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VIVA Trust Estudos de Caso
Um exemplo de negócio bem sucedido

A série de Estudos de Casos de VIVA Trust descreve projetos nos quais a cooperação entre
diferentes setores da sociedade gera resultados sinérgicos, especialmente bem-sucedidos
e, portanto, um desenvolvimento mais sustentável da sociedade.
O primeiro dos Estudos de Casos da série documentou a notável e próspera cooperação
entre a INCAE Business School e a Fundación AVINA. Este segundo descreve um caso bemsucedido do mundo empresarial: MASISA Concordia, que faz parte do GrupoNueva, que
por sua vez pertence a VIVA Trust. A colaboração entre a gerência geral de MASISA, a
Fundación AVINA e outros atores da sociedade civil, assim como o GrupoNueva, cuja
filosofia está baseada na busca do tríplice resultado (sucesso financeiro, social e ecológico),
conduziu uma organização bem-sucedida a ocupar de forma responsável um lugar
exemplar dentro da sociedade.
Este estudo, assim como o primeiro, foi desenvolvido pelo Dr. Roberto Artavia Loría, exreitor de INCAE Business School. O prefácio está escrito pelo Dr. Stephan Schmidheiny,
fundador do conceito da Eco-eficiência que encontrou neste caso um verdadeiro exemplo
de sua visão.
Espero que sua leitura lhes seja inspiradora.

Dr. Peter Fuchs
Presidente
VIVA Trust
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Prefácio
Há mais de 15 anos, mais precisamente no início da década de noventa, a magnitude e o potencial
apocalíptico dos riscos ambientais do planeta se fizeram evidentes. Apesar de que faltavam mais
informação e conhecimentos científicos mais precisos, numerosos estudos, pesquisas e tendências
estavam indicando com clareza que a espécie humana, pelo seu rápido crescimento e seus elevados
padrões de consumo, tornava-se uma carga superior àquela que seu hábitat podia satisfazer.
Era necessário então voltar a planejar e mudar o rumo.
Em junho de 1992, chefes de Estado e de governos se reuniram na Cúpula da Terra, no Rio de
Janeiro. Ali os líderes mundiais reconheceram, pela primeira vez, a gravidade das ameaças e a
necessidade de atuar de forma preventiva. O desenvolvimento sustentável haveria de se converter
no guia fundamental para a continuidade do curso da civilização humana sobre o planeta. Isso
apontava para a necessidade de ações imediatas.
Nos primeiros anos, o foco do esforço centrou-se sobre a conservação da natureza, mas gradualmente
foi evoluindo para incluir também temas sociais, econômicos e institucionais. Um dos resultados
concretos da Cúpula da Terra foi a Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.
Com o propósito de reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, entrou em vigência
em 1994 e foi aceita por quase todas as nações.
A mudança de rumo que esperávamos não aconteceu. O mundo seguiu funcionando como sempre
o fez. As economias consumistas, impulsionadas pela disponibilidade de energia barata, permitiram
uma bonança econômica sem precedentes. A China e outras importantes nações emergentes
aderiram facilmente e com entusiasmo à rápida globalização, aumentando a pressão sobre uma
dinâmica de uso de recursos claramente insustentável.
Assim, nos últimos 15 anos não foi feito quase nada do que nos correspondia sem sequer levar em
consideração o aumento cada vez maior de desastres naturais e a presença visível de graves lesões
na superfície do planeta. Avançamos como economia globalizada, mas na direção oposta e a um
ritmo crescente. Claramente, aqueles que foram líderes em termos de poder, crescimento econômico
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e tecnologia também deveriam ser em inovação para o desenvolvimento
sustentável. Deveríamos ter criado um modelo a seguir para as economias
emergentes. Mas o exemplo tem sido o do consumismo sem limites, de
uso ineficiente e desperdício de recursos energéticos e naturais que
consideramos de menor custo.
A oportunidade de tomar ações preventivas está passando. Como resultado,
estamos vivendo em um ambiente afetado por grandes danos e cujo
impacto sobre as atuais e futuras formas de vida parece inevitável.
É por isso que com grande prazer vemos como, em algumas empresas,
e notavelmente em MASISA Argentina, estão sendo alcançados avanços
muito mais afinados com a mudança de rumo que ansiávamos ver a partir
da Cúpula do Rio. Esses avanços são precisamente o tema do presente
estudo de caso.
Um dos conceitos centrais do desenvolvimento sustentável é a ecoeficiência, entendida como a capacidade de fazer uso pleno, responsável
e altamente eficiente dos insumos, produtos e resíduos dos processos de
produção para oferecer bens que, além de contribuir para um crescente
valor econômico agregado reduzam e, eventualmente, eliminem
desperdícios de recursos historicamente associados à produção.
No caso MASISA Argentina, por tratar-se de uma empresa da indústria
florestal, a eco-eficiência se torna ainda mais importante, porque não só
é preciso otimizar a produção e reduzir desperdícios de todo tipo, como
se deve procurar a preservação e integridade da floresta até onde for
possível. Tudo isso dentro do marco de redução dos efeitos da mudança
do clima e da conservação do hábitat de tantas variedades de espécies
quantas for possível.
MASISA Argentina, e em particular sua unidade de produção na cidade
de Concórdia, alcançaram avanços importantes em eco-eficiência. Espero
que com o passar do tempo estas práticas se generalizem na corporação,
na indústria florestal e em tantas outras indústrias nas quais o crescimento
da eco-eficiência continua sendo um sonho.
Dr. Stephan Schmidheiny
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Dr. Roberto Artavia Loría
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Introdução
Em novembro de 2006, o Conselho Diretivo de VIVA Trust visitou a unidade de MASISA Argentina
na cidade de Concórdia, localizada na província de Entre Rios, a 430 quilômetros a nordeste de
Buenos Aires. Durante a visita, os membros do Conselho tiveram a oportunidade de ver e apreciar
de perto os significativos avanços estratégicos que fez essa empresa desde que passou a fazer parte
de GrupoNueva. Também conheceram e dialogaram com os autores de uma bem-sucedida
estratégia de constante inovação.
VIVA Trust é uma corporação privada que integra sob uma só organização investimentos em
empresas produtivas, como GrupoNueva e MASISA, com a atividade filantrópica e o apoio ao
desenvolvimento sustentável, contribuindo a esses fins os dividendos provenientes de seus
investimentos produtivos e financeiros. O principal canal de distribuição para suas atividades e
investimentos filantrópicos é a Fundación AVINA (daqui por diante chamada simplesmente AVINA),
uma organização privada sem fins de lucro, com uma ampla presença na América Latina, dedicada
ao fortalecimento, assessoria e integração em redes de atividades e líderes inovadores e
comprometidos com o desenvolvimento sustentável.
MASISA Argentina, fundada em 1992, passou a ser parte da carteira de empresas de GrupoNueva
em julho de 2002. GrupoNueva é um consórcio empresarial de propriedade de VIVA Trust, com
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sede no Chile e cujo principal ativo produtivo é MASISA, com operações produtivas e comerciais
em quase todas os países das Américas do Sul, Norte e Central.
A unidade de Concórdia, na província argentina de Entre Rios, produz chapas de madeira compensada
em diversos formatos e apresentações, com operações que foram crescendo até alcançar, atualmente,
uma área total de mais de 300.000 m2, uma área coberta de mais de 50.000 m2 e uma capacidade
produtiva em excesso de 455.000 m3 de chapas terminadas por ano. A unidade está localizada junto
à principal estrada comercial do Mercosul, o que lhe dá acesso aos mercados do Uruguai, Paraguai
e Brasil, assim como a portos de exportação e às principais fontes de matéria prima florestal da
Argentina.
Como as demais empresas de GrupoNueva, MASISA Argentina e sua unidade em Concórdia avalia
seu desempenho por meio da tríplice linha de base, medindo simultaneamente seus resultados
através de aspectos econômico-financeiros, sociais e ambientais. Este estudo de caso aborda os
principais avanços estratégicos desta empresa ao longo de sua história e sob a ótica desta tríplice
perspectiva.
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Entrada da unidade de produção de MASISA em Concórdia
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O Contexto de
Concórdia
Concórdia é um dos 17 municípios da província de Entre Rios, Argentina, com uma população
estimada de 164 mil habitantes, 91,4% dos quais vivem na própria cidade. Entre Rios é um estado
agrícola e florestal que tem como principais produtos soja, cereais, cítricos, avicultura, pecuária de
corte e de leite e lácteos, mirtilos e produtos florestais.
Uma alta proporção da produção agrícola é ainda informal. Mesmo que abasteça sistemas de
comercialização formais, o faz sem emissão de notas fiscais, nem pagamento de impostos. A maioria
dos postos de trabalho que cria não se rege ainda pela legislação trabalhista do país.
Os domicílios de Concórdia são formados por uma média de 5,3 habitantes cada um, incluindo o
núcleo familiar, os filhos e outros parentes que costumam residir como dependentes.
A província é relativamente pobre. As carências da população são de índole diversa, incluindo até
60% que não têm cobertura médica; 50% da população só têm educação primária, quase a metade
incompleta. A miséria é de tal profundidade que 60% dos lares se encontram abaixo da linha da
pobreza. De fato, 39% da população se encontram abaixo da linha de miséria, mostrando uma grave
situação socioeconômica em todo o município. A distribuição de riqueza é igualmente problemática,
com 20% da população no controle de até 54% da riqueza produzida na província.
O desemprego alcança 18,5% da população economicamente ativa (PEA). O desemprego feminino
em particular alcança 19,9% da PEA feminina do município. Do total de pessoas empregadas, apenas
13,5% trabalham em atividades de manufatura, principalmente em atividades relacionadas com as
tarefas agropecuárias e de silvicultura.
Em geral, Concórdia é um município e cidade com uma estrutura econômica de baixa produtividade
em termos absolutos e relativos, com uma situação social complexa, caracterizada por altas taxas
de desemprego que se refletem na pobreza de sua gente.
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Resultados Estratégicos de

MASISA Argentina
em Concórdia

Nesta seção se apresentam os principais resultados estratégicos de MASISA Argentina em Concórdia.
Resultados estratégicos entendidos como todos aqueles que permitem à empresa avançar com
clareza para sua missão e visão corporativa, ao mesmo tempo em que lhe possibilitem criar valor
de acordo com sua filosofia de tríplice linha de base.

Criação de riqueza para a comunidade e seus acionistas
Como toda empresa produtiva de sucesso, MASISA Argentina (e MASISA em Concórdia em particular)
virou uma importante fonte de criação de riqueza mediante o valor agregado a matérias primas
locais, a geração de emprego, o desenvolvimento de inovações produtivas e de processo, e um
intenso comércio local e de exportação.

MASISA: motor de desenvolvimento e criação de valor
econômico para Concórdia
MASISA Argentina (especialmente sua unidade de Concórdia) tornou-se
um autêntico motor de desenvolvimento econômico e social regional.
Isso foi alcançado através da criação de valor econômico; de fontes de
emprego mais estáveis; de uma crescente produtividade; da estruturação
de uma cadeia de valor que incorpora fornecedores dos mais diversos
tipos; e, da ação proativa da empresa em relação a sua comunidade.
Um primeiro resultado estratégico é o desenvolvimento de uma crescente
quantidade de valor agregado. A empresa produz e comercializa uma
mescla de produtos mais complexos e mais próximos do seu uso final
na fabricação de móveis, painéis, e na indústria da construção em geral,
especialmente quando se compara com a produção de madeiras de baixo
valor agregado que caracterizou tradicionalmente a indústria florestal
daquela zona.
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A uma linha original de chapas de compensado, MASISA acrescentou uma
segunda linha de chapas de aglomerado*; duas linhas de chapas de fibra
(MDF*), duas linhas de chapas recobertas com melamina* com os mais
diversos acabamentos, e quatro linhas de molduras de MDF, incluindo
uma linha de revestimentos de parede para acabamentos de construção.
Cada nível de valor agregado transforma a matéria prima original, na sua
maioria resíduos da indústria de serrarias, em produtos de um alto e
crescente valor agregado.
Como mostra do crescente valor de cada linha, a margem média de cada
um destes produtos cresce em relação aos anteriores, alcançando hoje
aproximadamente US$ 30 a US$ 45 por m3 de chapas de aglomerado,
entre US$ 50 e US$ 100 (dependendo da espessura) por m3 de chapas de
MDF, entre US$ 130 e US$ 190 por m3 de chapas recobertas com melamina.
O preço das chapas processadas é de aproximadamente US$ 130 por m3
em forma de molduras, mas se eleva até US$ 350 em algumas de suas
molduras mais bem-sucedidas, especialmente para os revestimentos de
parede.

Margem média dos diversos produtos
$/m3

Chapas de
aglomerado

Chapas de
fibra MDF

Molduras
de MDF

Chapas recobertas
com melamina
* Ver glossário ao final do livro
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MASISA Argentina representa atualmente uma parcela significativa da capacidade nacional argentina
de produção de chapas e produtos de valor agregado derivado destes, transformando-se assim
em um elo central da cadeia de valor da indústria madeireira do país. MASISA contribui assim para
a economia nacional através da geração de valor econômico agregado, exportações e empregos
de maior produtividade por unidade de peso florestal e por unidade de tempo.

Produção de MASISA como porcentagem da produção nacional
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Chapas de
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de MDF

Além do valor econômico gerado pelos processos e produtos da empresa, MASISA criou mais de
780 empregos diretos, o que lhe confere o caráter de segundo maior empregador do estado,
superado unicamente pelo Município. A consultora Nerina Ross, contratada pela Fundação Casa
da Paz para avaliar as relações da MASISA com a comunidade, afirma que:

A empresa é uma das mais importantes para a região de Concórdia, já que
cada posto de trabalho direto causa um efeito multiplicador sobre a economia
através da geração de um crescente número de fornecedores, de clientes
comerciais ou simplesmente empresas que são beneficiadas através do
incremento no volume econômico gerado pela empresa.
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Foto do processo de manufatura de chapas

Estruturação de uma cadeia de valor formal e de alto valor ambiental
A principal matéria-prima de MASISA Concórdia era, há apenas alguns anos, resíduo da indústria
de serrarias ou da indústria florestal da zona, que tradicionalmente se queimava. Hoje, no entanto,
para fabricar aglomerados e chapas de MDF se utilizam lascas, serragem e fibras provenientes de
restos de madeiras nas serrarias e também as que provêm do desbastamento e da poda das
plantações de pinheiro e eucalipto da região, e da reciclagem de chapas defeituosas processadas
na unidade. Isso transforma a empresa em uma organização criadora de valor ambiental ao utilizar
insumos que de outra forma iriam a depósitos de lixo ou se queimariam, contaminando o ar, para
eliminá-los.
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Historicamente, os fornecedores destes insumos foram as serrarias ou madeireiras informais, no
sentido de que não pagam impostos nem cumprem, pelo geral, com as leis trabalhistas vigentes.
A ação de MASISA Concórdia, que para obter suas certificações e manter as boas práticas de controle
emite notas fiscais e contrata fornecedores cumpridores de certas práticas e requisitos, alcançou
que a cadeia de valor, antes integrada por empresas informais, se transformasse em uma cadeia de
valor formal, graças à transferência e exigência às empresas de boas práticas tanto na produção
quanto nos aspectos trabalhista, ambiental e fiscal.
Esta cadeia de valor cria assim um grande progresso sócio econômico além do melhoramento
ambiental que implica a reutilização produtiva e com alto valor agregado dos resíduos da indústria
madeireira. Ainda que no início houvesse dúvidas sobre a necessidade de formalizar-se, como rigor
da MASISA em exigir notas fiscais se conseguiu levar empresas do antigo sistema à formalização
total. Como exemplo, graças às notas fiscais apresentadas por MASISA, um de seus principais
fornecedores da região, reticente à conversão, teve que enfrentar uma visita da fiscalização, pagar
multas e depois regularizar toda sua situação.

Matéria prima acumulada no pátio, proveniente das aparas das serrarias da região e da reciclagem de material defeituoso da unidade
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Esta cadeia de valor, apesar de ser uma importante contribuição da MASISA ao desenvolvimento
da região, implicava que para o futuro a empresa poderia encontrar-se ante uma situação de novos
desafios. A matéria-prima, tanto a madeira como as resinas tendiam a subir de preço seguindo a
tendência de aumento dos custos da energia. Ao mesmo tempo, o governo argentino mantinha
preços semicontrolados no mercado de chapas, o que causaria uma redução das margens totais
da empresa. Diante disso, a empresa teve que responder com a materialização de programas
destinados a melhorar sua produtividade total e sua eco-eficiência em particular.

Inovação constante
Desde sua fundação, a unidade da MASISA em Concórdia caracterizou-se por sua constante
criatividade e inovação. Ao caminhar através da unidade, junto de seus gerentes e supervisores, é
evidente seu orgulho pela forma criativa em que enfrentaram os mais diversos obstáculos, desde
os dirigidos a aumentar a produtividade do processo até os destinados a diminuir o impacto
ambiental que inevitavelmente causa uma empresa desta magnitude.
Há exemplos importantes de criatividade aplicada aos processos produtivos e ao design de produtos,
sempre em busca de uma produtividade crescente. Também há exemplos da criatividade aplicada
ao mercado, como mostra da orientação da empresa à satisfação das necessidades de seus clientes
e da comunidade circundante. Por exemplo, muito antes que GrupoNueva instaurasse seu sistema
de avaliação por tríplice linha de base, MASISA tinha fundado a primeira reserva de conservação
da região em um esforço por melhorar suas relações com a comunidade e seu desempenho
ambiental.
Um segundo exemplo, mais focado no cliente, foi a comercialização de meios pacotes de produção.
Com a crise econômica que afetou Argentina no final do ano 2001 e em maior profundidade
durante 2002, a empresa iniciou a comercialização de meios pacotes como uma forma de permitir
a seus clientes menores seguir comprando os produtos da empresa sem ter de enfrentar o
desembolso de um volume de dinheiro tão elevado. O meio pacote, como seu nome indica,
consiste em embalar só a metade das 56 chapas que compõem um pacote standard na hora de
faturar e fazer a distribuição de seus produtos. O resultado foi que, apesar de uma queda no total
de vendas provocada pela crise, se alcançou manter como clientes da empresa a grande maioria
dos pequenos distribuidores do país. Essa flexibilidade oferecida por MASISA teve como reflexo
uma maior lealdade de seus distribuidores. Esses exemplos precedem a sua aquisição por parte de
GrupoNueva, mostrando como o espírito inovador foi uma característica de MASISA Argentina,
levado adiante por líderes internos como Ignácio González, então gerente de marketing e vendas
da empresa na Argentina.
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Vista dos meios pacotes de embalagem desenhados para manter o fluxo de
vendas durante a crise econômica de 2001-2002

Um terceiro exemplo de inovação para economizar custos e materiais é a redução da quantidade
de materiais e da espessura final dos painéis de aglomerado, tanto os simples como os cobertos
com papel, que servem como material para o fundo de gavetas, estantes de livros e outras prateleiras.
Ao reduzir a espessura final para 2,7 em vez dos 3 milímetros habituais foi possível economizar 10%
do material de produção sem perder as propriedades de qualidade e rigidez, apresentação e valor
percebido do produto, economizando madeiras, resinas e energia no processo de produção.
Outro exemplo importante de inovação, iniciado sob a administração anterior, é a mistura de
processos, até desenvolver uma tecnologia praticamente autóctone para o tratamento de águas
provenientes da madeira. Quase 50%, do peso da madeira é água que na hora de processar as lascas
e a serragem é extraída, criando a necessidade de processar essa água antes de descarregá-la ou
de reutilizá-la no processo. Para alcançá-lo se fez uma combinação de tecnologias e se insistiu em
chegar até obter água potável, ainda com pleno conhecimento de que seria absorvida como
insumo para a produção de vapor durante o processo produtivo e, portanto, lançada ao ambiente
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na forma de vapor de água. Aliás, também se processa o vapor para livrálo de qualquer partícula contaminante.
A inovação, seja aplicada aos processos produtivos, à linha de produtos
ou à redução de impactos ambientais é uma característica importante da
cultura organizacional de MASISA, estabelecida sob o mandato dos
executivos Jaime Valenzuela e Iván Rubio, ambos reconhecidos como
líderes destes processos e que hoje ocupam cargos corporativos
importantes no GrupoNueva, que recebeu em boa parte a cultura
inovadora desenvolvida em MASISA Argentina, e em Concórdia em
particular.

Flexibilidade e diversificação de produtos
A linha de produtos de MASISA Argentina foi se ajustando às necessidades
dos diversos clientes nos seus mercados, definindo suas características
em termos de espessura, design de recobrimentos e design de perfis para
molduras até alcançar um total de mais de 500 produtos diferentes. Na
sua maioria, trata-se de perfis novos para molduras utilizadas pelas indústrias
de acabamentos de construção, e de novos desenhos de melamina para
chapas de MDF na indústria de construção e fabricação de móveis.
MASISA desenvolveu a capacidade de desenhar seus próprios produtos
de acabamento tanto na linha de melamina como na linha de molduras
e revestimentos de parede, o que lhe dá ainda maior flexibilidade no
mercado. As linhas de produção mencionadas ganharam capacidade de
design e um departamento de elaboração, aplicação e manutenção das
ferramentas necessárias para fabricar molduras, permitindo mais flexibilidade
na sua linha de maior valor agregado. Hoje em dia a empresa dispõe de
mais de 500 desenhos diferentes de perfis que podem produzir uma
enorme diversidade de molduras. Isto lhe permite participar no mercado
internacional altamente exigente e diferenciar-se cada dia mais de outras
empresas da indústria madeireira argentina.
A flexibilidade é compensada pelas maiores margens que se obtêm destes
produtos, segundo se detalhou em seção anterior. Por outro lado, a
diversificação transforma a empresa em um alvo em movimento para a
concorrência.
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Amostra das molduras de MDF produzidas na unidade de MASISA

Amostras de chapas revestidas com melamina produzidas na unidade de MASISA

22

Eco-eficiência e manejo ambiental em
MASISA Concórdia
Antes de ser adquirida pelo GrupoNueva, a unidade de MASISA em
Concórdia tinha um recorde misto de desempenho ambiental. Depois da
aquisição, desenvolveram-se novas iniciativas além das já existentes e
muitas inovações foram lançadas visando atingir um melhor desempenho
ambiental da empresa.

Manejo ambiental em MASISA
Durante as etapas prévias à sua aquisição e incorporação ao GrupoNueva,
MASISA Concórdia era uma unidade com uma produtividade relativamente
alta nos processos de fabricação de chapas e desenvolvimento de
estratégias de valor agregado, mas que sofria de uma tensa relação com
a comunidade em sua volta. As razões eram muito claras: a empresa, pela
sua atividade produtiva, tinha um forte impacto no ambiente comunitário.
Esta situação era muito diferente quando a unidade se havia instalado,
pois a vizinhança era pequena e estava distante. Como ocorre
freqüentemente, ao se instalar a indústria se desenvolveu uma maior infraestrutura, o que acabou atraindo famílias de recursos limitados que
desejavam se beneficiar da nova situação. Mas rapidamente os novos
vizinhos entraram em conflito com a unidade de produção, pois ela gerava
ruídos, cheiros, pó e outras formas de contaminação.
Mesmo que desde seu início a administração tenha tentado reduzir e
mitigar os impactos, só com a mudança da propriedade da unidade se
definiu com clareza que os critérios de administração da nova corporação
incluíam, entre outros, o bom desempenho ambiental. Isso deu ferramentas
e capacidade adicional de investimento para a gerência, que de imediato
iniciou o trabalho para mitigar impactos ambientais e eliminar fontes de
possível contaminação. A partir do ano 2003, se fortaleceram os
investimentos de caráter ambiental. MASISA Concórdia começou a melhorar
seu desempenho ambiental e, com isso, mudou suas relações com a
comunidade. Nos seguintes quatro anos, se investiu um total de
US$1.869.000 em iniciativas de caráter ambiental que permitiram financiar
os seguintes projetos:
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2003
Ampliação de planta de efluentes líquidos
Construção de escoamento pluvial
Fechamento do galpão para armazenamento de serragem
Trituração e reciclagem de chapas descartadas
Plantio de "cortinas verdes" para redução de poeira e de poluição sonora
Re-localização de estoques de matéria prima sem processar
2004
Sistema de ventilação de naves de produção
2005
Instalação de lavadores de gases
Instalação de capacidade adicional para processamento de aparas de madeireiras
Conversão a poeira de madeira da caldeira de laminado
2006
Conversão a poeira de madeira da caldeira de aglomerado
Instalação de mais lavadores de gases
Construção de silo de poeira de molduras
Aspiração úmida e eliminação de formaldeído nas emissões da empresa

Instalação para limpar o
vapor de água emitido à
atmosfera

Com os investimentos anteriores, e outras realizadas ao
longo do tempo pela administração anterior, com fins
fundamentalmente produtivos mas que também implicaram
na melhora no desempenho ambiental, se reduziu
radicalmente a poluição sonora, as emissões de pó, as
emissões de gases e as emissões de efluentes da empresa
para a comunidade. Hoje se pode afirmar que da empresa
não se emite nenhum efluente líquido. Toda a água extraída
da madeira se processa até alcançar sua condição de potável
e depois se utiliza como insumo no processo industrial,
com o que não só se elimina a contaminação, mas se elimina
a necessidade de extrair água de poços para o processo
produtivo, conservando assim as fontes de
água potável da região.
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Eco-eficiência em MASISA Concórdia
Além da mitigação ou eliminação de fontes de contaminação, a empresa investiu de maneira
significativa na melhora de sua eco-eficiência produtiva, alcançando maior valor econômico agregado
com igual ou menor quantidade de insumos.
Os projetos mais notáveis neste campo são:
2003
Desenvolvimento de um sistema de gestão de resíduos com segregação na origem, recuperação
e reciclagem, que representaram uma poupança para a empresa da ordem de US$ 440.000 por
ano ao eliminar 90% da disposição final de resíduos de madeira ou chapas recicladas
2004
Unificação das redes de óleo térmico das linhas de MDF que permitem poupar no consumo de
gás natural por um valor total de US$ 108.000 por ano, além de eliminar emissões de CO2 à
atmosfera
2005
Mudança na tecnologia de combustão de gás natural a pó de madeira em 80%, o que permite
uma poupança anual de US$ 100.000 e a eliminação de CO2 expulsado à atmosfera

Como conseqüência do anterior, se obtiveram resultados impressionantes no período compreendido
entre 2003 e 2007 em três rubros fundamentais: redução do consumo de água por m3 de produção
de chapas para menos da metade; diminuição do consumo de gás natural por m3 de produção de
chapas; e, restrição drástica dos resíduos sólidos da empresa, conseguindo reciclá-los em uma alta
proporção, o que diminuiu a geração final de resíduos a menos de 20% em relação à situação
anterior.
Ao perguntar aos executivos da empresa sobre os principais incentivos à eco-eficiência, eles
coincidem em apontar como a principal fonte a atitude, já que mesmo quando claramente há
investimentos em uma alta tecnologia para alcançar resultados importantes, sem a participação
ativa dos atores do processo, chefes, supervisores ou colaboradores, os bons resultados não teriam
sido possíveis. Nesse sentido, a criação de uma cultura de eco-eficiência se consolida com a avaliação
da equipe por meio da tríplice linha de base. A disponibilidade de medições e a associação do
desempenho individual dos executivos com os resultados ambientais e sociais criaram um ambiente
que permite aos executivos da empresa voltar-se à identificação de oportunidades nos três campos:
financeiro, social e ambiental.
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Uso de madeira boa como porcentagem da matéria-prima de MASISA

Talvez a dimensão mais importante de contribuição de MASISA em eco-eficiência seja o uso intenso
de subprodutos e resíduos dos processos florestais e de madeireiras como matéria prima principal
de seus processos produtivos. 93% das 300.000 toneladas secas que atualmente a empresa utiliza
como matéria-prima provêm de fontes que até há pouco eram contaminantes: o pó de serragem
dos processos de serraria, os cortes laterais iniciais da madeira nas madeireiras, o desbastamento
e a poda das florestas sob manejo, o corte das pontas das árvores das plantações e a reciclagem
de chapas descartadas, tudo o que até pouco tempo se queimava gerando contaminação, desperdício
e perigo de incêndios.
No caso de Concórdia, ainda que os preços aumentassem devido ao aumento do uso formal do
que antes eram restos por conta da demanda criada pela empresa, a verdade é que ainda permanece
intocada uma grande parte da indústria de serrarias, razão pela qual não se prevê uma escassez de
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matéria-prima durante algum tempo. Os preços do pó de serragem e resíduos florestais não subiram
significativamente, mas não é possível assegurar que não subam no futuro conforme seu valor
como insumo ou como fonte alternativa de energia se incremente.
Além do desempenho ambiental muito bom, MASISA Concórdia se transformou em uma empresa
altamente eco-eficiente na sua produção e, ao fazê-lo, conseguiu aumentar a eco-eficiência de seus
fornecedores e da comunidade em geral.

Consumo da madeira (chapas lisas) como porcentagem da matéria-prima total
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A criação de uma cultura de eco-eficiência implicou na adoção de processos de conscientização,
de capacitação e de avaliação do pessoal de acordo com os novos critérios de operação. A empresa
comunica intensamente seus avanços e resultados neste campo, tanto interna como externamente,
com o propósito de manter certa pressão positiva sobre o tema. Sem esses processos e o constante
monitoramento do desempenho por parte da administração, a cultura eco-eficiente não teria
avançado nem teria alcançado o nível em que se encontra.

Conservação e reservas biológicas
Além da gestão ambiental interna, MASISA Concórdia, em parceria com Forestal Argentina, S. A.
(FASA), tem sido um catalisador da conservação e da biodiversidade na região. A empresa participou
no estabelecimento da primeira reserva de conservação na região no ano 2000, sob a liderança de
Jaime Valenzuela, da equipe executiva da MASISA. A partir dessa experiência, tem participado na
fundação e manejo de nove reservas naturais nas províncias de Corrientes e Entre Rios, com uma
superfície total de 4.800 hectares. Essas reservas são:
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2000
Arroyo Ayuí Grande
2004
Buena Vista II
La Florida II
Tres Cerros
2005
Santo Domingo
La Yunta
Linconia
Yuquerí
El Talar

Como parte do trabalho realizado nessas reservas, com participação de pesquisadores acadêmicos
e de organizações afins, foram feitos estudos sobre as variedades florestais, observação de aves,
censo de espécies de aves e mamíferos em risco de extinção e pesquisas de espécies de anfíbios.
Essas reservas viraram pontos centrais para a pesquisa, para processos de educação ambiental de
crianças em idade escolar e como ponto de passagem para visitantes especiais da província e, em
geral, como centros de criação de valor ecológico e educativo.
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O terceiro elemento do modelo: as relações com as
comunidades relevantes
Como terceiro componente da tríplice linha de base, MASISA realizou em Concórdia uma série de
investimentos e iniciativas relacionadas com o manejo interno e externo das comunidades relevantes.

Relações com a comunidade externa
Até bem pouco, como foi formalmente documentado por um estudo realizado pela ONG Casa da
Paz, parceira de AVINA no Chile, e com a coordenação no campo da consultora Nerina Ross, parceira
local de AVINA, as relações entre MASISA Concórdia e a comunidade em volta eram tensas e difíceis.
As razões para isso eram fundamentalmente de caráter ambiental. A empresa produzia altos níveis
de poluição sonora, emissões de poeira, emissão de efluentes líquidos, e emissões de gases de mau
cheiro e potencial impacto na saúde da população.
MASISA fez esforços por conduzir adequadamente a relação com a comunidade e, a partir do ano
2002, sob o impulso de GrupoNueva, iniciou um processo paulatino de melhora nas relações com
a vizinhança até obter o reconhecimento da empresa como fonte de riqueza para a região, fonte
de trabalho para a comunidade e centro de ação responsável nos aspectos social e ambiental. Para
atingir essa situação foram envidados grandes esforços de comunicação direcionados aos empregados
da empresa, professores da comunidade e outros empresários e autoridades, que agora regularmente
defendem a empresa quando na comunidade, erroneamente, se lhe atribuem doenças provocadas
por terceiras empresas.
A atual MASISA gera quase 800 postos de trabalho direto e, nas últimas contratações se privilegiou
conscientemente o ingresso de pessoal da comunidade das proximidades. Além disso, MASISA se
transformou em importante efeito multiplicador graças a sua cadeia de abastecimento e distribuição
de base local. Isso faz com que em toda a cidade de Concórdia se a empresa seja reconhecida como
modelo na qual a maioria das pessoas que buscam emprego na região gostariam de trabalhar. Seu
impacto na geração de postos de trabalho formal na região, além de sua própria unidade, é também
muito importante, como mostra o estudo de Casa da Paz, principalmente em uma cidade em que
o desemprego alcança 18,5%.
Na relação da unidade com a comunidade há dois marcos importantes: primeiro, a mudança de
propriedade da empresa, pois desde que se fez a transferência o enfoque corporativo de GrupoNueva
estimulou um melhor desempenho ambiental e social e em particular criou instâncias de comunicação
e relação com líderes comunitários; e segundo, a mudança na Gerência de Operações da empresa.
Quando Javier Busch assumiu o cargo, a interpretação local foi a de uma comunidade orgulhosa
de ver a um de seus membros à frente de tão importante planta de produção. Nas palavras da
consultora de Casa da Paz Nerina Ross:
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Em MASISA Concórdia há um antes e um depois nas relações com a
comunidade. O primeiro passo se deu quando o GrupoNueva mudou os
modelos de gestão e começou a medir o desempenho ambiental e social. O
segundo e para mim mais significativo quando Javier assumiu a gerência
e a comunidade entende que um dos seus é agora o responsável pela condução
da empresa. Isto facilitou a comunicação, a credibilidade. MASISA deixou de
ser percebida como uma multinacional estrangeira  .
Além disso, as relações que se estabeleceram com importantes organizações da comunidade
vieram a reafirmar a mudança de atitude da empresa. Entre elas, talvez as mais notáveis sejam as
relações com a Escola Técnica No. 1 Brigadeiro General Pascual Echagüe, que forneceu até 60%
do pessoal atual da empresa em todos seus níveis - do Gerente de Operações Javier Busch, até um
importante número de operadores de processo formados pela escola técnica. Nas palavras de seu
Diretor, professor Horacio A. Castagnini:

MASISA se transformou em um catalisador do fortalecimento e da
modernização da escola, dotando-a de materiais didáticos importantes,
computadores, modelos de bombas de fluidos; contratando seus ex-alunos e
dando oportunidades de crescimento aos alunos, como demonstram os
projetos destacados na fabricação de bobinas ou de pinças para utilização
nos motores elétricos da unidade.
De maneira similar, a empresa trabalha de perto com a vizinha escola secundária de educação
comercial, cuja diretora, professora Claudia Vallejo, assinalou:

MASISA é muito importante para nós. Por um lado é generosa em dar-nos
materiais para reparar nossos móveis e instalações, mas, além disso, foi o motor
para que alcançássemos uma relação proveitosa com o Instituto Nacional de
Educação Tecnológica (INET). Graças a MASISA construímos e equipamos um
moderno laboratório de informática em nossa escola. MASISA deu o capital
inicial e parte dos desenhos, trabalhos e equipamentos, que foram depois
restituídos por meio de um crédito fiscal recentemente fomos aprovados na
auditoria do INET e MASISA esteve lá para ter certeza de que tudo estava em
ordem  .
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A consultora da Casa da Paz, Nerina Ross, acrescenta:

A verdadeira imagem da empresa é a que se gera boca-a-boca e até pouco
tempo atrás esta era, por um lado, não muito boa, e por outro, tergiversada.
Mas hoje é outra coisa a empresa é vista como um modelo pelo fato de que
dá acesso a informação em Concórdia ser empregado de MASISA gera
prestígio pela estabilidade e segurança trabalhista que a empresa oferece, e
porque a comunidade acredita que trabalhando na empresa poderá dar
melhores oportunidades aos filhos. Concórdia é pobre e MASISA é percebida
como uma plataforma para escapar dessa pobreza  .
Para a consultora Nerina Ross, além das oportunidades de emprego e seu efeito multiplicador, o
fato de MASISA ser um catalisador da economia e do emprego formal entre seus fornecedores, de
ter relações claras e consolidadas com o setor educativo e de ter feito esforços concretos por
melhorar a comunicação com a comunidade relevante, fez com que a empresa passe de ser um
vizinho quase indesejável há uns anos a uma empresa que gera admiração e respeito na comunidade.
MASISA também fez uma contribuição importante ao ambiente cidadão incorporando uma crescente
porcentagem de mulheres em seus quadros, particularmente na linha de molduras, dando
oportunidades de crescimento a mulheres que no passado tiveram muito poucas chances de
trabalho no setor produtivo formal.
Como parte da comunidade empresarial, Roberto Niez, Presidente do Centro de Comércio, Indústrias
e Serviços de Concórdia opina:

De uns cinco anos para cá, talvez desde a nomeação de Busch como gerente,
se nota uma crescente abertura da empresa à comunidade, uma maior
presença na imprensa desmentindo informações errôneas. Também estiveram
ativos em foros, principalmente Carina Díaz, que é uma excelente embaixadora
da empresa na comunidade A empresa não é tão conhecida por todos, mas
desde minha perspectiva é um orgulho para Concórdia pois é das poucas
empresas, talvez a única desta comunidade, que ganha prêmios nacionais e
tem reconhecimento além da província em anos recentes a empresa
colaborou com outras entidades da comunidade, incluindo o Centro, do qual
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é membro e contribuinte a empresa ajuda no setor empresarial pois
estabelece novos parâmetros de desempenho, exige de seus fornecedores, é
pontual nas suas obrigações, dá seriedade aos contratos  .
Recentemente MASISA teve uma presença crescente na imprensa nacional
e local, tanto com motivo de prêmios e reconhecimentos pelo seu
desempenho em diversos campos, como para enfrentar versões
equivocadas sobre seu desempenho ou seu impacto na comunidade. A
empresa participou, através de Javier Busch e Carina Díaz, em foros
empresariais de Responsabilidade Social Empresarial (doravante RSE), de
desenvolvimento da província, e outros, tornando-se rapidamente, pela
força de seu conteúdo, uma referência para a comunidade e a indústria.
Como a maioria dos trabalhadores da empresa vem da cidade de Concórdia e de bairros próximos
à unidade, o impacto mais direto de MASISA sobre a comunidade é a criação de empregos diretos
e indiretos para centenas e até milhares de famílias no meio de uma comunidade que, como se
viu, vive uma situação social complexa e de difícil solução.
Finalmente é necessário acrescentar que MASISA Concórdia colabora com sua comunidade por
meio de doações de chapas, materiais, alguns tipos de móveis, computadores, e outras, como forma
de colaborar com organizações da comunidade e particularmente, como se viu, no setor educativo,
com o objetivo de alcançar um efeito multiplicador e duradouro sobre ela.
O que se gerou em MASISA, na cidade de Concórdia, em um círculo virtuoso que se inicia com a
mitigação de impactos negativos, é a presença tangível da empresa na comunidade, sua abertura
a líderes de opinião, o investimento em recursos humanos nas vizinhanças o que, com o tempo
se transforma em apoio à empresa. Os formados da Escola Técnica No. 1 visitam a escola com
freqüência, velam pelas suas necessidades, criam oportunidades de crescimento e a escola, por sua
vez, forma melhores trabalhadores, fortalece a imagem da empresa e, quando for necessário, a
defende diante de terceiros. Isso levou anos, começou lentamente muito antes da aquisição de
MASISA pelo GrupoNueva, mas com o sistema de tríplice linha de base, a abertura da empresa à
comunidade e a nomeação de um funcionário local para o posto mais alto na unidade veio fechar
um círculo, agora virtuoso, de relações empresa-comunidade.
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Relações com os colaboradores
MASISA oferece aos trabalhadores da unidade de produção, além de estabilidade e de uma elevada
produtividade que representam salários altos para a média da província, uma série de outros
benefícios:

Alimentação no local de trabalho
Transporte desde e para a fábrica
Presentes de Natal para os empregados e suas famílias
Programas de bolsas
Capacitação para o trabalho
Treze salários anuais
Seguro de vida

As relações de MASISA com seus colaboradores, tanto em nível de recursos humanos como em
nível de relações trabalhistas, são de muito proveito. O sindicato que representa os empregados
tem uma excelente relação com a administração. Entende que os postos de trabalho criados pela
empresa são difíceis de encontrar na região, e em particular em Concórdia, por isso não existe nem
pressão nem antagonismo de nenhuma espécie, e sim o reconhecimento tácito de que a empresa
está acima das expectativas do sindicato para prover emprego na província.
Os colaboradores se manifestam satisfeitos com o que recebem economicamente da empresa,
tanto em termos de compensação como em termos de outros benefícios e, sobretudo, de suas
oportunidades de progresso, estabilidade trabalhista e segurança familiar.
Aos terceirizados MASISA lhes exige, pelo menos, cumprir com as normas legais e com as boas
práticas de gestão, assegurando assim um ambiente de harmonia na fábrica, sem prejuízos causados
pela ação de terceiros no seu ambiente interno.
Um jovem colaborador da empresa explica:

No meu trabalho anterior eu tinha uma jornada de 15 horas por dia em uma
atividade de risco, pois me exigia viajar por rotas difíceis em um caminhão que
se encontrava em más condições. Agora que trabalho na MASISA ganho mais
um pouco com uma jornada de 8 horas, a menos de 400 metros da minha
casa tenho uma filha de oito meses. Com este trabalho tenho a certeza de
que a minha família e eu estaremos bem.
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Javier Busch recebendo o Prêmio Exportador Entrerriano 2006, na unidade de Masisa em Concórdia

Em outras dimensões a empresa tinha melhorado enormemente quanto à segurança no trabalho,
reduzindo tanto sua freqüência como a gravidade dos acidentes trabalhistas. Até pouco tempo, a
taxa de acidentes de MASISA se encontrava em menos de 20% da média nacional e seguiu
melhorando de maneira clara com o tempo. O próximo passo será transformar essa situação em
uma autêntica cultura interna da organização, pois ainda depende muito de mecanismos e controles
externos. Poder reduzir a zero a taxa de acidentes implica em uma mudança de atitude da força
de trabalho e não necessariamente fazer mais investimentos em capacitação, supervisão ou
mecanismos externos ao posto de trabalho.
A capacitação na empresa inclui temas internos da operação, como os casos de segurança e
acidentes, e também novas técnicas de trabalho e apoio a programas de educação formal. Por
exemplo, um programa para ajudar os empregados a concluir os estudos de nível médio. Esperavase formar aproximadamente 20 pessoas no nível médio até o fim de 2008.

Certificações e reconhecimentos
MASISA Concórdia alcançou o certificado ISO 9000 sob a administração anterior e desde a aquisição
por parte de GrupoNueva alcançou outras duas importantes certificações: a ISO 14001, em temas
ambientais, e OHSAS 18001 em sistemas de segurança e saúde ocupacional. Esses processos de
certificação alcançaram, além de qualificar desempenho e sistemas da empresa nos seus respectivos

34

campos, a criação de um alto nível de consciência em todos os setores da organização sobre
conceitos que de outra maneira não teriam alcançado essa profundidade.
À margem das certificações MASISA foi constantemente reconhecida em anos recentes pelo seu
desempenho em áreas de importância estratégica, como:
2006
Prêmio à Exportação Argentina
Reconhecimento como uma das melhores empresas para trabalhar na Argentina (#17)
Prêmio da Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, UCES,
Rumo à Excelência Ambiental Empresarial
Menção Honrosa no Prêmio de Cidadania Empresarial da Câmara de Comércio
dos Estados Unidos na República Argentina
2005
Prêmio à Exportação Argentina
Primeiro Prêmio, Exposição Casa FOA
Prêmio ao Exportador Entrerriano
2004
Prêmio à Exportação Argentina
Prêmio UCES para a Excelência Ambiental Empresarial
Medalha de Prata, Exposição Casa FOA
Prêmio ao Exportador Entrerriano
2003
Prêmio à Exportação Argentina
Segunda Menção, Exposição Casa FOA

Esses prêmios e reconhecimentos somam-se aos prêmios de exportação e de design que a empresa
obteve ao longo de sua história, como resultado de sua constante inovação. A crescente presença
de MASISA em exposições e fóruns, assim como a melhora clara no seu desempenho ambiental,
social, produtivo e comercial foi reconhecida amplamente na Argentina, mostrando que foi possível
posicionar-se como empresa líder na indústria florestal do país e como um modelo a seguir na
comunidade empresarial, particularmente em Concórdia.
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Para a sustentabilidade: liderança e alianças
Como parte de sua estratégia de tríplice linha de base, e com o propósito
de alcançar sustentabilidade nos seus investimentos e posicionamento,
MASISA estabeleceu em Concórdia uma série de alianças institucionais,
além de outros mecanismos de interação com sua comunidade e sua
indústria.

Alianças estratégicas
Em anos recentes, e como parte de sua estratégia de desenvolvimento
e posicionamento, MASISA Concórdia avançou no estabelecimento de
alianças com organizações produtivas, sociais e ambientais de suas
comunidades de enfoque.
No campo produtivo sua relação fundamental é com Florestal Argentina,
S.A. (FASA), empresa administradora de florestas, a que além de ser um importante fornecedor de
madeiras para seu processo, garante o abastecimento de matérias-primas à longo prazo, em caso
de se produzir algum desequilíbrio no abastecimento de subprodutos dos processos de serragem
da região. FASA pode assegurar o abastecimento de suficiente matéria-prima para complementar
e, caso necessário, substituir outras fontes de matéria prima na zona.
No nível da comunidade existem várias alianças importantes, particularmente com instituições
educativas, que ajudam à empresa a alcançar seus objetivos sociais. Talvez a mais importante destas
na Escola Técnica No. 1 de Concórdia, importante fonte de recursos humanos para a empresa, que
se torna conhecida, entendida e apoiada. Da mesma forma ocorre sua relação com a escola mercantil
da comunidade vizinha, porque através dela se dá continuidade à educação formal dos colaboradores
que não concluíram seus estudos de nível médio.
Convém destacar sua aliança com AVINA, na pessoa de Enrique Piedra Cueva que, através de sua
representatividade na sociedade civil, pode gerar oportunidades de participação para os executivos
da empresa em fóruns e dinâmicas relacionadas com RSE e temas de sustentabilidade. A recente
relação com a ONG Casa da PAZ, parceira de AVINA, gerou um reporte de relações entre a empresa
e a comunidade que servirá para avaliar seu desempenho até agora, identificar novas oportunidades
de participação e entender melhor os problemas reais e potenciais dessa relação.
No tema de conservação ambiental, MASISA estabeleceu uma estreita relação com a Fundação
Hábitat & Desenvolvimento, organização que faz o manejo das reservas de conservação estabelecidas
sob administração de MASISA e atualmente por meio de uma tríplice aliança de ambas com FASA,
proprietária formal das terras.
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Uma aliança tríplice para a
conservação de áreas
ambientalmente sensíveis pela
sua biodiversidade

MASISA

Fundación Habitat
& Desarrollo

Forestal
Argentina S.A.

O estabelecimento de alianças teve um efeito multiplicador interessante
para MASISA, já que além de complementar suas habilidades e capacidades,
lhe trazem conhecimentos, credibilidade e fortalecem sua imagem por
meio de canais que vão diretamente a audiências diferentes às usuais.

Transferência de tecnologia
MASISA se transformou em uma importante fonte de tecnologia para a
província de Entre Rios e a indústria florestal. Um dos mais claros exemplos
é a aquisição e adaptação da planta de tratamento de águas à base de
bactérias novas para a indústria e a região. Uma vez estabilizado o processo,
a empresa compartilhou esta tecnologia, particularmente as bactérias
envolvidas na eliminação de resíduos da água, com outras empresas da
atividade florestal, convertendo-se assim em um canal receptor e
distribuidor de tecnologia ambiental para a zona e a indústria.
Da mesma maneira, por meio de modificações do processo e de seus
produtos, alguns já mencionados na seção prévia de inovação e criatividade,
a empresa transformou-se em uma fonte de novas tecnologias e sistemas
de desenvolvimento que depois podem ser aplicados em outras unidades
de MASISA. Quando se trata de práticas de aplicação geral na indústria,
como no tema do tratamento da água, a empresa é uma fonte de
tecnologia para outras empresas e para a comunidade.
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Liderança
Um dos temas onde é mais importante o reconhecimento a Masisa é o
que diz respeito à sua liderança  exercida tanto no nível da empresa, da
indústria e da comunidade, quanto no nível corporativo através de cada
um de seus executivos.
A liderança da empresa em temas como aprofundamento da cadeia de
valor, aumento do valor agregado total, eco-eficiência, responsabilidade
social corporativa, exportações, e outros, está claramente demonstrado
nas seções anteriores. É importante destacar, no entanto, que o esforço
da empresa por mostrar sua liderança é agora consciente e parte de sua
estratégia de posicionamento diante da indústria, da concorrência e da
comunidade.
É importante também ressaltar a liderança dos principais executivos de
MASISA na região, pois tanto no nível pessoal como profissional se
transformaram em exemplos de desempenho, de compromisso com os
temas da sustentabilidade social e ambiental, e mais ainda, como líderes
comunitários e sindicais.
Para a análise deste fator, é preciso dividi-lo em dois períodos. O primeiro,
o período entre 1994 e 2002, que caracterizou a empresa pelo crescimento
de sua produtividade, por sua constante inovação e pelos seus esforços
independentes de melhorar a relação com a comunidade e o meio
ambiente. Nesta etapa o papel-chave dos executivos Jaime Valenzuela,
Ignacio González e Iván Rubio deve ser destacado.
Na segunda etapa, sob a liderança corporativa do GrupoNueva. Sobretudo
entre as pessoas entrevistadas dentro e fora da planta, é freqüente ouvir
expressões como desde que Javier assumiu a direção , e seguem
comentários positivos de relações com a comunidade, de inovação na
planta, de compromisso com o valor agregado, de gestão da eco-eficiência
e outros. Igualmente ocorre no caso de Carina Díaz, descrita por agentes
da comunidade como a grande gerente da mudança de imagem de
MASISA em Concórdia.
Talvez o sinal mais claro de sua liderança é o acompanhamento efetivo
de suas iniciativas que hoje fazem os executivos e empregados de MASISA
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Carina Díaz e Dr. Stephan Schmidheiny, durante uma visita à unidade de Concórdia

por meio de projetos voluntários dentro e fora da unidade, como é o
exemplo da preparação de dezenas de bombas de fluidos que seriam
descartados pela empresa para servir como material didático na Escola
Técnica Não. 1. Em geral, sob o comando de Javier e Carina a unidade de
Concórdia parece bem encaminhada para um modelo de gestão produtiva,
ambiental e social, tanto para a corporação como para a indústria florestal
argentina e a comunidade de Concórdia.
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Relações Corporativas:

Influência do
GrupoNueva e AVINA
Fazer parte do consórcio empresarial-filantrópico que representa VIVA Trust teve uma notável
influência sobre a estratégia e os estilos de liderança em MASISA, em Concórdia.

A influência do GrupoNueva
A influência fundamental de GrupoNueva foi muito importante para as mudanças ocorridas em
MASISA Concórdia em tempos recentes. A implementação de políticas relacionadas com a gestão
social e ambiental, agora consolidadas em um sistema corporativo de avaliação por meio da tríplice
linha de base foi essencial para a transformação da empresa.
Na avaliação anterior existe um antes e um depois da chegada de GrupoNueva, tanto em termos
de produtividade quanto em termos de desempenho social, ambiental e de criação de uma cultura
interna consistente. Em tudo isso pesa a influência corporativa. Nesta seção se documentam de
maneira mais precisa alguns impactos específicos que a corporação teve como empresa de
Concórdia, através de sua subsidiária MASISA Argentina, e que não foram tratados em páginas
anteriores.

Valor agregado que atinge o consumidor final
Talvez um dos impactos mais importantes dos que tirou proveito a empresa na Argentina é a
utilização de uma rede de distribuição que se bem em nível de seus estabelecimentos finais pertence
a terceiros, no nível estratégico é um canal fundamental de MASISA: os Placacentros.
Quase 25% de toda a produção de MASISA na Argentina se comercializam através dos Placacentros.
Isto é de especial importância para MASISA Concórdia, pois por meio deles se vão posicionando
no mercado produtos de crescente valor agregado. Os Placacentros se transformam em centros
para a coleta de inteligência de mercados, pois ainda que pertençam a uma estratégia comum da
empresa, pela sua escala variável, localização e uso de inventários obtêm valiosa informação de
padrões de consumo, segmentos de mercado, necessidades que mudam entre os clientes e outras
de grande relevância.
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Vista da fachada de um Placacentro de MASISA

A recente abertura de um Placacentro em Concórdia fortaleceu mais ainda a imagem da empresa,
neste caso como catalisadora de novo empreendedorismo e empresa de alto valor agregado.

Transferência de know-how em duas vias
Além da transferência de tecnologia, o movimento de executivos em nível corporativo permite
transferir know-how, tanto em nível produtivo como em nível comercial e de outros níveis operativos
da empresa.
O caso de MASISA em Concórdia é particularmente ilustrativo do tema, já que executivos importantes
formados por MASISA Argentina e na sua unidade de Concórdia passaram a desempenhar importantes
papéis corporativos, como são os casos de Jaime Valenzuela e Iván Rubio. Em sentido inverso, a
recente incorporação de Alfredo Gili a MASISA Argentina contribuirá com conhecimentos de
mercado, métodos de comercialização e outros sistemas de gestão a MASISA Argentina e sua
unidade em Concórdia.
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Oportunidades de exportação
A relação com o GrupoNueva, através de MASISA U.S.A., abriu um
importante mercado de exportação para MASISA Argentina e sua unidade
de Concórdia, que já foi aproveitada com exportações de seus produtos
aos Estados Unidos e ao Canadá.
A capacidade exportadora da empresa a fortaleceu frente ao mercado
local, já que não só reduziu sua dependência dele, mas a obriga a competir
em termos globais, o que exige níveis de produtividade, qualidade e
confiabilidade com os mais altos padrões.
Da mesma maneira, graças à rede de distribuição e capacidade comercial
de MASISA corporativa, assim como pela sua localização privilegiada face
aos mercados do sul do Brasil, Uruguai e Paraguai, a empresa exportou a
esses mercados com sucesso, diversificando seus riscos operacionais de
maneira importante e sua produção para se ajustar a demandas variáveis
de consumidores de diversas nacionalidades.

Vista de uma floresta de eucalipto da região Nordeste da Argentina
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Segurança no abastecimento
Uma das dimensões estratégicas mais importantes da empresa através
de seu nível corporativo é a segurança de garantir no longo prazo o
abastecimento de madeiras ou aparas para manter os processos produtivos
da empresa. Por meio de sua aliança estratégica com FASA e com Los
Boldos S.A., sociedade pertencente a International Timber Holdings LLC,
assim como com sua contínua participação estratégica em empresas
florestais, GrupoNueva alcançou uma posição privilegiada na Argentina,
permitindo-lhe administrar um ativo florestal importante que garante o
abastecimento de matérias-primas para seus processos de transformação
de longo prazo.

Acesso a capital
A empresa realizou importantes investimentos em anos recentes, tanto
na ampliação de sua unidade produtiva como na redução de seu impacto
ambiental e na ampliação do seu impacto social. Pertencer a um grupo
corporativo com a capacidade e escala de GrupoNueva permite a MASISA
em geral e a sua planta em Concórdia em particular acesso a capital para
a realização de investimentos estratégicos consistentes com a tríplice linha
de base.

Aliança com AVINA
A relação de MASISA em Concórdia com AVINA foi intensa em ambas as
vias, com Enrique Piedra Cueva, representante regional de AVINA
impulsionando um esforço que cresceu até alcançar os sócios de AVINA
em Entre Rios e que rendeu importantes resultados para ambas
organizações.
A primeira relação entre as duas organizações se deu quando sócios de
AVINA em Entre Ríos enviaram um sinal de alerta a AVINA no sentido de
que haveria denúncias públicas contrárias a MASISA. Inicialmente, os sócios
alertaram AVINA de que seu sócio MASISA estava causando danos na
província. Enrique Piedra Cueva organizou um encontro entre os sócios,
líderes ambientalistas de Entre Rios, e Javier Busch, quem abriu as portas
da unidade e organizou uma visita em que os ambientalistas solicitaram
informação, conheceram os processos de produção, avaliaram o
desempenho ambiental e daí geraram uma positiva relação com Javier
e com a empresa em geral. Como conseqüência, um dos sócios de AVINA,
através da ONG Fundação Eco Urbano, Horacio Enríquez, publicou um
artigo esclarecendo que MASISA estava agindo corretamente e fez
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referências muito positivas à empresa; artigo que além de publicar-se formalmente foi amplamente
distribuído entre os sócios de AVINA e o pessoal de MASISA.
CRÓNICA DE UNA VISITA A MASISA
Tivemos a possibilidade de conhecer o complexo industrial MASISA, que ocupa 35 hectares do setor
industrial da cidade de Concórdia, no fim do ano passado.
Várias coisas da nossa visita me impressionaram muito bem, desde a atenção que recebemos do
gerente de operações Sr.Javier Busch, até a criatividade incorporada para concretizar uma política
de gestão ambiental bem definida que não somente procura minimizar os diferentes impactos que
se produzem (sociais, ambientais e ecológicos), mas que também está gerando oportunidades e
melhoras em toda a sua zona de influência.
No que se refere à questão ambiental, tivemos a oportunidade de conhecer e cobrir para nossos
espaços de comunicação um trabalho inteligente de reaproveitamento ao máximo de todos os
resíduos gerados, reciclando papéis, papelão, metais e plásticos. Certamente, o tratamento e reutilização
de efluentes (águas) que surgem basicamente da mesma madeira industrializada e são incorporadas
100% ao circuito de produção (portanto não são bombeadas do lençol freático), e por último a
reutilização de toda a madeira da fábrica, isto é, o pó de serragem e do compensado de chapas que
são recuperados e conduzidos por uma rede de tubos, filtros, ventiladores, até um sistema de caldeiras
e queimadores, desenhado especialmente para a geração de energia, evitam a utilização de
combustíveis fósseis. Demonstraram-nos que, além de cumprir com todas as normas ambientais, a
empresa gera um valor e uma poupança econômica importante fazendo um manejo responsável
de todas as variáveis ambientais.
Gostei da convicção do gerente que assumiu esse desafio, liderando-o plenamente sem perder de
vista o impacto social imediato, todo o movimento que provoca a fábrica, nem os problemas e
necessidades das escolas da zona e outros atores do bairro.
A respeito dos processos de oportunidades antes mencionados, MASISA fabrica chapas de madeira
partir das aparas sem valor para a indústria, quer dizer, suas matérias primas são a serragem, as
aparas e os resíduos de duas espécies de bosques implantados: pinheiros e eucaliptos. Historicamente,
nesta zona florestal de Entre Rios muitas pequenas e grandes serrarias incineraram seus resíduos
(gerando aquecimento global): hoje a empresa criou um mercado de valor desses resíduos e um valor
agregado para os donos de serrarias e similares. Dessa maneira, MASISA mobiliza e sustenta o
investimento (silos de armazenagem e salvas) fortalecendo o empresariado ligado à indústria florestal
e a um grande número de transportadores em um raio de 150 km em torno da fábrica.
Para concluir, devo dizer que foi um prazer conhecer essa experiência real onde se respira uma visão
e uma cultura empresarial com decisão de fazer negócios de longo prazo, mostrando uma idéia de
sustentabilidade no tempo, mas também uma consciência social e ambiental que tanto nos faz falta,
assim como todo o trabalho e novas oportunidades.
Horacio Enríquez
ecourbano@ciudad.com.ar
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Depois da experiência inicial, se organizou um encontro com Sharon Flynn, uma especialista em
responsabilidade sócio empresarial que assessorou o GrupoNueva. Do encontro coordenado por
AVINA surgiram interessantes idéias que posteriormente foram adotadas pela empresa. Como
conseqüência direta, os sócios de AVINA da região de Entre Rios passaram a ser o elemento central
dos grupos de interesse (stakeholders) do tema de RSE para a empresa.
MASISA também ajudou a posicionar sócios e projetos de AVINA, como o Conselho Empresarial de
Entre Rios (CEER), impulsionado pela sócia de AVINA Silvia D'Agostino. Depois de várias considerações,
a pedido de AVINA, MASISA entrou no CEER e fortaleceu assim a credibilidade e o poder de
convocação deste órgão empresarial, promotor do desenvolvimento sustentável na província.
Em uma segunda etapa deste processo, AVINA e CEER vêm desenvolvendo um projeto de negócios
de inclusão, no qual um dos núcleos importantes é um grupo grande de marceneiros no Município
de São José. A relação com MASISA, os Placacentros e a coordenação de sócios de AVINA abriu uma
série de oportunidades novas para esses marceneiros e se transformou em modelo de RSE que
AVINA e CEER apóiam e utilizam para promover as idéias de RSE e de negócios de inclusão na
província.
Graças à incorporação de executivos de MASISA na Associação para o Desenvolvimento de Concórdia
(ASODECO), o trabalho de AVINA se fortaleceu e foi simplificado, ao associar-se para um pequeno
projeto de fortalecimento institucional. Dois sócios de AVINA, uma argentina e um uruguaio,
executaram um processo de acompanhamento de ASODECO. O papel de MASISA, além de fortalecer
seu caráter de membro, foi servir como exemplo e catalisador do conceito de RSE entre as empresas
da província, através de ASODECO como veículo difusor.
A aliança em desenvolvimento com AVINA foi a facilitadora para que a ONG Casa da Paz aceitasse
realizar a avaliação de relações com a comunidade de MASISA em Concórdia, o que deveria servir
como documento central para a melhora contínua das relações com a comunidade. A sócia de
AVINA, Nerina Ross, foi selecionada para levar adiante a avaliação e emitir, em conjunto com os
líderes da Casa da Paz, as recomendações para seguir avançando em RSE e em relações com a
comunidade.
Javier Busch e o pessoal de MASISA, além disso, colaborou com AVINA para levar conhecimentos
técnicos florestais à província de Misiones onde AVINA, da mesma forma que outras empresas
concorrentes de MASISA, tem uma importante presença. A relação estabelecida lhe deu opções de
abastecimento e acesso a uma zona que estava fora do âmbito de influência desta empresa até
então.
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MASISA assessorou e participou, junto com AVINA, no encaminhamento de um problema iniciado
com o questionamento de AVINA e AMANCO ocorrido na província do Paraná, em 2006. Durante
o processo para tratar a situação, executivos de MASISA participaram da análise, ofereceram
informação e compartilharam experiências que ajudaram a controlar a situação. Javier Busch foi
membro da equipe que se integrou como comitê em torno desta conjuntura, que finalmente foi
neutralizada.
Existe uma dinâmica chamada DERES (Desenvolvimento de Responsabilidade Social Empresarial),
impulsionada por AVINA, que tem uma aliança com MASISA para servir como referência sobre o
tema, tanto nas províncias do Nordeste Argentino como no Uruguai. Recentemente se criou, por
exemplo, um grupo para tratar o tema do uso de águas desde a perspectiva de eco-eficiência e
MASISA será seu protagonista nas oficinas que se realizarão em Montevidéu, culminando com as
visitas de empresários uruguaios à planta de Concórdia.
Finalmente se facilitou uma aliança entre MASISA e a Fundação Hábitat e Desenvolvimento, de
Santa Fé. MASISA conta com o apoio dessa fundação no manejo de suas reservas biológicas. O líder
desta fundação, já mencionada anteriormente, é Javier Álvarez, sócio de AVINA.
É indiscutível que existiu uma intensa e crescente relação entre MASISA e AVINA para benefício
mútuo, tanto em termos estratégicos como no tratamento de situações conjunturais, mostrando
uma grande flexibilidade e confiança por ambas as partes. A relação com AVINA é uma importante
fonte de apoio para a empresa e vice-versa, para criar o tipo de sinergia que parece ideal entre as
empresas de GrupoNueva e os sócios de AVINA.
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Conclusão
MASISA Argentina, e sua planta em Concórdia em particular, são um
excelente exemplo de como a adoção prática da tríplice linha de base
transforma as maneiras em que uma empresa pode criar valor.
MASISA em Concórdia virou um catalisador do processo de
desenvolvimento sustentável para a região em que opera, e também em
uma fonte de criação de riqueza. Tem feito isso com um padrão de respeito
à natureza, o que ficou demonstrado pela sua participação no investimento
e uso de áreas de conservação, o que causa um impacto positivo no
desenvolvimento de sua comunidade, ao contribuir com liderança,
perspectivas e inovação. Forjando, além disso, alianças com organizações
da comunidade para dar sustentabilidade a seus esforços nesse campo.
MASISA em Concórdia é um caso de sucesso na transformação de uma
empresa para uma crescente competitividade internacional e
sustentabilidade ambiental e social. Resta alcançar níveis de retorno
financeiro consistentes com esses esforços e realizações nos aspectos
produtivo, social e ambiental. Seu retorno sobre patrimônio vem crescendo
de maneira consistente depois da crise de 2002, aproximando-se passo
a passo, sobre uma crescente competitividade, à meta que se impuseram
de 12% anuais.
Atualmente, sua competitividade se sustenta em uma cadeia de valor que
se inicia com a utilização de restos de outras indústrias e de seus próprios
processos e termina com produtos e serviços de valor agregado através
de sua aliança com os Placacentros e com as unidades de vendas de
MASISA Corporativa em nível local, regional e internacional. Tem uma forte
base na capacidade inovadora em termos de processos, produtos e
serviços de sua equipe executiva e da organização em geral. Fortalecese por sua grande flexibilidade no abastecimento, no processo e face ao
mercado. Sustenta-se também em uma forte licença ambiental e social
para operar em momentos em que as indústrias florestais são fortemente
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questionadas no âmbito internacional. Sustenta-se na fortaleza de suas
alianças com líderes ambientais e sociais das comunidades em que opera,
transladando assim seu valor como organização para muito além de seus
colaboradores. Sustenta-se também em colaboradores com uma alta
produtividade e forte compromisso com a organização, em um nível de
eco-eficiência produtiva que a isola ainda que parcialmente da volatilidade
dos mercados de energia. A estratégia de MASISA em Concórdia continua
sendo de forte competitividade na sua indústria e de uma altíssima
sustentabilidade produtiva, ambiental e social.

Retorno sobre patrimônio de MASISA Argentina
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Organizações mencionadas no texto
As seguintes organizações aparecem na ordem em que são mencionadas no texto, primeiro os
parceiros diretos de MASISA e depois as outras organizações mencionadas.
Parceiros chaves:
Stephan Schmidheiny
VIVA Trust
MASISA Argentina
GrupoNueva
Fundación AVINA
Forestal Argentina, S.A. (FASA)
Placacentro

www.stephanschmidheiny.net
www.vivatrust.com
www.masisa.com.ar
www.gruponueva.com
www.avina.net
www.argentinaforestal.com
www.placacentro.com

Fundação Casa de la Paz
Escola Técnica No. 1 "Brigadier General Pascual Echagüe"
Instituto Nacional de Educação Tecnológica
Centro de Comércio, Indústrias e Serviço de Concórdia
Universidade de Ciências Empresariais e Sociais
Câmara de Comércio dos Estados Unidos
na República Argentina
Casa FOA
Fundação Habitat & Desarrollo
Fundação Eco Urbano
Conselho Empresarial de Entre Ríos
Mencionadas sem páginas web disponívei:
International Timber Holdings, LLC
Associação para o Desenvolvimento de Concórdia
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www.casapaz.cl
www.concordia.com.ar/eetn1
www.inet.edu.ar
www.centrodecomercio.org.ar
www.uces.edu.ar
www.amchamar.com.ar
www.casafoa.com
www.habitatydesarrollo.org.ar
www.ecourbano.org.ar
www.ceer.org

Glossário
Aglomerado: Material de construção produzido por meio da integração de pequenas lascas de
madeira unidas umas às outras por meio de resinas adesivas e sob alta pressão. Normalmente se
comercializa em chapas de aglomerado que servem como substituto da madeira em processos de
construção e fabricação de móveis.
Desenvolvimento sustentável: Define-se como o equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento
humano e a proteção do meio ambiente para garantir que as necessidades humanas possam ser
satisfeitas agora e no futuro. O desenvolvimento sustentável pode ser dividido em cinco campos
mutuamente complementares: a criação de riqueza, o equilíbrio ambiental, a estabilidade econômica,
o desenvolvimento institucional e o desenvolvimento humano.
Eco-eficiência: Baseia-se na idéia geral de produzir mais bens ou serviços utilizando cada vez menos
recursos naturais e produzindo menos desperdício e contaminação. Segundo o Conselho Mundial
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), a eco-eficiência se alcança mediante a
entrega de produtos e/ou serviços que preenchem necessidades e melhoram a qualidade de vida
das pessoas, a preços competitivos, ao mesmo tempo em que se reduzem progressivamente os
impactos ambientais ao longo do ciclo de vida completo desses produtos e/ou serviços.
ISO: É uma família de padrões de qualidade e desempenho em temas selecionados, como podem
ser a qualidade dos sistemas de gestão, de desempenho ambiental ou de responsabilidade social
corporativa. Emitidos pela International Organization for Standardization, os padrões ISO são
administrados por um conjunto de entidades de credenciamento e certificação.
MDF: Material de construção elaborado com base em fibras de madeira, em forma de chapas com
ambas as caras lisas, fabricado mediante a união das fibras por meio de resinas sintéticas. Utilizase como substituto da madeira em processos de construção e fabricação de móveis.
Melamina: A melamina é um composto orgânico plastificável que pode tomar cor e conformar-se
às necessidades de seus usuários. É de alta resistência, termo-estável. Neste caso, se usa em forma
de folhas que depois se utilizam para revestimento de chapas e em acabamento final em cores,
texturas e estilos diversos.
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Moldura (sancas): Elemento decorativo utilizado em diversas obras artísticas, entre elas e de forma
significativa, em arquitetura. Consiste em um relevo ou saliente de acusado componente longitudinal
que conserva idêntico perfil em todo seu traço. É este perfil ou seção transversal o que define e
diferença os múltiplos tipos de molduras.
OHSAS: É um sistema de padrões internacionais que detalha os sistemas de higiene e segurança
ocupacional em uma empresa de qualquer tipo, com o propósito de facilitar às organizações um
efetivo controle de riscos e desempenho. Os padrões exigidos a cada empresa precisam estar de
acordo com a natureza de seus processos e produtos.
Revestimento: Neste caso se aplica para descrever materiais em forma de placas que se utilizam
para cobrir paredes sem acabamento. Os revestimentos podem ser molduras largas ou chapas
revestidas com melamina.
Silvicultura: Provem do latim silva, que quer dizer selva, floresta; e cultura, que é o cultivo. A silvicultura
é a ciência que trata do cultivo das florestas. Fazem parte de seu campo a arte de criar ou conservar
uma floresta, e a teoria e a prática de regular o estabelecimento de uma massa arbórea, sua
composição e desenvolvimento; para isso se apóia na geografia, ecologia, edafologia e climatologia
entre outras ciências relacionadas.
Tríplice linha de base: Neste caso se refere a um sistema de medição do desempenho nas empresas
que mede simultaneamente resultados econômico-financeiros; ambientais e de eco-eficiência; e
sociais e de responsabilidade social corporativa.
Trust: No sistema legal inglês, um trust é uma regra por meio do qual dinheiro ou ativos se
transformam em propriedade de uma pessoa (ou pessoas ou organizações) para sua administração
em benefício de outros. O trust é administrado pelos termos estabelecidos no documento de sua
criação de acordo com as instruções de seu fundador.
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