habitação, desenvolvidos pelas próprias 

Associações Indígenas Tupiniquim e Guarani e Tupiniquim de Comboios. 

- A Aracruz contribuirá, com US$ 170.000 (no máximo), durante os próximos anos, para o 

pagamento de faturas de eletricidade e água das comunidades indígenas. 

- Os índios manterão o cultivo de eucalipto em 1.792 ha dos 2.571 ha (comprados e 

reflorestados pela Aracruz) transferidos para as suas reservas, passando a ser parceiros do 

“Programa de Fomento Florestal” desenvolvido pela Aracruz. 

- A Associação Indígena Tupiniquim de Comboios recebe, ainda, além dos 243 ha 

determinados pela portaria ministerial, mais 185 ha de terras agricultáveis, um trator, um 

barco a motor, um caminhão e implementos agrícolas para o desenvolvimento de projetos 

auto-sustentáveis. 
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Princípios de Argumentação Adotados pelos Atores Envolvidos na Situação-
Problema 

Aracruz Associações Indígenas 
A Aracruz considera a demanda indígena infundada, baseando-se nos 
seguintes contra-argumentos:  

1. O sistema de sesmaria foi efetivamente e legalmente extinto através 
de um processo envolvendo vários sistemas de regulamentações entre 
1759 e 1853. Além disso, estudos antropológicos concluem que a 
sesmaria foi originalmente localizada no município de Nova 
Almeida, atual Fundão, e não no município de Aracruz. 

2. A Constituição de 1934 somente reconheceu os direitos de 
demarcação de terras aos índios, se estes a tivessem ocupado de 
maneira permanente, embora não definisse, em seu texto, o conceito 
de permanência. 

3. A Constituição de 1988, por sua vez, reconhece a legitimidade do 
direito dos índios à posse de terras tradicionalmente ocupadas por 
eles, porém estabelece 4 pré-requisitos simultâneos e acumulativos: 
a) que as terras sejam ocupadas pelos índios de forma permanente; b) 
que sejam usadas para suas atividades produtivas; c) que sejam 
indispensáveis para a preservação de recursos ambientais; d) que 
sejam necessárias para a manutenção do seu bem-estar e para sua 
reprodução física e cultural, de acordo com os seus costumes e 
tradições; Entretanto, o relatório antropológico do Grupo de Trabalho 
da FUNAI não expõe com profundidade e clareza as razões para a 
sua recomendação de (re)demarcação das reservas em mais de 13579 
ha. 

4. Todas as terras em questão foram adquiridas pela Aracruz de 
legítimos proprietários privados anteriores, baseada em 
documentação idônea e títulos legalmente registrados que 
comprovam claramente a existência da “cadeia sucessória de 
proprietários”, conforme exigido pela Constituição Brasileira. Não há 
registros de que a Aracruz tenha comprado terras do Governo 
Federal, mas sim de diversos proprietários privados; 

5. De acordo com os diversos censos, realizados pelo IBGE, entre o 
final da década de 60 e início de 70, não havia registros de índios na 
região comprada pela Aracruz para implantação de sua 
eucaliptocultura. 

6. O processo administrativo contém irregularidades e não pode ser 
utilizado como base de decisão: foi feito, em todas as suas etapas, de 
modo unilateral sem consultas à Aracruz, que somente tomou 
conhecimento após sua publicação no Diário Oficial da União; não 
apresenta evidências objetivas da presença anterior de índios na área 
em disputa. 

A demanda indígena está baseada nos 
seguintes argumentos: 

1. Que as terras, em disputa, 
foram doadas para eles em 
1610 pela Coroa Portuguesa 
pelo sistema de sesmaria; 

2. Que a(s) Constituição(ões) 
Brasileira(s) reconhece(m), 
desde 1934, o direito de 
demarcação de terras 
tradicionalmente ocupadas 
por índios; 

3. Que o governo brasileiro, na 
década de 70, através de 
Decreto do presidente 
Ernesto Geisel para fins de 
“reforma agrária”, revogado 
logo em seguida, 
desapropriou grandes 
extensões de terras 
tradicionalmente ocupadas 
por índios, em Aracruz, 
permitindo a compra de 
enormes glebas pela Aracruz 
Celulose a preços aviltados; 

4. Que, contrariamente ao que a 
Aracruz argumenta, as 
enormes extensões de terras 
compradas pela empresa, a 
partir do final da década de 
60, não estavam vazias. 
Aproximadamente 7.000 
famílias de índios e 
agricultores de subsistência 
que lá habitavam foram 
removidas, sem nenhuma 
compensação, através de 
violência e coerção.   

Fonte: in Andrade, 2000, p. 299. 
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Críticas da Sociedade 
Área Industrial 

 
PROBLEMA IMPACTO O QUE A ARACRUZ  

TEM FEITO 
RESULTADO 

Odor Forte Nos anos 70 e 80, este era o 
principal problema ligado à 
Aracruz, pois o desagradável odor 
de enxofre chegava até Vitória, 
apesar dos precipitadores 
eletrostáticos da empresa . Já na 
década de 90 este odor vem 
melhorando significativamente.  

- Investimentos nas 
melhorias tecnológicas e 
novos equipamentos têm 
contribuído para minimizar 
esse mal estar. Por outro 
lado, as mudanças no 
processo de 
branqueamento, reduzindo 
significativamente o uso de 
cloro, também têm 
colaborado. 

- O Programa Rede de 
Percepção de Odores, 
criado em 1991, congrega 
55 pessoas residentes em 
um raio de 70km da fábrica 
que monitora o nível de 
odor. 

- O odor 
praticamente está 
reduzido a níveis 
mínimos, sendo 
mais forte em 
épocas de 
manutenção de 
equipamentos. 

- A empresa 
conquistou o 
Prêmio 
Findes/Consuma 
de Maio 
Ambiente, na 
categoria 
Qualidade do Ar, 
em 2000. 

Uso de Cloro Considerado altamente tóxico e 
danoso ao meio ambiente, o cloro 
é empregado no processo de 
deslignificação e branqueamento 
da celulose, responsável pela 
presença de dioxinas nos efluentes 
líquidos. 

- Por pressões 
mercadológicas e legais 
internacionais, a empresa 
vem substituindo o uso do 
cloro e seus componentes 
no processo de 
branqueamento, desde 
1991. 

- A empresa vem produzindo 
celulose ECF – livre de 
componentes de cloro, e 
TCF – totalmente livre de 
cloro ou seus componentes, 
desde 1995, embora ainda 
utilize o insumo na 
fabricação de celulose do 
tipo standard. A partir do 
segundo semestre de 2002, 
quando o Projeto F entrar 
em operação, a empresa 
deve cessar o uso de cloro 
no processo de 
branqueamento.  

- Mais 
competitividade no 
mercado 
internacional, além 
de resultados para 
o meio ambiente. 

continua... 
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Críticas da Sociedade 
Área Industrial 

PROBLEMA IMPACTO O QUE A ARACRUZ  
TEM FEITO 

RESULTADO 

Alto 
Consumo de 

Água e 
Energia 

A indústria de papel e celulose é 
consumidora intensiva destes 
recursos. 

- O consumo específico de 
água vem diminuindo 
sistematicamente, graças 
aos investimentos em 
equipamentos e 
procedimentos industriais, a 
não ser quando há 
problemas operacionais na 
fábrica, como ocorrido em 
2000. Com a entrada em 
operação da Fábrica C, o 
consumo de água deve 
permanecer em torno de 
30m3/tsa, frente ao 
consumo registrado em 
1992, de 64 ,2m3/tsa. 

- Parte da água tem sido 
reaproveitada, diminuindo a 
necessidade de mais 
recursos para o 
resfriamento de 
equipamentos, por 
exemplo. 

- Em termos de energia 
elétrica, a empresa garante 
80% através da auto-
geração, e cerca de 94% de 
combustíveis renováveis 
advêm da biomassa gerada 
a partir da queima da casca 
de madeira, produtos 
químicos e resíduos do 
processo de cozimento. 

- Os resultados mais 
significativos 
referem-se à 
minimização da 
pressão sobre estes 
recursos naturais, e 
a eficiência no 
aproveitamento 
dos resíduos. 

continua... 
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Críticas da Sociedade 

Área Industrial 

PROBLEMA IMPACTO O QUE A ARACRUZ  
TEM FEITO 

RESULTADO 

Emissão de 
Resíduos 

Tanto os resíduos líquidos, como 
sólidos e gasosos têm impacto no 
meio ambiente. 

- Os efluentes vem sendo 
diminuídos seja pela 
mudança no processo 
produtivo ou mesmo na 
substituição de insumos, 
como o caso descrito 
anteriormente referente ao 
uso de cloro. 

- Os efluentes líquidos são 
tratados em seis lagoas 
biológicas, posteriormente 
enviados ao mar através de 
emissários submarinos, a 
uma distância de 1,7km da 
costa.  

- Já os efluentes gasosos são 
tratados através de sistemas 
de filtros e precipitadores 
eletrostáticos. 

- Os resíduos sólidos são, em 
parte, destinados a aterros 
sanitários da empresa, 
sendo os rejeitos de fibras 
vendidos à fábricas de 
papel. A areia e parte das 
cinzas são destinadas à 
fabricação de blocos de 
cimento pela comunidade. 

- Sob supervisão da 
SEAMA e com o 
apoio da UFRJ- 
Univ. Fed. Do RJ e 
da UFES – Univ. 
Fed. Do ES, são 
recolhidas 
amostras de 9 
pontos no oceano e 
3 praias nas 
proximidades da 
fábrica, para testes 
físico-químicos de 
água, fito, zôo e 
ictioplâncton. Até 
o momento não 
apresentam 
alterações. 

- Uma fábrica de 
blocos de cimento 
vem sendo gerida 
pela comunidade 
carente das 
proximidades da 
fábrica.. 

Fonte: elaborado a partir das informações levantadas em diversas publicações 

 

 

 

 
 




