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OPORTUNIDADE,
DIGNIDADE,
FELICIDADE.
Com o Projeto Melhor Idade Bob’s, pessoas entre
45 e 65 anos ganharam uma nova oportunidade para
redescobrir o que tudo isso significa.
Desde 2003 o Bob’s investe no Projeto Melhor Idade. Um programa de
reintegração social que abre oportunidades de emprego em suas lojas, para
pessoas com faixas etárias acima da média exigida pelo mercado. E vem
mostrando que viver e trabalhar no Bob’s pode ser gostoso em qualquer idade.

Fátima Jesus Gomes Grillo.

|

insight-bIOMA

Integrante do Projeto Melhor Idade há 6 anos. Iniciou
como Atendente, fez o plano de carreira interno como
Monitora e atualmente é Assistente de Gerente da loja
Bob's Uruguaiana do Rio de Janeiro.
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O conceito de desenvolvimento
sustentável está em constante avanço.
E, para responder aos dilemas e desafios que
cercam a Humanidade neste século XXI, pessoas,
empresas e universidades se mobilizam em busca de novas
soluções.
A saída passa por boas ideias que, nas mãos de profissionais capacitados, serão transformadas em propostas inovadoras para as inúmeras questões que ainda problematizam a existência do homem no planeta. Com esta revista
Insight-Bioma, pretendemos acompanhar a evolução conceitual e trazer nossa modesta
colaboração ao debate.
Insight-Bioma amplia o foco sobre a sustentabilidade. Nessas páginas, discutiremos as fronteiras entre preservação e avanços na ciência, recursos humanos e desenvolvimento, gestão
integrada do território, urbanismo e qualidade de vida, redução da miséria, entre outros.
Neste primeiro número, investigamos a grande lacuna existente na formação dos gestores
de sustentabilidade. Afinal, os profissionais ditos verdes que trabalham em corporações,
ONGs e governos são qualificados? Em nosso tema de capa, os holofotes estão no capital
humano. Porque acreditamos que o homem ainda é o fiel da balança deste grande
bioma chamado Terra.
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Kelly Nascimento
editora de insight-bioma
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CADA VEZ MAIS OS JOVENS
PENSAM EM SUSTENTABILIDADE.
INCLUSIVE AS JOVENS EMPRESAS.
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Todo esse sucesso só é possível graças aos seus valores. Afinal, a H-Buster já nasceu nos novos
tempos, comprometida com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar das pessoas
e a preservação do meio ambiente. Uma empresa 100% brasileira, que cresceu rapidamente
e está empenhada em manter esse crescimento de maneira equilibrada. Para a H-Buster,
tão importante quanto conquistar mercado é ter a confiança e o respeito dos consumidores,
dos parceiros e de toda a sociedade.

insight-bIOMA

A H-Buster é uma empresa jovem. Foi fundada em 1997 e já é uma das grandes fabricantes
de sistemas de áudio e vídeo automotivos do Brasil, produzindo e comercializando DVD players,
CD/MP3 players, navegadores GPS, monitores de LCD, amplificadores, acessórios e uma
completa linha de alto-falantes. Além disso, em 2008, lançou sua primeira linha de TVs de LCD.
E, desde 2010, atua no mercado de informática, produzindo notebooks. Atualmente são três
plantas produtivas, duas em Cotia (SP) e uma em Manaus (AM).

Você quer, você pode, você merece.
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As grandes ideias crescem, se desenvolvem e são
compartilhadas. As ideias da Alcatel-Lucent
tornaram as redes de hoje possíveis, para que
suas ideias possam prosperar nesta rede.
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www.alcatel-lucent.com.br
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© 2011 Alcatel-Lucent

E se a vida
mudasse na
velocidade
das ideias?

AT THE SPE ED OF I D E AS ™
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Cidadania
digital

por Stavros Panagiotis Xanthopoylos
Diretor Executivo – FGV Online

Mary Murashima
Gerente de Produção Acadêmica – FGV Online
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O futuro é agora. A todo
momento, a história
das relações humanas,
sociais, de trabalho e,
consequentemente, as de
aprendizagem não param
de ser reescritas, sendo
reeditadas e atualizadas
colaborativamente em um
novo mundo digital.
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todo instante, em virtude dos avanços das
chamadas TICs – tecnologias da informação e da comunicação – e da globalização,
novas formas de comunicação e relacionamento
desafiam a sociedade, as instituições sociais e o
mercado de trabalho a se reinventarem em razão
das mudanças constantes, das novas demandas,
dos novos objetivos e, principalmente, dos novos
perfis que se delineiam a nossa volta.
Contudo, um admirável mundo novo não apaga,
de uma hora para outra, pegadas antigas. Nesse
cenário, virtual, digital e, ao mesmo tempo, cada
vez mais real, a mudança de paradigmas pressupõe estranhamentos, inadequações, dificuldades,
conflitos, diferenças, que são, sobretudo, geracionais.
Hoje, o desejo de compreender melhor essas
diferenças – com o objetivo principal de que não
se tornem oposições – pressupõem diversos teóricos, é praticamente um consenso acerca das diversas gerações que dividem esse novo mundo: a
geração de veteranos, a geração dos baby boomers,
a geração X, a geração Y e a geração Z.
> Realidade multigeracional
Os veteranos são os nascidos entre os difíceis
tempos de grandes guerras e crises econômicas
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compreendidos entre 1925 e 1945. Aprenderam o
sentido da vida aliada ao sacrifício, à disciplina, ao
respeito às regras e ao dever em tempos em que,
diante de tantos problemas, a aceitação era, talvez, a
única resposta. Por isso mesmo, costumam também
ser chamados de geração silenciosa. Em sua grande
maioria, já se retiraram do mercado de trabalho.
Os baby boomers vivenciaram o sentido da esperança via desenvolvimento econômico do pós-guerra,
entre os anos de 1946 e 1964. Em meio a grandes expectativas, encontraram espaço para o crescimento
profissional – principalmente para os homens –, em
meio a um clima de grande otimismo. A possibilidade de crescimento, contudo, teve como contrapartida
elementos como o aumento da competitividade, da
dedicação ao trabalho em detrimento da vida pessoal
e da necessidade de reconhecimento e valorização
no meio profissional em nome dos postos e dos papéis de destaque que vários deles assumem hoje no
mercado de trabalho. Muitos já se encontram próximos da aposentadoria.
A geração X, nascida entre 1965 e 1979, não compartilhou, contudo, o mesmo clima de otimismo da geração anterior. Nesse período, as mulheres ganharam
papel significativo como força de trabalho, passando
a atuar, em grande escala, em cenários diferentes do
lar. Enquanto a noção de trabalho se fortalece para

A distância
existente, hoje,
entre nós e nosso
futuro é apenas
virtual
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> Valores e modo de expressão
Os valores de cada uma dessas gerações não são
tão diferentes – o novo nasce do antigo e o supera por
adequação. Contudo, o que as diferencia, fundamentalmente é seu modo de expressão, o que influencia
necessariamente suas vidas e seus trabalhos. Nesse contexto, como afirma Marc Prensky (2001), em
termos de comunicação, uma fronteira entre essas
gerações é a que separa os chamados imigrantes dos
nativos digitais.
Ao contrário das gerações X, Y e Z, veteranos e
baby boomers não vivenciaram o grande avanço das
TICs, mas, por ainda permanecerem no mercado de
trabalho, delas têm, necessariamente, de fazer uso,
tornando-se, assim, imigrantes digitais. Desse modo,
como todo imigrante, mantêm algum “sotaque” da
“língua” natal, que nada mais é do que a marca do
passado não tecnológico. Além disso, ao contrário
das gerações mais novas – formadas por nativos
digitais que, quanto mais novos, mais fluentemente
“falam” a língua das novas tecnologias –, as gerações
mais antigas deixam vários vestígios de sua “migração” em suas práticas de trabalho: preferem imprimir
informações para ter acesso à mídia papel em lugar
da mídia digital, não usam a internet como primeira
fonte de informação, utilizam os processos de comunicação digital, mas não se separam do telefone ou
das reuniões presenciais etc.
Segundo Don Tappscott (2009), a geração Y –

aquela que realmente nasceu e cresceu em meio às
tecnologias digitais e já está no mercado de trabalho – não tem pelas relações hierárquicas o mesmo
respeito que as gerações anteriores, porque acredita
que tem o poder para dominar o mundo; além disso, o
desejo de se fazer ouvir é a contrapartida de sua facilidade de expressão, principalmente em redes sociais
digitais, e, acima de tudo, a inovação e os desafios
são os seus maiores atrativos.
Segundo dados do Relatório Nielsen, da Global
Faces and Networked Places, de março de 2009, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2008, o uso de
redes sociais cresceu 63% e o do facebook, 566%,
o que é representativo da facilidade e da necessidade de comunicação instantânea das novas gerações, acostumadas aos e-mails, ao SMS, aos blogs,
ao twitter etc. Segundo, ainda, dados da Pesquisa
Novos Talentos realizada pelo LAB-SSJ, em 2008,
92,2% dos jovens dessa geração dizem aprender
mais facilmente por meio de tecnologia; 88,2%, com
foco na prática; 83,9%, por meio da experiência; e
66,4%, com a utilização de networks, de forma colaborativa.
Nesse sentido, cabe ainda nos perguntarmos
como as instituições de ensino estão se dirigindo aos
membros mais novos da geração Y e da geração Z em
sua realidade de nativos digitais, ou seja, entender
que alterações estão sendo pensadas para enfrentar
o desafio de preparar essas novas gerações para o
mercado de trabalho.
Outrossim, visto que as características aqui apresentadas para cada geração são apenas gerais, cabe
ainda refletirmos acerca dos chamados excluídos digitais, aqueles que, desde a geração X, não tiveram
acesso às mesmas condições de excelência que possibilitaram a afluência das características aqui mencionadas para as últimas gerações, por diferentes
motivos de ordem social, econômica e cultural.
Segundo María García Pérez, Daniela Melaré Vieira Barros e Isabel Ortega Sánchez (2008), a alternativa para a exclusão digital é a alfabetização digital –
uma atitude voltada para a integração e a viabilização
de possibilidades que as tecnologias apresentam para
a aprendizagem humana. De acordo com as autoras,
essa aprendizagem se torna possível por meio de
quatro elementos: information literacy, que é a competência de aprender e criar significados a partir da
informação; media literacy, que é a competência para
ler e interpretar o significado de diferentes mídias expressas por diferentes linguagens; digital literacy, que
é a competência de usabilidade ou letramento digital;
e virtual literacy, que equivale à competência da vir-
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homens e mulheres, a nova estrutura familiar – relações informais, divórcios, pais mais ausentes – levou
os nascidos nessa geração a serem mais adaptáveis,
independentes e resistentes. São práticos, pensam
mais em si mesmos e não apenas no trabalho e não
se apegam demasiadamente a cargos, funções ou
empregos, estando mais abertos a mudanças e, com
essas características, dominam hoje o mercado de
trabalho.
O período compreendido entre 1980 e 1995 viu
nascer os filhos dos baby boomers, a geração Y, também conhecida como geração D (de “digital”), geração N (de “net”) ou geração why? (“por quê?”). Alimentados com atenção, educação, interatividade e
senso crítico, desenvolveram autoconfiança, ousadia,
sociabilidade e independência; apreciam o questionamento, a liberdade, as mudanças, a flexibilidade e
são os mais novos atores dos diferentes cenários organizacionais.
Por fim, a partir de 1996, temos a chamada geração Z, que começará a compor a força de trabalho
dentro de alguns anos.
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tualidade – adaptação ao ambiente virtual em suas
múltiplas implicações comunicacionais.
> Amálgama multigeracional
e cidadania digital
Diante do aporte e do domínio de tecnologias digitais, encontramo-nos hoje em meio a uma intrincada
rede de novas relações, em que alguns participantes
estão mais aptos a lidar melhor com os elementos
desse novo cenário social por serem dele oriundos;
outros migram para um ambiente que lhes é a princípio estranho e, justamente por isso, têm mais dificuldades nesse novo espaço interativo, e, por fim, encontram-se os atores excluídos da cena e que, quase
sempre por falta de opção, estão – e possivelmente
estarão – à margem dessa sociedade infodigital caso
nada seja feito.
Cabe ressaltar, ainda, que é nesse amálgama
multigeracional que se forja o novo conceito de cidadania digital: a condição básica da competitividade nesse novo mercado de trabalho. Se, por um
lado, os nativos digitais têm grande domínio das
tecnologias, por outro, em sua maioria, precisam de
mais foco no alcance da eficácia de suas funções.

Da mesma forma, se, por um lado, em relação aos
avanços tecnológicos, os imigrantes digitais agem
de forma reativa, por outro são os maiores responsáveis pela geração de inovações e melhorias para
produtos e serviços.
Neste admirável mundo novo, entretanto, a quebra
de barreiras, a facilidade de acesso às informações e
o favorecimento da interatividade, bem como da colaboração, parecem-nos acenar, democraticamente,
indicando que para todos existe um lugar ao sol.
De acordo com o relatório Generation Y: Powerhouse of the Global Economy, divulgado pela
Deloitte, em janeiro de 2009, “organizações que não
aproveitam a possibilidade da colaboração entre as
gerações se arriscam a se tornarem irrelevantes ou
obsoletas”, visto que essa é uma exigência do ambiente multigeracional dos dias de hoje.
Nesse cenário, é imprescindível que os líderes da
geração de baby boomers e da geração X saibam como
aproveitar o potencial de inovação da geração Y, aliada
à experiência e à maturidade das gerações anteriores,
respeitando e favorecendo a diversidade geracional
em prol da qualidade do trabalho, nos limites dessa
nova noção de cidadania, que hoje também é digital. ¢
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Programa de desenvolvimento agrícola no Maranhão.

ASSUMIMOS
RESPONSABILIDADES
MAIORES PARA UM FUTURO
MELHOR PARA TODOS.

A EBX é um grupo 100% brasileiro, com 30 anos de experiência nos setores de infraestrutura e recursos naturais, atuando em áreas como óleo e
gás, energia, mineração, indústria offshore e logística. Mas, durante todo esse tempo, nosso objetivo nunca foi apenas gerar ganhos financeiros.
O Grupo EBX sempre pautou seu crescimento no desenvolvimento sustentável, optando por caminhos que zelam pelo equilíbrio ambiental e a
responsabilidade social. Nós acreditamos que, quanto maiores as empresas, maiores são suas responsabilidades com o planeta.
E queremos crescer e fazer cada vez mais.
• Conservação, por 10 anos, de três Parques Nacionais (Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha e Pantanal), cinco Reservas Particulares
do Patrimônio Natural (Dorochê, Engenheiro Eliezer Batista, Acurizal, Penha e Rumo ao Oeste), além de outros 400 mil hectares
do Corredor Ecológico do Muriqui, um dos maiores projetos de restauração da Mata Atlântica já desenvolvidos no País;
• Apoio ao Hospital do Câncer, no Ceará, e à construção do Hospital Pró Criança Cardíaca, no Rio de Janeiro;

|

• O Grupo EBX já gerou cerca de 20 mil postos de trabalho na operação e construção dos empreendimentos em
curso. Nos próximos anos, serão 40 mil postos de trabalho.
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• O Grupo EBX vai investir, até 2014, R$ 30 milhões em treinamento profissional de 25 mil trabalhadores;
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inovação

por Ernesto Cavasin
Equipe de Sustentabilidade da PwC

Inovar é

arriscar-se
São inúmeros os exemplos de produtos
que podem ser valorizados pelos seus
benefícios ambientais, notoriamente por
sua habilidade em reduzir emissões em
suas aplicações. O caso do nióbio, que
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reduz o peso de um veículo mantendo
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as características físicas do aço nele
empregado, é um exemplo de aplicação.
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oje os limites da aplicação desse minério
estão no valor do produto, mas não calculamos os benefícios que o nióbio traz ao
reduzir as emissões dos produtos nos quais é aplicado. Eletrodomésticos, motos, frango, todos podem
ser valorizados em um mercado que precisa reduzir
suas emissões.
Apesar de os mecanismos de mercado já existirem e em grande parte dos países já estarem regu-

lamentados pela ratificação do Protocolo de Quioto,
ainda não é fácil desenvolver um projeto como esse.
Os excessos de burocracia de um projeto via Quioto
podem levar um inovador ao esgotamento e à desistência. O valor do crédito de carbono é um elemento
de grande sensibilidade para projetos baseados nesse mercado, e a falta de definições sobre o futuro,
que afeta sem dúvida a demanda, tem influenciado
seu valor.

RINO COM

Gás LP.
A energia de todo o Brasil.
O gás liquefeito para
todos os brasileiros.

Presente no dia a dia dos brasileiros, o Gás LP*
é uma fonte versátil de energia que impulsiona
o crescimento e o bem-estar de todo o País.
Confira as vantagens que o Gás LP traz
para empresas, indústrias, agronegócios,
restaurantes, comércios e, principalmente,
a sua casa:
• Presença em 100% dos municípios
brasileiros.
• Até 70% mais econômico
que o gás natural.**
• Até 25% mais econômico
que o chuveiro elétrico.**
• Energia limpa.
insight-bIOMA

• Energia versátil: soluções sob medida.

Conheça nossos associados e saiba mais:

|

www.sindigas.org.br

* Gás Liquefeito de Petróleo – GLP.

** Verifique as comparações econômicas no site do Sindigás.
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Os riscos são, sem dúvida, limitantes para que as
empresas tomem a decisão de seguir com um projeto
ou não, mas nesse caso específico acredito que, com
o passar dos anos, teremos uma reviravolta grande
no ambiente comercial tal qual o conhecemos; na verdade, se olharmos para trás, já identificaremos mudanças substanciais.
O aquecimento global já é fato e nos obrigará a
agir, seja por vontade própria, seja obrigado por força
de lei ou concorrência.
Um dos princípios que norteiam meu pensamento
é que, se não há saída, pelo menos que eu tenha condições de participar da solução. Receber a orientação de como agir é, sem dúvida, mais fácil, pois evita
o desgaste de tentar e errar, mas também não dá a
chance de avaliar as melhores oportunidades e decidir entre elas. Sir Nicholas Stern, ex-economista chefe do Banco Mundial e professor da London School of
Economics, a pedido do então ministro das finanças
da Inglaterra, Gordon Brown, iniciou em 2005, com
o apoio de técnicos do ministério inglês, academia e
institutos, a formulação de um relatório com o objetivo de entender os desafios econômicos que enfrentaremos dadas as mudanças climáticas.
Divulgação

O mais relevante desse relatório é o fato de ser
um dos primeiros estudos encomendados por um
governo sobre os impactos das mudanças climáticas
na economia. Uma das principais conclusões desse
estudo é que, com um investimento de apenas 1% do
PIB Mundial, podem-se evitar danos que levem à perda de 20% do mesmo PIB. Além disso, sabe-se que
os benefícios de uma ação forte e imediata para enfrentar as mudanças climáticas ultrapassam de longe
os custos de não fazer nada.
Outro dado relevante que Stern apresenta em seu
relatório é o de que o mercado de carbono pode ser
muito eficiente no combate às alterações do clima. E
traz a necessidade de se valorar o carbono, que pode
ser por meio de taxas, impostos, comércio de emissões e regulação.
Por quem são formados os países e como é gerado seu PIB? A resposta é simples: pela sociedade que
lá habita, formada de consumidores/eleitores, e seu
produto interno bruto é equivalente à soma de toda
a produção de riquezas, física e de serviços. Se agir
custa significativamente menos do que ficar parado
para um país, é lógico que, para as empresas, ficar
parado é prejuízo. Trocando em miúdos, o risco maior
nesse caso é o de aguardar.

“Por quem são formados
os países e como é
gerado seu PIB? A
resposta é simples: pela
sociedade que lá habita”
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> O PESO DA INOVAÇÃO
Inovação é tudo aquilo que sai do cotidiano, do
amplamente conhecido e divulgado. O mundo globalizado nos levou a um ambiente extremamente competitivo e, com isso, à necessidade de criar, desenvolver
cada vez mais para a sobrevivência comercial.
As inovações tecnológicas sempre foram instrumento para o progresso e para a melhoria das condições de vida no planeta. Agora precisamos, também, lançar mão de tecnologias para a preservação
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SulAmérica Odontológico. Se aborrecer pra quê?
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Com o SulAmérica Odontológico você deixa seus funcionários
mais sorridentes, mais felizes e sem aborrecimentos. São várias
opções de planos, rede referenciada nacional, reembolso Brasil
e Exterior*, atendimento de qualidade e benefícios e serviços
diferenciados. Tudo de um jeito rápido, claro e fácil. Aﬁnal,
seguro é para resolver os aborrecimentos e não para ser mais um.
Consulte seu corretor de seguros e contrate já.

ANS nº 000043

Contrate o SulAmérica Odontológico para
sua empresa e conte com a mesma qualidade
do SulAmérica Saúde.
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dessas condições. A ameaça do aquecimento global
entra nesse cenário como instrumento de alerta e
de necessidade de envolvimento de todos os atores,
especialmente do tripé que sustenta o crescimento:
governos, empresas e sociedades. Não adianta uma
empresa investir pesado em reciclagem em suas dependências se, ao saírem dali, seus controladores,
executivos e funcionários não adotam os mesmos
padrões em suas residências.
Também não adianta os governos fazerem campanhas de conscientização se não criam condições
reais de estímulo tanto para as empresas como para
a população.
O aquecimento global apresenta riscos, mas riscos são sinônimo de oportunidade. Como nas parábolas que facilitam o entendimento, podemos lembrar
que o homem só troca de casa quando a que ocupa
não lhe serve mais, não atende mais às suas necessidades de conforto; essa troca movimenta a economia, leva outros homens a terem casa e renda, a criar
novos empregos. É esse o significado mais profundo,
do micro para o macro, das oportunidades que passam primeiro pela identificação dos riscos. Quando
a casa está para cair, buscamos trocá-la por outra,
queremos melhores materiais, enfim, aquilo que é resultado de pesquisa e desenvolvimento, da evolução
tecnológica. E o fazemos porque a casa anterior envolvia riscos, que se traduziram em oportunidade de
uma nova casa, mais sólida, como na velha história
dos três porquinhos.
Foram os riscos que correu o aviador Alberto
Santos Dumont, até chegar a um dirigível que pudesse ser controlado no ar, que abriram a oportunidade
para o surgimento dos dirigíveis que, independentemente do uso político que tiveram na Alemanha de
Hitler, pudessem transportar passageiros. Esses dirigíveis também criaram oportunidades para a indústria, o comércio, os governos e a sociedade.
> INOVAÇÃO NO BRASIL
A economia sempre apresentou constante evolução. Em meados do século XIX, a Inglaterra entendeu
que a produção em série era necessária para o crescimento econômico. Com esse pensamento, o país se
consolidou, foi a locomotiva da Revolução Industrial.
Das commodities que saíam de suas hoje ex-colônias,
como a Índia, foram criados produtos, como o chá
inglês, e consolidada uma cadeia de produção que
agregou valor àquilo que era simples matéria-prima.
Já no início do século XX, no ano de 1911, o engenheiro americano Frederick Taylor (1856 – 1915)
mudou as bases de produção ao lançar o livro “Prin-

cípios de Administração Científica”, procurando convencer a todos de que o melhor caminho para administrar uma empresa passa pelo planejamento e pela
ciência, resultado da distribuição de tarefas, que acaba por criar as linhas de produção modernas. Taylor
desenvolveu, assim, uma parametrização dos processos de produção em escala. A eficiência produtiva era
necessária e vital. Hoje, logicamente, essas teorias
continuam presentes em nosso cotidiano, mas novas
necessidades para continuar o constante crescimento apresentam-se dia após dia.
Agregar valor é a ordem do dia. E o que isso significa? Significa tornar importante para as pessoas um
produto diferente, ou seja, novo. E a melhor forma de
obter esse diferencial é por meio da pesquisa e do
desenvolvimento.
O Brasil, responsável por quase 2% do PIB mundial, é detentor de apenas 0,2% das patentes mundiais. Investimos 1% do nosso PIB em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), aproximadamente US$ 12
bilhões. Dos países conhecidos como BRICs (Brasil,
Rússia, Índia e China), somos o que menos investe
em P&D. A China, líder dos países em desenvolvimento, aplica cerca de 7 vezes mais que o Brasil.
Se continuarmos nesse caminho, correremos um
risco enorme de nos defasar, de nossos produtos ficarem cada vez menos competitivos e de nos tornarmos mais dependentes da comercialização de produtos primários, ou melhor, extrativistas.
Outro fato relevante é que somente 40% desses
investimentos no Brasil são feitos pelas empresas,
enquanto nos EUA e no Japão (primeira e segunda
economias do mundo) a participação da iniciativa privada chega a 80%.
É claro que P&D é uma atividade de risco, e a falta de crédito e incentivos, somada às altas taxas de
juros no país, não apoia as empresas nesse sentido.
Muito se falou dos incentivos introduzidos pela
Medida Provisória (MP) do BEM e pela Lei de Inovação em 2005, mas o fato é que, não discutindo a efetividade dessas leis, 64% das empresas, de todos os
tamanhos, desconhecem, não entendem ou não têm
capacidade de acessar esses incentivos, e 90% têm
pouco ou nenhum conhecimento sobre as atividades
e o desempenho dos órgãos de fomento de P&D, segundo sondagem da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).
O resultado disso tudo é que a empresa nacional
apresenta baixa capacidade de inovação. Mas por que
isso acontece se o povo brasileiro é globalmente conhecido como criativo?
Isso é verdade, tanto que cientistas brasileiros
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ferenciais reconhecidos no mundo inteiro. É o caso
de equipamentos e softwares para o setor bancário,
desenvolvidos pelo setor privado.
No segmento agrícola, temos outro bom exemplo,
que em um caso de sucesso uniu academia, governo e investimentos privados para desenvolver o que,
acredito, será uma das mais importantes fontes de
energia no futuro: o etanol da cana.
Para termos uma ideia do potencial que a cana
oferece para o desenvolvimento econômico do país,
se investirmos nessa indústria somente 3% do que
os EUA investem em P&D por ano, em 20 anos o
Brasil poderá suprir em 5% o consumo mundial de
gasolina, e isso traria um crescimento em nosso PIB
de quase 14%.
É opinião de todos os grandes políticos, cientistas
e economistas do mundo que os combustíveis renováveis são o futuro e que o Brasil tem posição privilegiada, tanto natural quanto tecnológica, nesse setor.
Outro exemplo de retorno é a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que, com o de-
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são responsáveis por um grande número de artigos
publicados todos os anos. O erro está nos dados
apresentados anteriormente.
No setor privado, as empresas, que mais podem
aproveitar os benefícios da inovação, não estão investindo em P&D. Segundo pesquisa da ANPEI, somente 2,7% das empresas investem em P&D para
seus produtos, e as universidades, que produzem artigos e pesquisas em número considerável, não estão
percebendo as reais necessidades do mercado.
Como, então, transformar essa vantagem comparativa, a criatividade brasileira, em vantagem competitiva comercial? Criando uma ponte entre o teórico
e o prático. Falta interação consistente entre as empresas e a academia, e somente benefícios fiscais e
políticas públicas não serão suficientes para a construção dessa “ponte”. Cabe às empresas brasileiras
tomar a frente desse processo e investir, buscar essa
conexão.
Temos ótimos exemplos de sucesso em nosso
país: produtos e setores líderes no mercado, com di-
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senvolvimento de tecnologias já implementadas, gera
grandes benefícios financeiros para o país. Um exemplo é a mudança no padrão de renda nas regiões áridas
do Vale do São Francisco, na divisa entre Pernambuco
e Bahia, onde a produção vinícola ganha destaque e
medalhas em países tradicionalmente conservadores
na classificação de vinhos, como a França. Com a micropropagação, processo em que as melhores mudas
de uma planta dão origem a uma sequência delas, por
clonagem, a Embrapa transformou o país hoje num
dos grandes produtores de morango, a despeito das
condições climáticas desfavoráveis.
É preciso que a indústria nacional aposte no desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos
diferenciados. Somente assim ela poderá assegurar
sua sustentabilidade, focando nas novas oportunidades de mercado e na possibilidade de transformar a
atual vantagem comparativa do Brasil em competitiva. E o que isso significa?
O Brasil tem hoje uma das menores emissões
industriais do mundo, fruto de um parque energético fortemente estabelecido em energias renováveis,
como energia hidráulica, biomassa, além da energia
limpa proveniente do etanol, que já abastece relevante parte de nossa frota de carros.
Um exemplo fácil para entender a necessidade do
Brasil de aproveitar esse benefício como um diferencial comercial é o de um produto simples e cotidiano,
o frango. Desde a produção de ração até o produto
pronto, o frango brasileiro tem vantagens que permitem menor emissão de gases de efeito estufa em
sua cadeia produtiva. Hoje temos milho, base da ração, que pode ser produzido próximo das áreas de
cria da ave, reduzindo a necessidade de transporte
por longas distâncias, mas é no frigorífico que nossa
diferença está.
O maior consumo energético no fluxo produtivo
do frango está notoriamente na energia necessária
para escaldar, ou seja, aquecer a carcaça do frango para facilitar a remoção de penas, bem como no
processo de resfriamento e congelamento. Hoje, esses processos contam com uma vantagem ímpar se
compararmos com nossos principais competidores
do mercado de carnes no mundo. A maioria dos frigoríficos no Brasil usa lenha ou carvão vegetal para
suprir suas necessidades de vapor e água quente, e
os processos de congelamento, que consomem muita

*Trecho do livro “Toneladas sobre os Ombros”

energia, contam com energia advinda de uma matriz
elétrica fortemente baseada em renováveis, já que
84% da energia elétrica do Brasil são produzidos por
hidrelétricas.
Portanto, a produção do frango, um importante
item da pauta brasileira de exportações, emite menos
carbono durante seu processo produtivo do que nossos concorrentes. Isso faz com que o país seja, além
de competitivo em preços e consiga vender o produto
para todo o mundo, gerando renda e divisas, competitivo em uma economia de baixo carbono.
Minha indagação é: como o Brasil, ou melhor, as
empresas nacionais que competem nesse mercado estão aproveitando esse diferencial? Esse é um
exemplo de que pequenas inovações e mudanças
nos processos podem agregar cada vez mais valor a
um produto ou diferenciá-lo no mercado, mas para
isso as empresas precisam estar atentas e aptas às
mudanças. O primeiro passo é conhecer as políticas
existentes que estimulam o investimento em produção limpa. O país tem tudo para – no ambiente
de preocupação global com as mudanças climáticas
que afetam o planeta e a sustentabilidade das espécies – conquistar importante posição de liderança,
pois possui recursos para tal. E existem brasileiros
como Santos Dumont, que já ensinou, na prática,
que até o sonho de Ícaro de voar pôde se tornar realidade.
Não podemos ter medo de altura, sob o risco de
nos tornarmos anões diante do crescimento global.
A população brasileira, com sua capacidade de produção e consumo, é capaz de gerar riquezas e conhecimento. Basta usar as ferramentas adequadas,
apresentar nossas soluções em busca de um futuro próspero e alcançar a liderança nesse processo
que está começando, mas precisa ser acelerado, e
em que o Brasil tem vantagens competitivas. Temos
que acabar com a nossa resistência a deixar de lado
modelos que estão caindo por terra, em face das
exigências de um planeta mais limpo e mais sustentável. Enfim, temos a chance de resgatar o invento de Dumont e voar mais alto. Temos à disposição
recursos para tal e, com projetos bem definidos e
planejamentos consistentes, teremos garantia de
capital, inclusive daqueles países que poderão, nesse cenário, perder a liderança que ainda mantêm na
economia global. ¢
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Em terra de aquecimento global, quem tem informações
privilegiadas sobre o clima é rei. Que o diga o engenheiro
Fábio Hochleitner. Ao lado de Ricardo da Silva, ele
criou, em 2008, a Aquamet, empresa que trouxe
inovação ao serviço de meteorologia no Brasil. Por
meio de modelos matemáticos, eles são capazes
de simular o comportamento da Natureza
e municiar empresas com informações
estratégicas, como o avanço de manchas
de petróleo no mar ou a trajetória de
dispersão de partículas poluentes
na atmosfera.

clima
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nstalada no Parque Tecnológico da UFRJ,
na Ilha do Fundão, a empresa está num
ambiente que respira pesquisa e transpira
inovação. “Eu e Ricardo Marcelo somos sócios na
Aquamet. Somos cria aqui da UFRJ, fizemos o curso
de Meteorologia na UFRJ, mestrado e doutorado na
Coppe. Nesse caminho, começamos a verificar, por
meio de nossas pesquisas no laboratório chamado
Lamce – Laboratório de Métodos Computacionais
em Engenharia. Detectamos uma necessidade que
o mercado tinha na área de meteorologia e oceanografia e que não era coberto”, explica Fábio. O perfil
focado em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia
rendeu incentivos de agências públicas – Faperj, Finep, CNPq – que injetam dinheiro na empresa por
reconhecer seu grau de inovação.
Na vivência acadêmica, eles perceberam que, na
maioria das vezes, as pesquisas e teorias de alta
tecnologia das universidades não se traduziam em
aplicação no mercado corporativo; ficavam restritas
ao ambiente universitário. Então, verificaram a oportunidade de atuar nessa ponta para fazer com que
a pesquisa atingisse o mercado e possibilitar que
esse conhecimento chegasse à rotina das empresas
e se traduzisse em benefícios. A diferença do servi-
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ço salta aos olhos. Enquanto as outras empresas do
mercado fazem uma previsão de tempo básica – se
vai chover ou fazer sol e a variação de temperatura –, a Aquamet vai além. “Consideramos que esse
tipo de informação é importante para quem vai sair
de casa e quer saber se leva casaco, guarda-chuva
etc. Mas não é suficiente para o setor corporativo.
Imagine uma empresa de exploração de petróleo, que
extrai óleo do oceano e que enfrenta uma situação de
vazamento de óleo por algum motivo. Para ela é fundamental saber se vai chover nas próximas horas
naquela área em que aconteceu o acidente. E
também qual vai ser a consequência, o que
essa chuva vai ocasionar nas condições
oceânicas e atmosféricas. O óleo vai se
comportar de que jeito? Faltava esse
tipo de informação no mercado. É aí
que entramos”, diz.
O foco da atuação é o setor
de energia, em que foi detectada uma maior de quê. A
Aquamet já tem mais de
30 clientes que vão de
empresas do setor
de petróleo e gás
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a hidrelétricas, passando pelo segmento de energia
eólica. ”É uma gama de atuação vasta, que vai desde o apoio a operações de exploração de petróleo,
à parte logística da exploração de petróleo, informações para planejamento de prospecção de poços de
petróleo, estrutura de plataformas, que dependem da
dinâmica do oceano, o apoio a portos, monitoramento de condições de portos, informações que grandes
embarcações desse setor precisam constantemente.
Ainda na área de petróleo, atendemos à parte de refino, atuamos muito na de dispersão de poluente na
atmosfera.”
No caso da exploração de petróleo, a Aquamet
desenvolveu uma solução que diminui o impacto em
caso de acidentes, como vazamento de óleo no mar. É
o Sistema de Informações Ambientais para Resposta
a Acidentes de Óleo no Mar. “Com esse programa,
conseguimos, além de mapear a trajetória do óleo,
enviar dados para dispositivos móveis, como celulares e tablets. É um recurso útil para que as equipes de emergência tenham acesso a informações em
qualquer lugar. Elas vão saber o que ocorre naquele momento com a mancha e qual a previsão do que
acontecerá”, diz. Essas soluções para a área de petróleo atraíram interesse de empresas que atuam em
Angola e Moçambique.
A Aquamet parte do pressuposto de que, sim, a indústria vai gerar alguma poluição. Mas essa poluição
não seria inevitável. “Qualquer atividade vai poluir
de alguma forma. O que se tem de ter é o controle.
As empresas sabem, ao consultar o órgão ambiental,
que elas têm acesso ao inventário de poluente. Então, é possível montar um com nível detalhado do que
a empresa está colocando na atmosfera, o que produz como dejetos, que poluentes está emitindo. Além
desse conhecimento é preciso saber como esse poluente vai se comportar em contato com atmosfera.
Dependendo das condições climáticas, essa poluição
vai se dispersar”, detalha. Esse foi o trabalho desenvolvido para a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc),
da Petrobras. A Aquamet faz o monitoramento e as
simulações de como essa poluição vai se comportar,
qual será a concentração do poluente (hidrocarbone-

tos etc.) e como essa dispersão pode se espalhar pela
Baixada Fluminense. “Não posso evitar um derramamento de óleo. Isso depende de diversos fatores de
cada empresa. Nesse caso, atuo na consequência, em
formas de minimizar os impactos. Quando atuamos
na prevenção é no apoio logístico, na parte da dispersão de poluentes. E no setor elétrico, no monitoramento de eventos extremos que possam ocorrer,
como descargas elétricas, tornados. Estamos trabalhando a curto prazo, com cerca de 6 horas de antecedência.”
Para a operação de hidrelétricas, o serviço de
inteligência também faz diferença. ”Quando se trata
desses recursos hídricos não existe milagre. As hidrelétricas dependem de reservatórios que, por sua
vez, dependem das águas dos rios. Isso requer planejamento, saber como esses reservatórios vão acumular água. Uma quantidade determinada de chuva
num local se divide numa parte que cai diretamente
no rio, outra vai para a superfície do solo, vai se infiltrar e alimentar o rio de novo etc. Fazemos estudos
em que associamos qual o percentual dessa chuva
com relação à vazão do rio. Damos esse suporte aos
operadores.”
A solução caiu como uma luva para o Operador Nacional do Sistema (ONS), que precisa estar
de prontidão para qualquer evento meteorológico
e ciente da possibilidade de ocorrência de eventos
extremos, que possam danificar a linha de transmissão, o que afeta todo o sistema. “O sistema elétrico
está todo interligado. E isso requer um planejamento
detalhado, que vem da meteorologia, das condições
de atmosfera, da previsão de chuva, de eventos mais
sérios. Fazemos esse serviço em nível Brasil. Damos
suporte à equipe de meteorologia deles, desenvolvendo os modelos meteorológicos. Mantemos todo o
sistema de visualização e acompanhamento”, relata
o engenheiro.
E como essas soluções poderiam ajudar em projetos complexos como o de Belo Monte? “Nossas
soluções seriam um diferencial já na fase de concepção. Podemos fazer um estudo de como vai ser
o impacto no clima daquela região. Cada local tem
um microclima. Qualquer alteração que você faça
num determinado local, e a barragem é uma grande
alteração, visto que requer que se desvie o curso de
um rio, que se inundem regiões. Logo, pode alterar o
microclima da área. Num projeto desse, nossas soluções permitem o monitoramento e a previsão dessas
alterações”, avalia.
Para o setor eólico, eles pensaram num modelo
que permita maior conhecimento e previsibilidade do
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“É possível montar um
inventário de poluentes com
nível detalhado do que a
empresa está colocando na
atmosfera”
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recurso em questão. ”A energia eólica se caracteriza
pela inconstância. No Brasil, as usinas se baseiam no
mapa eólico, que atualmente é feito simplesmente
levando em consideração uma média anual da velocidade de ventos e os megawatts que poderiam gerar.
Só que isso não é suficiente. Como é uma média, não
garante que aquele vento com determinada velocidade vá acontecer em todos os meses do ano. Haverá
períodos em que se terá ventos e outros em que não
se terá. Esses mapas consideram o aproveitamento
eólico em latitudes mais baixas. A partir daí, criamos
um sistema que, assim como tudo que desenvolvemos, é baseado em equações matemáticas. E conseguimos a partir disso descrever o comportamento
da atmosfera e do oceano. Começamos a montar um
sistema integrado que permite prever as condições
de vento a curto e médio prazos. Com isso as empresas conseguem se planejar. A partir daí, você pode
prever a condição de vento.” Simples, não?
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> Por trás das soluções
Para o desenvolvimento desses modelos matemáticos, Fábio Hochleitner conta com uma equipe
de 13 pessoas, entre meteorologistas, oceanógrafos,
analistas de sistema e administrativo. “Somos uma
empresa de soluções, não de produtos. Somos os
únicos do Brasil que oferecemos esse serviço. Há
outras empresas, como Climatempo, mas oferecem
outros serviços. Nós não oferecemos produtos, temos tecnologias que aplicamos a situações”, afirma.
A expertise da equipe se soma a facilidades tecnológicas. “Não tem jeito, temos de lançar mão dos computadores. E, além deles, há o conhecimento, a experiência de técnicos, meteorologistas e oceanógrafos.
O computador é uma ferramenta que vai auxiliar os
profissionais. Há uma análise em cima das informações para tomada de decisão posterior.”
Mas o homem do tempo faz questão de ressaltar
que, em se tratando da Natureza, não há computador ou tecnologia disponível que consiga prever
todos os fenômenos. “A Natureza, como um todo, é
ingrata e caótica. Você não tem, infelizmente, uma
equação matemática em que consiga reproduzir
todas as nuances da Natureza. Hoje em dia, mesmo que houvesse em alguma parte do mundo todo
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conhecimento suficiente para descrever todos os
comportamentos da atmosfera, mesmo assim não
se teria hoje como se resolver essas equações matemáticas. Hoje, se você integrar todos os computadores do mundo interligados, não consegue resolver
essas equações em tempo hábil para fazer uma previsão para um futuro curto. A tecnologia ainda hoje
é limitada. Essas equações são muito complexas
para se resolver”, lamenta
Fenômenos caóticos à parte, hoje, a Aquamet
consegue antecipar em até um ano suas previsões.
“Dependendo do tipo de aplicação, quanto mais longe
você quiser uma previsão, vai ter que lançar mão de
ferramentas estatísticas e probabilísticas para fazer
essa análise. Grosso modo, conseguindo antecipar em
até 1 ano a previsão da parte de clima, de uma forma
mais geral. Se você quer saber se teremos um período
chuvoso daqui a 1 ano 1,5 ano, conseguimos fazer isso.
Mas eu não consigo dizer se vai chover em Copacabana daqui a um ano, mas posso saber se na cidade do
Rio terá um período chuvoso nessa data. Não consigo
focar num determinado ponto específico.”
Segundo Hochleitner, pequenas mudanças atmosféricas podem ter grande impacto no resultado. Talvez
seja por isso que ele seja um tanto quanto cético com
relação às previsões catastróficas do IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change) com relação ao
aquecimento global. “Em vez de falar em aquecimento
global, lidamos com condições climáticas, alterações
que possam ocorrer em questões climáticas a longo
prazo. A Natureza é dinâmica, existem ciclos naturais
que ocorrem. O IPCC diz que vai subir o mar, 1 metro,
por exemplo, isso de uma forma global está o.k. Mas
não quer dizer que todo o globo vai subir nesse nível
ou ter esse determinado acréscimo de temperatura.
Essas informações são complexas, é difícil obter dados de observação in loco. Ainda há deficiências. Você
consegue ter os indicativos globais. Mas, localmente,
exatamente qual vai ser o efeito? É exatamente com
isso que a gente está preocupado”, explica.
A preocupação se traduz em pesquisas tecnológicas que permitirão que as empresas tracem planejamentos de longo prazo localmente. Lá na Aquamet, o
aquecimento global é apenas mais uma oportunidade
para inovar. ¢

De cada 5 copos de suco de laranja
bebidos no mundo, 3 vêm do Brasil
Além de produzir o suco favorito
do mundo, as indústrias brasileiras
são pioneiras na adoção de boas práticas
em sustentabilidade
Reúso da água, levantamento das
emissões de gases de efeito estufa
e ganhos de produtividade sem
aumento da área ocupada
são apenas alguns exemplos
Suco de laranja: faz bem para a
saúde e para o planeta
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ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS
EXPORTADORES DE
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por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Enquanto as práticas relacionadas ao desenvolvimento
sustentável estão cada vez mais disseminadas, a
formação da maioria dos seus gestores passa ao
largo do sólido conhecimento específico ou do rigor
acadêmico. Houve avanços, sem dúvidas, mas, em sua
grande maioria, profissionais responsáveis pelas áreas
de meio ambiente, responsabilidade social e ação
afirmativa fazem uso do improviso, da intuição
e da cópia. O engenheiro ou administrador stricto
sensu da sustentabilidade ainda é uma ave rara.
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gia, alimentos, papel e celulose, entre outros), entretanto, há varias insuficiências a serem corrigidas ou
aprimoradas. Da sondagem, teve-se a seguinte lista
de competências críticas: inspirar as pessoas; compreender o negócio; comunicar com eficiência; agir
com honra e caráter; realizar trabalho por intermédio de terceiros; gerenciar relacionamentos diversos; lidar com problemas. Ou seja, um quadro geral
de fragilidade com variáveis-chave para a liderança.
> A arte de equilibrar
valores paradoxais
O cotidiano desses trabalhadores é pautado pelo
desafio de equilibrar a constante pressão por resultados de curto prazo (redução de custos e aumento
de receita), e a noção de sustentabilidade, que inclui
a visão de longo prazo. Esta, por sua vez, envolve
a sobrevivência da empresa em termos econômico-financeiros e sua adaptação ao ambiente e à sociedade em que está inserida. Não é fácil. “Esse paradoxo está sempre presente no processo decisório
do gestor de sustentabilidade. Corresponde ao prin-
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rodutos mais eficientes, menos poluentes
e socialmente responsáveis se tornaram
imperativos neste século XXI. Está cada
vez mais rarefeito o espaço para negócios que não se adequem às crescentes exigências
socioambientais. Mas será que a mesma regra de
profissionalismo vale para os “gestores verdes” das
corporações ou o amadorismo ainda nada de braçada no ramo laboral da sustentabilidade?
Parece que os amadores permanecem maioria
ampla, geral e quase irrestrita. No Brasil, os empregos ditos verdes já são 2,6 mihões, segundo a Organização Internacional do Trabalho, e a tendência
é de crescimento. Se na ponta final, na entrega de
produtos, as exigências são altas, quando se trata
da formação dos profissionais que atuam no setor
os critérios não são tão rígidos. O perfil de competências esperado de um gestor de sustentabilidade no Brasil é alto. Segundo pesquisa realizada
pela consultoria Korn/Ferry com profissionais das
maiores organizações de setores diversos (varejo,
indústrias, finanças, prestação de serviços, tecnolo-
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José Luiz, Jaqueline e Marco, o “trio cabeça” do HabilCo (Instituto Brasileiro de Certificação de Habilidades e Conhecimentos)

> Educação no Brasil
Foi-se o tempo em que um diploma universitário era sinônimo de garantia de bom emprego, para
quem tem, ou de um bom profissional, para quem
contrata. Em que pese o fato de que, segundo dados
do IBGE, houve crescimento de 79% no número de
trabalhadores com esse nível de formação. Um estudo de Joao Saboya, diretor do
Instituto de Economia da UFRJ,
“O HabilCo nasceu com o compromisso
é bem elucidativo. Ao analisar o
cadastro do Ministério do Trabalho
de se tornar benchmark na avaliação
e Emprego, o economista detectou
de conhecimentos e habilidades de
que nada menos que 53% dos brasileiros
com formação superior que conseguiram
pessoas no Brasil, proporcionando
emprego em 2010 ocuparam postos de menor
a seus stakeholders serviços
exigência de escolaridade, a saber: vendedores
de certificação de elevada
em lojas, auxiliares de escritório ou funcionários
de cartórios. Em sustentabilidade, a via é inversa:
qualidade”
qualifica-se para x, desempenha-se a função de y2.

José Luiz Beheregay,
presidente do HabilCo
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> Há mestrado, mas falta graduação
Tenta-se compensar o gap com cursos livres,
especializações, MBA e até mestrado. No Brasil,
um desses cursos mais tradicionais é ministrado
pela Escola Superior de Conservação Ambiental e
Sustentabilidade (ESCAS), universidade criada pelo
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) em parceria
com a Natura e o Instituto Arapyaú. Desde 2008, a
ESCAS oferece o Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, que já soma 16 formados – todos rapidamente
absorvidos pelo mercado. Cristiana Martins, que
coordena o mestrado, conhece bem as lacunas que
o mercado espera que sejam preenchidas na formação de gestores de sustentabilidade. “Hoje falta uma
formação mais ampla a esses profissionais. Cada
vez mais empresas buscam investir em qualificação
para sustentabilidade, que é o calcanhar de aquiles
hoje em dia. Grande parte dos gestores dessa área
trabalha sozinha, sem embasamento acadêmico e
com a missão de dialogar com todas as áreas da
empresa, apresentando soluções”, avalia.
Segundo Cristiana a lacuna a ser preenchida
não é eminentemente técnica. “É preciso uma visão holística, uma composição de conceitos, ferramentas e vivências que possibilitem a criação
das habilidades que esse profissional precisa ter
para atuar em resolução de conflitos, articulação,
gestão de pessoas, gerenciamento ambiental, entre
outras facetas”, lista. Ela acrescenta que muitas
empresas procuram o Ipê à procura de capacitação em sustentabilidade para seus colaboradores.
“As companhias já reconhecem o problema e estão
preocupadas em resolvê-lo. E acho que essa aproximação com a academia é mais que bem-vinda. A
tendência é aumentar cada vez mais, por própria
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cípio dialógico do pensamento complexo, segundo o
qual esse profissional lida com opostos ao mesmo
tempo antagônicos e complementares. Por exemplo,
segundo um dos executivos participantes da pesquisa, garantir que práticas éticas de produção sejam
adotadas em sua cadeia de fornecedores, mesmo
que isso implique aumento de custos, é um desafio
corrente das organizações de varejo”, explica Claus
Richard Blau, consultor sênior da Korn/Ferry.
Se a missão é complexa, deduz-se que requer
uma formação diferenciada e aprofundada. Mas
aqui também se aplica o princípio da reciclagem.
Levantamento feito pela Insight-BIOMA com centenas de profissionais que trabalham nas áreas de
sustentabilidade, responsabilidade social e congêneres em médias e grandes empresas detectou que
a esmagadora maioria é formada em Administração,
Direito, Engenharia ou Comunicação, tendo desempenhado outras funções na empresa antes de imbricar na conexão sustentabilidade. Trocando em
miúdos, as pessoas que delineiam a forma e que
tipo de crescimento e relação com a sociedade que
as empresas terão desempenham essa missão de
forma bastante intuitiva, já que não foram formadas
para pensar soluções ou desenvolver funções como
gerenciamento de resíduos, implementação de produção mais limpa, negociação com comunidades e
criação de programas de ação afirmativa, entre outros. Os dados trazem à tona um universo de que se
tem pouca informação: a capacitação dos gestores
de sustentabilidade.
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necessidade das empresas. O mercado cobra mais
as empresas, que obrigatoriamente caminham no
sentido da profissionalização.” E o caminho é um
só: a criação de cursos de graduação em sustentabilidade. “Muito em breve teremos essa novidade,
forma-se um consenso de que a formação tem de
começar em nível de graduação. Essa é a tendência”, antecipa a coordenadora.
Enquanto a tendência não sai do mundo das
ideias, as empresas continuam na busca de alternativas. Nelton Miguel Friedrich, diretor de Coordenação e Meio Ambiente da Itaipu Binacional, assinala que os cursos de sustentabilidade disponíveis
no mercado precisam ser orientados para a ação.
“A educação tem de ser reflexiva e ativa. Hoje há
milhares de cursos livres voltados para capacitação
ambiental, por exemplo. Mas a formação deve ser
pautada numa visão sistêmica. Se não for assim,
reproduz-se uma posição extremamente segmentada que predomina hoje nas mentes das pessoas”,
pondera. A Itaipu, assim como outras grandes empresas, conta com treinamento interno para profis-

sionais que atuam em áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável. Mas a realidade de pequenas e
médias empresas ainda é bem diferente. As dificuldades financeiras fazem com que os “profissionais
verdes” sejam adaptações variadas e mambembes
do quadro de funcionários já existente.
> CERTIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL
Entretanto, há boas-novas. Se por um lado falta formação, as empresas estão mais atentas à necessidade
de treinamento de seus colaboradores. A medida exige
um processo de certificação de pessoal que permita
aferir a evolução da capacitação dos funcionários. A
novidade nessa área é o recém-criado HabilCo – Instituto Brasileiro de Certificação de Habilidades e Conhecimentos. Em seu Conselho Consultivo, nomes
como o ex-ministro Eliezer Batista, os deputados
Aspásia Camargo e Gilberto Palmares, o consultor
Renê Garcia, a educadora Wanda Engel e o sociólogo
Muniz Sodré. O HabilCo inova ao apresentar uma
interessante ferramenta para aferição de competências do capital humano em áreas diretamente ligadas

> Ganhos reais
Engana-se quem pensa que a certificação seja
de interesse apenas de grandes empresas. “É uma
ferramenta que gera ganhos importantes não só
para a corporação, mas para toda a sociedade. E o

leque de empresas que podem ser beneficiadas é
vasto. Um gerente de loja que tenha a certificação
em defesa do consumidor, por exemplo, é um elemento que agrega valor à empresas. É a certeza de
mais segurança para o cliente e de menos riscos
jurídicos para o estabelecimento. Podemos encontrar vantagens em diversos tipos de negócios. No
caso de um gestor de Recursos Humanos, se ele
tem o atestado de capacitação em ação afirmativa,
significa que o trabalho dele renderá bons frutos na
direção de estimular a inclusão social, aumentando
o nível de governança da corporação como um todo”,
enfatiza Beheregay.
Até 2012, a instituição planeja ampliar o leque
de certificações em sustentabilidade. Análise de
crédito ambiental, trabalho ético, estatuto do idoso e estatuto da criança e do adolescente serão
as próximas variáveis. “O universo que envolve o
tema de desenvolvimento sustentável é vastíssimo.
Paulatinamente, vamos oferecendo novas opções
de certificação a fim de contemplar o máximo de
etapas que envolvem o processo”, explica Jaqueline Azevedo. A meta do HabilCo é realizar na ordem de 50 mil exames nos primeiros cinco anos de
existência. Sinal verde para a expansão de negócios
sustentáveis. Os profissionais do setor, tudo indica,
caminham para superar a dispersão entre o produto
do seu trabalho e sua efetiva capacitação. ¢
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à questão social, como ação afirmativa, estendendo-se também a atividades ligadas ao meio ambiente
e ao direito do consumidor. “O HabilCo nasceu com
o compromisso de se tornar benchmark na avaliação
de conhecimentos e habilidades de pessoas no Brasil, proporcionando a seus stakeholders – associados, candidatos, profissionais certificados, agências
governamentais e setor privado – serviços de certificação de elevada qualidade”, explica o presidente
do Instituto, José Luiz Beheregay, ex-gestor da área
de Educação da Anbima.
A certificação de pessoas pode ser definida como
a comprovação periódica da atualização de conhecimentos ou habilidades, por meio de avaliação formal e objetiva, de modo a assegurar a qualidade e a
integridade do resultado. A proposta é atestar periodicamente graus de capacitação e competência
dos profissionais que já estão no mercado de trabalho. No Brasil, a certificação de pessoas começou a
ser exigida em meados de 1980. Para a diretora da
HabilCo, Jaqueline Azevedo, era mais que necessário que a área de sustentabilidade acompanhasse
essa tendência. “Relativamente novo, o debate em
torno do desenvolvimento sustentável requer atualização constante. Dessa forma, mesmo as pessoas
especializadas, que tenham pós-graduação na área,
podem precisar atestar que estão atualizadas”,
teoriza. A instituição já oferece cinco certificações
distintas no guarda-chuva da sustentabilidade: responsabilidade social, disposição de resíduos médico-hospitalares, gestão em ações afirmativas, legislação e licenciamento ambiental e código de defesa
do consumidor. Para conquistar o certificado, o candidato deve passar por uma prova – preparada por
pesquisadores e especialistas – que avaliará o grau
e a profundidade do conhecimento que o profissional detém. Comprovada a capacidade, ganha-se o
atestado, que é válido por dois anos. Vale ressaltar que a preparação fica por conta do profissional:
o HabilCo somente estrutura e coordena o processo certificatório. As provas são aplicadas pela
Prepona Sistemas de Testagem e Avaliação. “Os testes são aplicados em ambientes geridos pela Fundação Getulio Vargas, por meio computadorizado,
em 70 centros espalhados pelo país”, explica Marco
Tyler-William, diretor-superintendente da Prepona.
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por Eliezer Batista
Ex-ministro de Minas e Energia e
de Assuntos Estratégicos
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Em depoimento à
BIOMA, o ex-ministro
de Minas e Energia
Eliezer Batista explica
a evolução do conceito
que ele próprio ajudou a
criar. O desenvolvimento
sustentável dá lugar
à Gestão Integrada do
Território.
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Divulgação

Porto do Açu (São João da Barra,
43
norte do Estado do Rio de Janeiro)
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ablo Picasso costumava dizer que é preciso muito tempo para se tornar jovem. Pois
o tempo, amigo de quem sabe vivê-lo, foi
justamente o principal responsável pelo oportuno
rejuvenescimento do conceito do desenvolvimento
sustentável. A ideia original de sustentabilidade –
baseada no triple bottom line (economia, ambiental
e social) – entrou em seu ponto de obsolescência.
É a velha história: a fronteira de ontem é apenas o
fragmento de história sobre o qual os arqueólogos se
debruçarão no futuro. Respeitando um dos axiomas
da ciência – a ideia de que é preciso ir sempre além
– o conceito de sustentabilidade avançou. O novo paradigma do desenvolvimento sustentável incorpora
uma variável não contemplada no conceito original:
a cultura. Ela passou a ter um efeito de transversalidade sobre todos os demais fatores. A síntese desse
somatório de contribuições é o que nós chamamos
de Gestão Integrada do Território.
A Teoria do Desenvolvimento Sustentável foi a
primeira tentativa de ordenar o mundo, a partir do
equilíbrio das vertentes social, econômica e ambiental. E, embora a história seja econômica nesta citação, trata-se de um produto tropical, made in Brazil.
Seu laboratório foi o Projeto Carajás, da Vale, o primeiro grande empreendimento a seguir os preceitos
do desenvolvimento sustentável. Tudo, no entanto, foi
feito de maneira intuitiva. A teoria da sustentabilidade ainda não estava racionalizada.

O conceito de desenvolvimento sustentável só
começou a ganhar corpo quando o empresário suíço
Stephan Schmidheiny veio ao Brasil para coordenar
a ECO 92, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele visitou
Carajás (PA) e se deparou com os aspectos econômicos, ambientais e sociais aplicados em simultaneidade. Da prática observada, Schmidheiny partiu para
a teoria e organizou o conceito de desenvolvimento
sustentável, ampliando o postulado de ênfase ambiental cunhado em 1987 no Relatório Brundtland.
Nesses mais de 20 anos, temos acompanhado o
surgimento de diversas variantes e interpretações do
tema. E verificamos que houve um grande erro. Para
identificá-lo, basta analisar com rigor o que acontece
em cidades e áreas sedes de projetos com grande impacto na economia e na comunidade locais. Tomemos
como exemplo a própria cidade de Parauapebas (PA),
que nasceu a partir do Projeto Carajás. Inicialmente, o município foi estruturado para receber cinco mil
pessoas. Esse número se multiplicou para 120 mil habitantes, dada a dimensão que o projeto alcançou. Ou
seja: todo o conceito de sustentabilidade foi aplicado
apenas ao epicentro de Carajás, sem contemplar seu
entorno.
Esse é justamente o grande salto da Gestão Integrada do Território, um passo adiante em relação
ao desenvolvimento sustentável da forma como ele
foi concebido. Esse novo paradigma passa a contemplar também o entorno do projeto. A transversalidade
cultural chega para enfeixar as variáveis econômica,
social e ambiental, que, a partir do conceito original
da sustentabilidade, eram atendidas, mas não necessariamente conversavam entre si.

“O Projeto Carajás, da
Vale, o primeiro grande
empreendimento a
seguir os preceitos
do desenvolvimento
sustentável”
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> Certificação Territorial
Esse novo modelo já está sendo implantado em

Ipatinga (MG), onde governo, empresas e sociedade
civil trabalham em conjunto, com resultados muito
além das expectativas. O próximo passo é levar esse
conceito ao Pará. Mas a gestão integrada do território não é o fim em si. O objetivo por trás da ideia é
promover a certificação de todo o território abrangido por determinado projeto por todo o estado, todo
o país. Baseada nessa premissa nasce a certificação
territorial. Desenvolvida pelo Instituto de Certificação
Territorial, essa metodologia permite medir, avaliar
e informar, de maneira integrada e participada, os
elementos universais dos territórios. Sem desprezar
indicadores e medidas internacionalmente validadas
e por meio de representações visuais simples, esse
conceito tem como grande mérito apontar o grau de
desenvolvimento dos componentes territoriais, confrontando esses resultados com as percepções individuais e coletivas. Dessa forma, os cidadãos ganham
um grau de consciência jamais visto em relação aos
desafios de sua localidade e das visões contrastantes
que a constroem.
Essa metodologia de gestão territorial permite que se faça o acompanhamento de projetos via
certificação, com avaliação semestral ou anual das
variáveis que permitem o acompanhamento de sua
evolução econômica, social e ambiental. Trata-se de
um elemento balizador do processo, que possibilita
o cruzamento de variáveis por meio de um software
que viabiliza a adequação de territórios e pesquisa de
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> A gestão e as novas variáveis
para a sustentabilidade
Para evitar desvios como esse, propomos uma visão mais ampla: uma política de gestão integrada de
território para o desenvolvimento sustentável. Essa
abordagem tem na pesquisadora Inguelore Scheunemann, do Instituto BioAtlântica e do Instituto de
Certificação Territorial, um olhar inovador. Inguelore é pioneira nesse processo de gestão integrada
de áreas numericamente certificadas, proposta que
complementa o conceito original de sustentabilidade.
Ela trabalha há 16 anos com Luiz Oosterbeck, grande
pesquisador e líder desse tema. Oosterbeck integra o
Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, e é membro de comitês da European Commission, da Unesco
e da ONU.
A partir de uma visão transdisciplinar da realidade, foi arquitetada essa nova forma de planejar, focada no desenvolvimento sustentável e fundamentada
no fortalecimento do capital social. Essa visão evolutiva tem seu ponto fulcral na gestão do território, algo
anterior a princípios, modelos e medidas normativas.
Ela requer a medida integrada dos seus elementos
constitutivos, inclusive as percepções dos cidadãos
que o habitam, independentemente da escala geográfica de análise.
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tendências. É também uma metodologia para tomada
de decisões para empresas e governos.
É um processo feito com base em uma perspectiva maior, a fim de criar sistemas de governança,
e não apenas de governabilidade. Um dos objetivos
finais num projeto de gestão integrada de território
é a implementação de sistemas de governança supramunicipais, que não sejam circunscritas apenas
à gestão pública. Esses sistemas englobam governo,
sociedade civil e empresas.
> Logística interligada
e cultura transversal
O conceito da certificação é amplo; ultrapassa o
mero cálculo da área do entorno de um empreendimento. Pensemos nas etapas que antecedem a instalação de uma usina ou uma fábrica em determinado
local. Essa etapa envolve itens distintos como infraestrutura, transporte e impacto no meio ambiente,
entre outros. São tópicos que influenciam diretamente, até porque esse cálculo terá efeitos mais adiante,
na hora de lidar com o problema da infraestrutura.
Ou seja, faz-se necessário fundamentar um conceito
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básico de logística integrada. Justamente com esse
propósito e em parceria com a Macrologística e com
financiamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apoiou o projeto por iniciativa própria,
desenvolvemos um estudo sobre a logística para o
transporte de cargas no Brasil. O trabalho consiste
em um detalhado diagnóstico da logística no país, es-

“Pensemos nas etapas que
antecedem a instalação de
uma usina ou uma fábrica em
determinado local. Essa etapa
envolve itens distintos como
infraestrutura, transporte e
impacto ao meio ambiente,
entre outros”

> Complexo do Açu
Um exemplo prático de como a cultura pode servir de eixo para o desenvolvimento local tem como
cenário o município de São João da Barra (RJ), onde
está sendo implantado o maior complexo industrial
portuário e logístico da América Latina: o Porto do
Açu. Trata-se de um empreendimento cuja zona de
influência se espalha e chega, inclusive, a uma série de municípios do entorno cujos moradores, que
já perderam a esperança na vida rural, são atraídos
pela possibilidade de emprego. No entanto, são vagas para as quais não estão capacitados, visto que
muitos sequer foram alfabetizados. Logo, não têm
condição de trabalhar em funções que exigem o mínimo de capacidade de interpretação de texto. Se avaliarmos a alfabetização, a capacidade de ler, escrever
e interpretar texto como uma tecnologia, deduzimos
que essas pessoas não tiveram acesso a esse avanço
tecnológico. Portanto, não seriam habilitadas sequer
para o cargo de servente, pois não têm condições de

interpretar um aviso de segurança, por exemplo.
O projeto do Açu está levando para essa região
uma série de indústrias que trabalham com tecnologia de ponta já transformada em inovação, resultando
em equipamentos e processos modernos. Por esse
lado, esse desenvolvimento tecnológico impactará a
região positivamente ao gerar muitos recursos e movimentar a economia. Por outro lado, os moradores
terão de se adaptar a esse salto tecnológico. E muitas
dessas pessoas não têm formação escolar adequada.
Uma das inciativas que estão sendo desenvolvidas para preencher esse gap é um museu que interligará, de forma lúdica, inovação, tecnologia e cultura
à realidade local. A proposta visa a mostrar que as
modificações naquela região sempre dependeram
de inovação tecnológica. Cada uma das passagens
para um novo momento daquela área sempre esteve
ligada a um elemento de introdução de um novo conhecimento aplicado. É uma tentativa de educação a
posteriori. A partir da cultura daquela comunidade, é
possível destacar a transversalidade a fim de possibilitar melhor compreensão de seu próprio entorno.
Obviamente, a transversalidade da cultura é mais
ampla do que isso: é um eixo que perpassa a gestão
integrada, por sua vez, a inovação em relação ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Com isso, surge um novo capítulo na história do
capitalismo moderno, que precisa ser muito mais humanizado do que antes. A rigor, tudo o que fazemos
no planeta deve ser guiado pelo princípio da geração
de benefícios para as gerações futuras. A perenidade
humana é justamente o maior objetivo da Gestão Integrada do Território, o desenvolvimento sustentável
traduzido e adequado para o amanhã. ¢
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tabelecendo eixos que viabilizarão melhor condição
de competitividade no país. Até então não se havia
formulado essa grande equação. Pensar a logística
integradamente é o caminho que permite melhor
compreensão do território em si. A partir dessa logística integrada, fica mais fácil pensar e visualizar a
questão dos territórios.
É assim que se configura a segunda fase do desenvolvimento sustentável, justamente a etapa da
gestão integrada de território, aliada à certificação
territorial, já com um sistema de logística definido,
e com projetos educativos baseados numa cultura
transversal. Essa quarta variável, a cultura, traduz
a transversalidade do pensamento e permeia todo o
território. Dessa forma, conseguimos estabelecer um
eixo de integração. É importante lembrar que economia também é cultura, visto que incidem sobre ela
variáveis fundamentais como a história e a interação
entre grupos de uma determinada região.
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por Ludovino Lopes
Presidente da Câmara e-net
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Do mundo digital podem sair valiosas contribuições para
a sustentabilidade. E, quem diria, uma das revoluções
desse admirável mundo novo virá pelo consumo. E via
web. Nesse cenário, chips, modens e tablets são mais que
meros gadgets. Na rede do comércio eletrônico, a inovação
tecnológica joga a favor do meio ambiente. E modifica as
relações de consumo da população mundial.
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mundo hoje vive um dilema. Em 1920,
a Terra tinha 1 bilhão de habitantes; há
30 anos, eram o triplo e hoje a população já passa dos 7,5 bilhões. Há várias
leituras possíveis para esses números. Se olharmos do prisma da finitude dos recursos naturais,
é inevitável concluir que, se continuarmos com os
mesmos modelos do passado, em algum momento o planeta se tornará insustentável, ao menos
para a vida humana. Obviamente, à medida que a
população aumenta, cresce a demanda por comida, transporte e recursos. No dia 21 de setembro
deste ano, a população do planeta já terá consumido todos os recursos naturais para 2011. Logo,
já estaremos gastando os recursos de 2012. Dado
o atual padrão de consumo a que grande parte
das pessoas já está acostumada, campanhas que
proponham mudanças drásticas no cotidiano terão
alcance limitado.
Precisamos evoluir para conceitos mais avançados. E a tecnologia pode ser um dos fatores extremamente importantes para ajudar o homem a estar
em harmonia com o planeta e otimizar o uso de recursos naturais. As inovações tecnológicas podem
ser usadas para impactar positivamente o meio ambiente. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção
Ambiental fez um estudo em que projetou o impacto
da entrada de novas tecnologias, como o comércio
eletrônico, na forma com que as pessoas consomem.
Os dados são impressionantes: redução de quase 1/3

da área dedicada à construção de shoppings e queda
significativa no consumo de energia usada em deslocamento. É hora de pensar o novo. Medidas simples
podem ter um grande impacto. Que tal, em vez de se
construir shopping, erguermos um armazém central
de concentração e distribuição de produtos, com tecnologia que permita um menor consumo de energia?
Com essa solução, agrega-se valor ao produto e diminuem-se os impactos gerados.
> Dirigir o modem em vez do carro
O uso inteligente de tecnologias representa
ganho de tempo, energia e economia de recursos
naturais. No Brasil, já podemos observar algumas
mudanças nesse sentido. Por incrível que pareça, o
brasileiro hoje já compra até vestido de noiva pela
internet, algo impensável há alguns anos. Obviamente, alguns produtos ainda serão consumidos de
forma mais pessoal. Mas a maioria dos itens de consumo é passível dessa mudança. Os benefícios –
qualidade de vida, maior segurança, valor agregado
para o cidadão – abrangem desde formas tradicionais de consumo, como fazer o supermercado.
A opção pelo comércio eletrônico também permite otimizar o uso de embalagens, além de evitar o
desperdício e reduzir a quantidade de resíduos sólidos gerados. E se você consome um número menor
de embalagens, deixa-se de gastar um conjunto de
insumos prejudiciais ao meio ambiente, o que, ao
final, resulta em um impacto positivo no processo.

> Mundo corporativo
e aplicação do conceito
Algumas empresas no Brasil já começam a trabalhar a tecnologia em prol da sustentabilidade.
Em 2005, o Walmart Brasil adotou a sustentabilidade como parte integrante do negócio e estabeleceu metas globais organizadas nos pilares: Clima
e Energia, Resíduos e Produtos. Em uma pesquisa
realizada pela empresa de consultoria BlueSkye nos
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> O comércio eletrônico no Brasil
Somente nos primeiros meses de 2011, o comércio eletrônico movimentou R$ 8,4 bilhões em território brasileiro. A cifra representa um crescimento
de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior e são superiores ao total faturado em todo o ano
de 2008: R$ 8,2 bilhões.
Para o segundo semestre, as perspectivas são
otimistas. As vendas via web devem continuar crescendo no Brasil, apesar da instabilidade econômica
que vem afetando os mercados mundiais. As proje-

ções indicam que o comércio eletrônico deva apresentar um faturamento de R$ 18,7 bilhões no final de
2011, um crescimento de 26% em relação a 2010.
Alguns motivos explicam o desenvolvimento do
setor. A entrada da chamada nova classe média é
um deles: 61% dos novatos no comércio eletrônico
brasileiro têm renda familiar de até R$ 3 mil. O tíquete médio das compras desse público foi de R$
320. Só em 2011, 4 milhões de consumidores compraram pela primeira vez pelo e-commerce. Com
isso, nada menos que 27,4 milhões de brasileiros já
fizeram pelo menos uma aquisição pela internet. O
número total de pedidos também é digno de menção:
25 milhões em seis meses.
Até o fim do ano, a previsão é que chegaremos à
marca de 32 milhões de pessoas que fizeram ao menos uma compra on-line até hoje. O dado ganha mais
impacto ao imaginarmos que, em apenas dois anos,
o número praticamente dobrou (eram 17,6 milhões
de consumidores em 2009).

|

Trocando em miúdos, em vez de comprar em átomos, compra-se em pixels. Isso representa ganhos
bastante significativos para sociedade e o meio ambiente, via economia de recursos naturais.
A compra on-line permite criar paradigmas de
consumo. Um deles é a substituição do conceito
“just in time” por “just enough”. A concentração de
pedidos via armazéns virtuais permite que se monitore com rigor a demanda real por produtos, possibilitando que se produza estritamente o necessário. O processo de gestão inteligente via web tem
impacto no custo, tempo e tamanho da produção.
E permite uma redução no preço final ao consumidor, ao eliminar o ônus da produção supérflua. Esse
princípio pode ser aplicado em diversas situações
de consumo. Ao se comprar um filme via pay per
view, por exemplo, abrimos mão de consumir discos
físicos como CDs e DVDs, gerando menos lixo.
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Estados Unidos, foi identiﬁcado que as atividades
das operações de varejo representam cerca de 8%
dos impactos ambientais de toda a cadeia de suprimentos, e que os restantes 92% estão distribuídos
entre outros agentes da cadeia de valor, como transportadores, indústria e a produção agrícola. Assim,
o Walmart Brasil tem estimulado seus parceiros comerciais a contribuírem para essas metas globais,
buscando minimizar os impactos negativos da cadeia de valor e estimular mudanças que cooperem
para a sustentabilidade socioambiental da cadeia
como um todo.
Uma das iniciativas nesse sentido foi o “Pacto

Trazer a tecnologia e
promover o crescimento
equilibrado das economias é o
nosso desafio no século XXI.
E o Brasil, detentor do maior
número de reservas naturais,
pode servir de exemplo para
o mundo
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bientais, mais de 300 fornecedores e representantes de 200 ONGs e funcionários.
O Projeto End-to-End – Sustentabilidade de Ponta a Ponta é mais uma iniciativa que se insere nesse
contexto com o objetivo de demonstrar que é possível desenvolver produtos e processos mais sustentáveis em grandes, médias e pequenas empresas, e
se associa à atual oferta de mais de 1.500 produtos
com aspectos mais sustentáveis já disponíveis nas
lojas.
A Google Brasil também desenvolve projetos interessantes de uso de tecnologia para proteção do
bioma amazônico. Por meio de uma parceira com a
tribo indígena suruí, a gigante da internet viabilizou
que os índios tivessem acesso aos mais recentes
computadores do mundo, a um sistema de comunicação para as aldeias e ao uso do Google Earth.
A parceria faz parte do projeto Google Earth
Outreach, que tem como objetivo usar a tecnologia
para atender a demandas sociais e ambientais em
várias partes do mundo. Com o suporte tecnológico, os suruís passaram a alimentar a web com sua
cultura. Eles puderam marcar no Google Earth seus
lugares sagrados, aldeias, áreas históricas, como o
local onde ocorreu o primeiro contato com não índios. O GPS não é necessário para os índios se locomoverem em seu próprio território, mas permite que
o povo marque áreas invadidas por madeireiros com
precisão no Google Earth, chamando a atenção de
autoridades. As denúncias de invasão são levadas à
Fundação Nacional do Índio (Funai) e aos procuradores do Ministério Público Federal.
Outro exemplo inovador de uso de tecnologia vem
de uma parceria entre a CPFL Energia e os Correios,
que prevê a utilização de veículo elétrico na entrega
de Sedex em Campinas (SP). A parceria é uma das
primeiras iniciativas do gênero no país e põe as duas
empresas na dianteira de soluções sustentáveis na
prestação de serviços. O veículo utilitário Aris, fabricado especialmente para a CPFL Energia pela Edra
Automotores, percorre, diariamente, cerca de 70 quilômetros pelas ruas e avenidas do bairro Taquaral,
um dos mais populosos de Campinas, entregando, em
média, 200 documentos Sedex. O carregamento, em
tomada comum, é feito duas vezes ao dia.
Trazer a tecnologia para promover o crescimento equilibrado das economias é o nosso desafio no
século XXI. E o Brasil, detentor do maior número
de reservas naturais, pode servir de exemplo para
o mundo, ao aliar tecnologia e exploração inteligente de insumos em prol do desenvolvimento sustentável. ¢
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pela Sustentabilidade – Construindo a Cadeia de suprimentos do Futuro”, realizado no primeiro semestre de 2009, quando foram renovados os compromissos globais do Walmart Brasil e estabelecidos
novos compromissos a serem implementados em
conjunto com a cadeia de fornecedores. Os compromissos voltados à incorporação de modelos que
estimulem as compras responsáveis, a redução de
resíduos e a preservação da Floresta Amazônica foram assumidos em junho de 2009 pelo Walmart e
por 22 empresas que representaram toda a cadeia
de fornecedores, em um evento que reuniu cerca de
mil pessoas entre autoridades e personalidades am-
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Inspiração para fazer
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Com a visão do bom crescimento – crescer com harmonia,
respeitando o que está ao redor –, o Grupo Libra já é considerado
referência em gestão de sustentabilidade no setores portuário e
de logística, no Brasil. A mentora dessa virada é Cláudia Falcão,
diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade. Por trás
do trabalho, uma ideia simples: acreditar que é possível fazer
diferente e inspirar os colaboradores a fazer o mesmo.
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o decidir trocar a Natura pelo Grupo Libra,
em 2009, Cláudia Falcão tinha na cabeça
um desafio. Deixar uma zona de conforto
– afinal, eram nove anos na empresa até
então referência no Brasil em sustentabilidade – e
arriscar-se em novos mares. “Minha vinda para o
Grupo Libra foi pautada pelo objetivo de desenvolver
de forma integrada dois pilares: gestão de pessoas
e sustentabilidade. Tinha na cabeça que com essa
união, aliada às características do Grupo e ao meu
conhecimento, seria possível nos tornarmos referência no Brasil”, diz a executiva.
O pioneirismo começou ao fazer da sustentabilidade um alicerce estratégico do negócio, fato até
então inédito no setor de logística. “Esse conceito foi
elaborado em conjunto com os principais executivos
do Grupo e incorpora no planejamento estratégico as
demandas dos diversos públicos com os quais o Libra
se relaciona. A partir desse alinhamento, definimos
nossos quatro pilares de visão: atuar de forma éti-

ca e transparente, melhorar o aproveitamento dos
recursos naturais, ser parceiro no desenvolvimento
das comunidades de entorno e evoluir de forma consistente na gestão dos colaboradores”, lista.
Com esse processo, a executiva conseguiu que o
Grupo introduzisse em seu DNA a própria dinâmica
evolutiva do conceito de desenvolvimento sustentável. “O primeiro passo foi a mobilização dos gestores
para a criação de uma visão para a sustentabilidade.
Posteriormente foi criada a comissão de sustentabilidade, responsável pelo acompanhamento contínuo
das questões ligadas às unidades do Grupo. Assim,
realizou-se um diagnóstico, criaram-se indicadores
e metas para cada unidade, que são produto de controle e gestão de projetos. No Brasil, o fortalecimento
da legislação ambiental que incide sobre as empresas tem feito com que as organizações invistam e
busquem em maior número tecnologias sustentáveis.
Além disso, a comunidade e o mercado têm buscado
produtos e empresas mais responsáveis ambiental

Depois de certificações de Produtos e Processos chegou a hora de comprovar a
capacitação do bem mais valioso das organizações: seus profissionais.

Confirme se você e sua empresa estão aptos a concorrer nos seus respectivos
mercados. O diferencial quem faz são sempre as pessoas. Certifique-se.

Rua Pedro Lessa, 35/1107
Rio de Janeiro | Centro
T 55 + 21 2507.5219
www.habilco.org.br
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O HabilCo (Instituto Brasileiro de Certificação de Habilidades e Conhecimentos),
entidade sem finalidade lucrativa, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e
a Prepona Sistemas de Testagem e Avaliação – e de acordo com a ISO/ABNT 17024 –,
certifica os conhecimentos e as habilidades em diversas áreas: Meio Ambiente,
Sustentabilidade, Ação Afirmativa, Código de Defesa do Consumidor.
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O MELHOR DE SUA
EMPRESA DEVE SER
O PESSOAL QUE
TRABALHA NELA

Acesse o site
do Habilco
usando este
código e o seu
smartphone
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“Acreditamos no
crescimento em
harmonia com o
meio ambiente, que
valoriza a vida, as
pessoas e melhora a
sociedade”
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e socialmente, exercendo uma pressão positiva por
melhorias nas organizações. Com isso, o conceito de
desenvolvimento sustentável tem evoluído bastante
entre as empresas na busca por um melhor posicionamento de mercado.”

58

> O bom crescimento
Dessa ebulição de ideias – adicionando-se valores como ética, empreendedorismo, excelência,
inovação, diversidade e paixão – surgiu a visão que
norteia cada ação do Grupo: o bom crescimento. “Somos apaixonados pela ideia de crescer promovendo o
desenvolvimento de todos que se relacionam conosco. Acreditamos no crescimento em harmonia com o
meio ambiente, que valoriza a vida, as pessoas e melhora a sociedade. É assim que queremos criar, inovar e fazer a diferença em todos os setores em que
atuamos. O interessante é que isso já se disseminou
entre nossos colaboradores. Percebo hoje as pessoas mobilizadas pela ideia de crescer de forma mais
saudável. A ideia ganha cada vez mais adeptos. Prova
de que estamos no rumo certo”, avalia a diretora.
A visão de sustentabilidade do Grupo Libra foi estruturada para permear cada ação no cotidiano da
empresa. Com esse propósito, foram criadas iniciativas distintas, com foco em setores diferentes. Os
cerca de 2.800 colaboradores são motivados pelo
prêmio de inovação e sustentabilidade, que incentiva
a criação de novos projetos e ideias pautados na cultura da sustentabilidade aplicada aos processos e à
operação. Desde 2009, já foram mais de 280 propostas de colaboradores, sendo mais de 100 premiadas.
A ponte com a diretoria é feita pela Comissão
de Sustentabilidade, composta por um integrante de
cada unidade, responsável pela prestação de contas

Cláudia Falcão

no que se refere ao controle de indicadores ambientais e acompanhamento e proposição de projetos. A
operação de logística é impactada positivamente por
investimentos em tecnologia.
> Investimento em Tecnologias
Recentemente foram investidos R$ 110 milhões
em equipamentos novos para os terminais de Santos
e Rio. A medida possibilitou a diminuição de até 50%
no consumo de óleo diesel e a consequente redução
de emissões de gases que agravam o efeito estufa.
O Grupo também é pioneiro no tratamento de resíduos classe 1, no Terminal de Santos. A Libra Terminais conseguiu reduzir 28,9 toneladas de resíduos,
em 2009, e 41,6 toneladas, em 2010, chegando ao
total de 70,5 mil quilos de resíduos perigosos não gerados após a implantação do projeto. A iniciativa pôs
o Libra como a primeira empresa do setor portuário a
reduzir a geração de resíduos perigosos por meio do
corte e da reciclagem dos filtros das máquinas. “Esse
projeto é inovador, não só porque reduz a geração
dos resíduos tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente, mas também por favorecer um ganho financeiro

> Logística sustentável
Exercer um papel de líder para envolver o setor
de logística na teia da sustentabilidade é um desafio constante para o Grupo. Cláudia Falcão tem
plena consciência de que o segmento ainda causa
alto impacto no meio ambiente. Derramamentos
esporádicos de óleo diesel ainda são uma realidade
que precisa ser transformada. “Todos os projetos
de logística consideram soluções integradas e multimodais com preocupação de melhor produtividade e de diminuição de impactos ao meio ambiente.
A cadeia produtiva na qual estamos inseridos é altamente impactante, com a dependência de meios
de transporte que utilizam combustíveis altamente
poluentes, como caminhões, alguns tipos de barcos e navios, o que gera uma grande quantidade
de emissões de gases do efeito estufa. Tecnologias para utilização de uma matriz de energia mais
limpa já existem, mas ainda sem escala industrial.
Além disso, os níveis de investimentos necessários
são altos, e a substituição total dos equipamentos
leva tempo”, avalia.
Daí a importância da inovação não só para o
Grupo, mas para o setor como um todo. “A sustentabilidade exige um modo novo de enxergar as
soluções considerando os impactos ambientais e
sociais. Por isso, a inovação é o único caminho possível para promover o desenvolvimento sustentável
em todos os seus pilares: social, ambiental e tecnológico. Projetos, ideias e iniciativas nas áreas de
gestão e tecnologia que ajudem a diminuir os impactos socioambientais, tornem mais transparentes
as relações com os stakeholders e contribuam para
o desenvolvimento da sociedade”, define Cláudia. No
fim das contas, boas ideias são o melhor caminho
para o bom crescimento. ¢
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E engana-se quem acha que sustentabilidade é
uma aposta do Grupo Libra. “Não, não é uma aposta.
Apostar pode ter o sentido de dar certo ou errado.
Nossa visão vai além. O Grupo Libra tem a sustentabilidade como um dos eixos em seu modelo de
gestão, ou seja, faz parte do modelo de Cultura Libra e permeia todos os processos da empresa. Além
da criação da cultura sobre o tema e adotar práticas
sustentáveis em suas operações, tem como objetivo
influenciar o setor em que atua. Um exemplo disso é
a criação da Comissão de Sustentabilidade da ABRATEC (Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres), que aconteceu por sugestão do Grupo Libra”,
explica a diretora.
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nas duas pontas do processo. Por um lado, gasta-se
menos com a destinação de resíduos perigosos (que
são mais caros para transportar e tratar); por outro,
ganha-se com a venda do material reciclável resultante dessa separação”, afirma Claudia. Idealizado e
testado na Libra Terminais Santos em 2009, o projeto
foi implantado com sucesso também na Libra Terminais Rio e superou as metas de redução na geração
de resíduos, além de diminuir os custos ligados à sua
destinação final. “A geração e os impactos ambientais
causados pelos resíduos perigosos foram reduzidos;
os custos de destinação dos resíduos caíram; os conceitos de sustentabilidade entre os funcionários foram disseminados, além de atrair e manter clientes
interessados em ter empresas sustentáveis na sua
cadeia de produção.”
Em outro braço do Grupo – o Libra Participações,
responsável pela Companhia de Navegação da Amazônia (CNA), líder em transporte fluvial de granéis na região – a Semana de QSMS (Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde) da CNA acontece anualmente com
a presença de representantes de todos os stakeholders
e é considerada o maior evento sobre o tema na Região
Norte do país. Entre outras ações, o Grupo Libra promove o inventário de gases do efeito estufa e o relatório
nos padrões GRI a fim de ter um diagnóstico fiel dos
negócios e assim guiar futuros investimentos.
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UBABEF
UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA

www.brazilianchicken.com.br

Brazilian chicken: exporting quality
to more than 150 countries
Frango brasileiro: exportando qualidade
para mais de 150 países
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sustentáveis

Ações socioambientais
da GDK são premiadas

A GDK S/A, uma das principais empresas nacionais de engenharia, tem se destacado por suas ações
em sustentabilidade. A companhia recebeu da International Pipeline & Offshore Contractors Association
(Iploca) o prêmio principal em 2011 por iniciativas em
Responsabilidade Social Corporativa. A entidade reúne
cerca de 240 dos principais players do mercado construtor de dutos onshore e offshore, como contratantes
e fornecedores da área de engenharia e construção, e
tem associados em mais de 40 países.
O certificado destaca que a GDK foi a vencedora
“em reconhecimento ao sucesso exemplar em melhorias voluntárias da qualidade de vida para a comunidade local e a sociedade em geral”. O prêmio foi
recebido por Samuel Barbosa, diretor da GDK para a
área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social, durante a
realização, em Pequim, do Congresso Internacional
da Iploca, encerrado em 19 de setembro.
DESTAQUE EM MEIO AMBIENTE
Ainda em setembro a GDK S/A recebeu do Instituto Ambiental Biosfera o diploma e a medalha de
Destaque Empresarial Brasileiro em Meio Ambiente

|

insight-bIOMA

CNI: inovação é

62

Karl Trauner, Presidente da Iploca,
entrega prêmio a Samuel Reche Barbosa

e Desenvolvimento Sustentável. Criado em 1989 o
Instituto tem, entre seus objetivos, a promoção das
boas práticas de desenvolvimento sustentável e da
responsabilidade social no Brasil. A GDK, por sua
vez, é uma das principais empresas nacionais com
atividades em engenharia, construção, montagem e
manutenção industriais, nos setores de energia, petroquímica, infraestrutura e construção civil.
Outros reconhecimentos
A GDK S/A também recebeu recentemente o Prêmio Petrobras Engenharia de Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente e Saúde (QSMS), edição 2010, na categoria Construção de Dutos. A obra que concorreu à
premiação foi a construção e montagem do Gasoduto
de Caraguatatuba-Taubaté (Gastau) – trecho II.
O prêmio da Petrobras, que chegou à sua décima
edição, destina-se a reconhecer nacionalmente as empresas prestadoras de serviços da companhia que se
destacam na gestão de QSMS, a partir da avaliação de
critérios como liderança e responsabilidade, conformidade legal, avaliação e gestão de risco, construção e
montagem, aquisição de bens e serviços, emergência
e processo de melhoria contínua, entre outros.

exigência do mercado

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reafirmou em agosto o compromisso de estimular o setor
privado a investir no desenvolvimento tecnológico e
a reconhecer que inovar é uma exigência dos consumidores e uma imposição do mercado.
A posição está expressa no documento Compromisso pela Inovação, entregue aos ministros Fernando Pimentel, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Aloizio Mercadante, da Ciência e
Tecnologia, pelo presidente da CNI, Robson Braga de
Andrade, durante o 4º Congresso Brasileiro de Inovação na Indústria, em São Paulo.
No documento, os empresários resumem em
dez itens propostas consideradas estratégicas para

o avanço da inovação do país. Entre as ações, destacam-se a necessidade de o país formar um maior
número de pessoas em cursos técnicos profissionalizantes e em engenharia, aprimorar o marco legal de
apoio à inovação, melhorar a infraestrutura e a cultura
de propriedade intelectual, criar programas setoriais
de inovação efetivos e apoiar projetos estruturantes
de pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Para o presidente da Natura, Pedro Passos, a responsabilidade de moldar o futuro do Brasil por meio
da inovação deve ser compartilhada entre empresas,
governo e sociedade. O ministro Fernando Pimentel
advertiu não haver outro caminho a não ser a inovação
e o investimento maciço em pesquisa e tecnologia.

Cresce volume de

PET reciclado
Com as 282 mil toneladas de embalagens pós-consumo que receberam destinação adequada em
2010, o Brasil manteve a posição de destaque entre
os maiores recicladores de PET do mundo. Embora o país não conte com sistemas de coleta seletiva
abrangentes, o volume de PET reciclado no ano passado resulta em um crescimento de 7,6% sobre as
262 mil toneladas registradas em 2009.
Os números fazem parte do 7º Censo da Reciclagem do PET no Brasil, divulgado em agosto pela
Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet).
O levantamento indica que a alta demanda pelo PET
reciclado continua garantindo a sustentabilidade, inclusive econômica, da atividade. No entanto, também
mostra que ainda é grande a dificuldade da indústria
para ter acesso à embalagem pós-consumo, que muitas vezes não tem a destinação adequada.
De acordo com Auri Marçon, presidente da Abipet,
o Brasil precisa implantar o quanto antes um sistema
de coleta seletiva eficiente, para continuar avançando
nos índices de reciclagem. “As empresas do setor do
PET investiram em capacidade de reciclagem e em

inovação. Mas o parque instalado tem forte ociosidade e será difícil continuar crescendo sem um sistema
público de coleta seletiva que possibilite o retorno
das embalagens pós-consumo à indústria.”
O 7º Censo da Reciclagem do PET mostra que
o Brasil dá a destinação adequada a 56% do total de
embalagens PET consumidas. Esse material reciclado
alimenta uma indústria diversificada, em que o maior
usuário continua sendo o setor têxtil, com 38% do total
reciclado. Em seguida estão as resinas insaturadas e alquídicas (19%), embalagens (17%), laminados e chapas
(8%), fitas de arquear (7%), tubos (4%) e outros (7%).
A indústria da reciclagem do PET fechou o ano de
2010 com faturamento de R$ 1,18 bilhão, acima do R$
1,09 bilhão registrado no ano anterior. Esse valor já
corresponde a 36% de todo o faturamento do setor do
PET no ano passado (embalagens PET mais produtos
reciclados), que foi de R$ 3,27 bilhões.

> Boa nova: Santander passa a adotar critérios socioambientais para concessão de crédito a empresas.

Projeto de cultivo da seringueira de
meio de um polo de desenvolvimento da heveicultura,
em que pequenos produtores recebem assistência
técnica e formação adequada para o cultivo da seringueira dentro dos parâmetros de sustentabilidade.
Com a aprovação no edital Faperj, o Inova Quatis irá
disponibilizar o plantio de 10 mil mudas de seringueira distribuídas em diversas propriedades da região.
Ao todo, as árvores vão ocupar 20 hectares.
Em estados como Mato Grosso, Minas Gerais e
São Paulo, a cultura da seringueira representa uma
importante fonte de renda para pequenos proprietários rurais. Além de gerar empregos diretos e indiretos, ela cria condições favoráveis para a fixação
do homem no campo. A parceria entre o Sistema
FIRJAN e o ITeB quer fortalecer o desenvolvimento
da heveicultura no Rio de Janeiro.
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O Projeto Inova Quatis, um programa de cultivo
da seringueira no município, foi aprovado pelo edital
de Apoio à Inovação Tecnológica da Faperj. Resultado
de uma parceria entre o Sistema FIRJAN e o Instituto
Tecnológico da Borracha (ITeB), o projeto terá apoio
para o monitoramento e a educação para sustentabilidade na introdução da seringueira como negócio
socioambiental de longo prazo e reabilitação de áreas
degradadas.
O objetivo do edital Faperj é apoiar o desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica no estado
do Rio, que introduzam uma novidade ou aperfeiçoem o
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços que incorporem aumento
de produtividade e modificações no bem-estar social.
O programa realizado em Quatis funciona por
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The concept of sustainable development is constantly evolving. People, companies and universities are working to
offer solutions for the dilemmas and challenges faced
by mankind in the 21st century.
These solutions require good ideas that, in the hands of trained
professionals, will be transformed in innovative proposals for the numerous problems related to human existence on Earth. The present edition of the
Insight-Bioma magazine will talk about the evolution of the concept and offer our
modest collaboration to the debate.
Insight-Bioma expands the focus on sustainability. In these pages, we will discuss the
boundaries between preservation and scientific progress, human resources and development, integrated land management, urban planning and life quality, reduction of misery and other subjects.
In this first issue, we have investigated the great gap that exists with regard to the formal
education of sustainability managers. Are the so-called green professionals who work for
corporations, NGOs and governments qualified, after all? Our cover story focuses on human
capital. Because we believe that man still has the power to determine what happens in this
great biome called Earth.
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Digital

citizenship
by Stavros Panagiotis Xanthopoylos
Executive Officer – FGV Online
Mary Murashima
Academic Production Manager – FGV Online

The future is here and now. The history
of human, social, work and, thus,
learning relationships is being constantly
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rewritten, reedited and collaboratively
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updated in a new digital world.
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ecause of the progress made in terms of
information and communication technologies (ICTs) and globalization, new communication and interaction tools challenge
society, social institutions and the labor market, requiring a reinvention because of the constant changes, new demands, new goals and, above all, new profiles that are created around us.
However, a brave new world can’t delete old footsteps overnight. In a scenario that’s virtual, digital and
increasingly real at the same time, new paradigms result in feelings of weirdness and inappropriateness,
causing difficulties, conflicts and differences to arise,
especially between generations.
The desire to better understand such differences,
especially to prevent them from becoming oppositions, implies, according to many experts, almost a
consensus with regard to the various generations
that share this new world: veterans, baby boomers,
and the X, Y and Z generations.
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> A reality of multiple generations
Veterans are those born between 1925 and 1945,

68

a period of wars and economic crises. For them, the
meaning of life was related to sacrifice, discipline, respect for rules and duties at times when, all problems
considered, acceptance was perhaps the only way of
life. For this reason, they’re also known as the silent
generation. Most of them have already retired.
Baby boomers have experienced a sense of hope
as a result of the economic development observed
in the post-war period, between 1946 and 1964. In a
scenario of great expectations, there were professional growth opportunities, especially for men, and
the mood was optimistic. However, growth possibilities were offset by elements such as increased
competitiveness, dedication to work at the expense
of private life and a professional’s need for acknowledgment and recognition in exchange of fancy titles
and roles played by these people in the labor market
today. Many of them will probably retire in the near
future.
The X generation, born between 1965 and 1979,
hasn’t been as optimistic as the previous generation.
This generation was born at a time when women
started playing an important role in the work force,
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> Values and forms of expression
The values don’t change so much between generations: new things come from old ones, becoming
improved versions of them by adaptation. What really
sets generations apart from one another are their
forms of expression, with deep influence on their
lives and works. In this context, according to Marc
Prensky (2001,) when it comes to communication, the
borderline between generations is what separates
digital immigrants from digital natives.
Unlike the X, Y and Z generations, veterans and
baby boomers have not experienced the great progress of ICTs, but because they’re still in the labor
market they need to use them, thus becoming digital immigrants. As immigrants, they have naturally
remained with some “mother tongue accent,” the
result of a non-technological past. Furthermore, unlike younger generations, made up of digital natives
(the youngest being the most fluent in the use of new
technologies,) older generations leave several “migrational” traces in their work practices: they’d rather
print information to have access to hard copies instead of using digital media, they don’t use the internet as the first source of information, and, although
they use digital communication processes, they won’t
let go of telephones or face-to-face meetings, and so
on.
According to Dan Tappscott (2009,) the Y generation, born and raised surrounded by digital technolo-

gies, and which is already in the labor market, doesn’t
have the same respect of previous generations for
hierarchical relationships, for it believes it has the
power to rule the world. Furthermore, its desire to
be heard has its roots in the fact that the generation
can easily express itself, especially in digital social
networks. The main talents of this generation are innovation and challenge.
According to the Nielsen Report Global Faces
and Networked Places, of March 2009, between December 2007 and December 2008 there has been
a 63% growth in the use of social networks, having
Facebook experienced a 566% growth. These figures
show how comfortable new generations are with the
use of instant communication and how much they
need and are used to emails, SMS, blogs, Twitter, etc.
According to research on young talents performed by
LAB-SSJ in 2008, 92.2% of the young people in this
generation state they find learning easier with the use
of technology; 88.2% said that focus on a hands-on
approach is helpful; 83.9% said experience is an important element; and 66.4% said that the collaborative
use of networks helps.
This leads to an important question: How are educational institutions dealing with younger Y and Z
generation members, considering the fact that they
are digital natives? We must understand the changes
being made to face the challenge to prepare these
new generations for the labor market.
On the other hand, the description of the generations given here is only general; therefore, we must
also think about the digital divide issue that affects
those who, since the X generation, have not had access to the excellence conditions that have allowed
the features mentioned above to be developed for different social, economic and cultural reasons.
According to María García Pérez, Daniela Melaré
Vieira Barros and Isabel Ortega Sánchez (2008,) the
digital divide can be avoided through digital education, which aims at integrating and implementing the
opportunities presented by the use of technology
for human education. According to the authors, this
learning process requires four elements: information
literacy, which is the competence to learn and create
meaning based on information; media literacy, which
is the competence to read and interpret the meaning of different media expressed through different
languages; digital literacy, which is the competence
of digital usability or education; and virtual literacy,
which is equivalent to the competence of virtuality, or
the adaptation to the virtual environment in its multiple communication implications.
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with significant participation in scenarios other than
their homes. While work becomes an important part
of the lives of men and women, the new family structure, involving informal relationships, divorces, absent parents, has led the people born in this generation to be more adaptable, independent and resistant.
They see things from a practical perspective, are
more concerned about themselves than about work,
and don’t get too attached to titles, roles or jobs, being
more open to change. These people account for the
largest share of today’s labor market.
Between 1980 and 1995, the children of the baby
boomers were born; they’re also known as the Y, D
(as in “digital”), N (as in “net”) or why? generation.
Raised with attention, education, interactivity and
keen insight, they are self-confident, bold, social and
independent beings. They like to question things and
appreciate freedom, change and flexibility. They’re
the new players in different corporate scenarios.
Finally, as of 1996, we have started welcoming the
Z generation, which will be in the labor market in a
few years.
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> The multi-generation
amalgam and digital citizenship
In a world taken over by digital technologies, which
attract a growing number of users, we find ourselves
in an intricate new relations network in which some
people are better prepared to deal with the elements
of this new social scenario because they were born
in it; others migrate into an environment that’s new
for them, thus having more difficulty to adapt to this
new interactive space; finally, we have the players
that have been left out and who, usually because they
have no choice, are and probably will be on the backseat of this infodigital society if nothing gets done.
The new digital citizenship concept, which is the
basis of competitiveness in this new labor market, is
built based on this multi-generation amalgam. If, on
one hand, digital natives master technologies, on the
other hand most need greater focus on the reach of
the effectiveness of their jobs. Likewise, if, on one
hand, when it comes to technological progress digital

immigrants only react to it, they also play an important role regarding the generation of product and service innovation and improvement.
However, in this brave new world, the barriers
overcome, the easy access to information and the
trend towards interactivity and collaboration seem to
indicate that there’s a place in the sun for everyone.
According to the Generation Y: Powerhouse of the
Global Economy report published by Deloitte in January 2009, “organizations that do not take advantage
of the promise of intergenerational collaboration risk
becoming irrelevant and obsolete,” since this is a requirement in today’s multi-generational environment.
In this scenario, baby boomer and Y generation
leaders must take advantage of generation Y’s potential for innovation, together with the experience and
maturity of previous generations, respecting and encouraging generational diversity aimed at work quality, along the borderlines of this new notion of citizenship, which today is also digital. ¢
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Innovation

is a risky venture
by Ernesto Cavasin
PwC’s Sustainability Team

There are numerous products that can be valued for their environmental
benefits, especially their ability to cut emissions. It’s the case of niobium,
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which makes vehicles lighter, while keeping the physical features of steel.
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oday, the application of this ore is limited
to product value, but we haven’t calculated
the benefits of niobium in terms of reducing emissions in the products in which it’s
used. Household appliances, motorcycles, chicken–
all of these may have their values increased in a market that needs to cut emissions.
Although market mechanisms exist and have been
regulated in most countries through the ratification
of the Kyoto Protocol, the development of a process
like this isn’t easy. Excessive paperwork related to
a Kyoto-based project might lead an innovator to be
worn out and give up. The carbon credit value is an
extremely sensitive element for projects based on
this market, and the lack of clear implications on the
future has certainly influenced such value, affecting
demand.
The risks clearly influence companies when it
comes to making the decision to go on with a project or not, but in this case, specifically, I believe that,
over time, we will experience significant change in
the business environment as we know it. In fact, if we
look behind, we’ll already be able to see significant
change.
Global warming is a fact and demands action–
whether we’re spontaneously willing to do so, whether it’s because competition or the law so require. One
of the principles that guide my line of thought is that,
if there’s no way out, at least I should be ready to participate in the solution. Being instructed on how to act
is certainly easier, for it avoids the stress related to
the trial and error approach, but it also doesn’t allow
you to assess the best opportunities and choose the
one that suits you best.
Sir Nicholas Stern, former chief economist of the
World Bank and professor at the London School of
Economics was asked by England’s former minister
of finance, Gordon Brown, to start, in 2005, preparing
a report to help us understand the economic challenges posed by climate change, with the support of
technicians from the British ministry, of academic
professionals and of institutions. The most relevant
aspect of this report is the fact that it was one of
the first surveys requested by a government on the
impacts of climate change on economy. One of the
main findings was that, by simply investing 1% of the
world’s GDP, we could avoid damages that would lead
to the loss of 20% of the same GDP. Furthermore, the
benefits of strong, immediate action to fight climate
change exceed the costs of doing nothing by far.
Another relevant piece of information presented by Stern in this report is that the carbon market

could be a highly efficient tool to fight climate change.
According to him, a value must be given to carbon,
whether by means of fees, taxes, emissions trade, or
regulation.
Who are the members of a country and how is its
GDP generated? The answer is simple: a country is
made up of the society living in it, which, in turn, is
made up of consumers and voters, and a country’s
GDP is equivalent to the sum of all of the physical and
service wealth produced by it. If acting has a significantly lower cost for a country than doing nothing, in
the business world doing nothing means loss. To be
straight, waiting is the biggest risk in this case.
> THE WEIGHT OF INNOVATION
Innovation is anything that changes the routine,
anything that’s different from what we know and
have ever heard of. Globalization has resulted in an
extremely competitive environment and fostered the
need to create and evolve to survive in the business
world. Technological innovation has always been
a tool for progress and for the improvement of life
conditions on the planet. Now we also need to come
up with technology to preserve such conditions.
The threat of global warming comes into scene as a
warning about the need for all players to evolve, especially with regard to the three institutions that sustain growth: governments, companies and societies.
No benefits are achieved by a company that heavily
invests in recycling in its facilities if, once they leave
the premises, their controllers, executive officers
and employees fail to do the same at home. And it’s
not enough for governments to invest in awarenessheightening campaigns if they fail to truly support
companies and the population.
Global warming has its related risks, but these
risks also bring opportunities. If we were to tell a tale
to make understanding easier, we could say that a
man only moves from one home to another when the
one he’s currently living in no longer meets his needs;
this process generates economic activity, helps other
men get a home and income, and creates new jobs.
That’s the deepest meaning, from the micro to the
macro perspective, of opportunities that go through
a risk identification process first. When the house is
about to collapse, we aim at replacing it with a new
one–we want better materials and whatever has resulted from research and development, from technological progress. And we do that because of the risks
identified in the old house, which have evolved into
the opportunity of getting a new, more solid house,
just like in the old three little pigs’ story.

Aviator Alberto Santo Dumont took risks until he
came up with an air ship that could be controlled in
the air, making way for the creation of air ships that,
despite the political use to which they were put by
Hitler, could transport passengers. These air ships
have also brought opportunities for industries, businesses, governments and societies.
> INNOVATION IN BRAZIL
Economy has always been constantly evolving. In
the middle of the 19th century, England understood
that mass production was needed for economic
growth. This line of thought has resulted in the country’s consolidation as the locomotive of Industrial
Revolution. It has successfully transformed the commodities obtained from its former colonies, such as
India, in products such as the English tea, consolidating a production chain that added value to something
that was a mere raw material.
In the beginning of the 20th century, in 1911,
American engineer Frederick Taylor (1856-1915)
changed the foundations of production when he published the book Principles of Scientific Management,
in which he tried to convince people that the best way
to manage a company involved planning and science,
a result of task distribution, and ended up creating
the modern production lines. Therefore, Taylor has
defined parameters for mass production processes.
Production efficiency was needed and vital. Today
these theories continue to affect our daily lives, but
new demands are identified every day with regard to

keeping the constant growth rate.
Adding value is the agenda. What does it mean? It
means making a different product–a new product–important for people. And the best way to find the perfect differential is through research and development.
Brazil, which accounts for almost 2% of the world’s
GDP, holds only 0.2% of the world’s patents. We invest 1% of our GDP–about US$12 billion–in Research
and Development (R&D). Among the BRIC (Brazil,
Russia, India and China) group countries, Brazil is the
one with the lowest R&D investment. China, leader of
the developing countries, invests about seven times
more than Brazil. If we insist on this line of action,
we’ll run a huge risk of becoming outdated. Our products could become increasingly less competitive and
we would increase our dependence on selling primary (extraction-based) products.
Another relevant factor is that, in Brazil, only 40%
of such investments are made by companies, while
in the USA and Japan (the world’s first and second
largest economies) the share of contribution made by
private companies can be as high as 80%. R&D is
certainly a risky activity, and the lack of credit and
incentives, combined with the country’s high inter-
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“Who are the members
of a country and how
is its GDP generated?
The answer is simple: a
country is made up of the
society living in it”
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est rates, are factors that don’t help companies in this
area. A lot has been said about the incentives introduced by Provisional Measure 252 of 2004 and the
Law of Innovation of 2005, but the truth is–and I’m
not discussing the effectiveness of such laws–that
64% of companies of all sizes don’t know, don’t understand or don’t have access to such incentives, and
90% have little or no information about the activities
and performance of R&D fostering agencies, as found
by a survey made by the Federation of Industries of
the State of São Paulo (FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.)
As a result, domestic companies have a low innovation capacity. Why does this happen if the entire world views Brazilians as creative people? That
is certainly true–Brazilian scientists publish a great
number of scientific papers every year. What’s wrong
are the data mentioned earlier.
In the private sector, companies–the ones who
would benefit most from innovation–aren’t investing
in R&D. According to ANPEI research, only 2.7% of

the companies invest in R&D for their products, and
universities, which account for a significant amount
of papers and research, don’t perceive the real
market needs. So how could we take this comparative advantage–Brazilian creativity–and transform
it in competitive business advantage? By building a
bridge between theory and practice. There’s a lack
of consistent interaction between companies and the
academic world, and tax benefits and public policies
alone won’t suffice to build such “bridge.” Brazilian
companies must take the lead in this process and invest, go after this connection.
We have great success cases in Brazil: products
and industries that are market leaders with differentials acknowledged worldwide. That’s the case of
equipment and software for the banking industry, developed by private companies. In agriculture, there’s
another good example, a success case that has
brought together academic institutions, the government and private investments to develop something
that, in my opinion, will be one of the main energy

* Quotation from the book “Toneladas Sobre os Ombros”
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are the scalding (or heating) of the chicken carcass
to make feather removal easier, as well as the cooling and freezing process. Today, we have an unprecedented advantage in these processes if compared
with one of our main worldwide meat market competitors. Most of Brazil’s cold storage/slaughter facilities use wood or charcoal to supply their vapor and
hot water needs, and the freezing processes, which
consume a lot of energy, count on an energy matrix
mostly based on renewable energy, since 84% of
Brazil’s electric energy is produced by hydroelectric
plants. Therefore, our chicken, one of Brazil’s main
export products, has lower carbon emissions during
its production process than our competitors. This allows the country to offer a competitive price for selling the product all over the world, generating income
and earnings, making it competitive in a low-carbon
economy as well.
My question is: how’s Brazil, or better still, how are
Brazilian companies that compete in this market taking advantage of this differential? This example goes to
show that small innovations and changes in processes
may continuously add value to a product or make it
stand out in the market. However, in order to do so,
companies must be alert and ready to change. The first
step is to become familiar with existing policies that
encourage investment in clean production. Because of
its resources, the country is ready to take an important leadership position in a global scenario of concern about climate change that affects the planet and
the sustainability of species. And there are Brazilians,
such as Santos Dumont, who have shown us, in practice, that even Icarus’ dream of flying can come true.
We cannot be afraid of heights, otherwise we
might become the dwarfs of global growth. Brazilians, with their production and consumption capacity,
are capable of generating wealth and knowledge. We
just need to use appropriate tools, present our solutions in the search for a prosperous future, and become leaders in this process that’s at an early stage,
but needs to take place faster. Brazil has the competitive advantage to do so. We must no longer resist
the need of giving up models that become outdated in
a world where the requirements for a cleaner, more
sustainable planet rule. Finally we have a chance to
rescue Dumont’s invention and fly higher. We have
the resources to do so, and with good projects and
consistent planning we will assure capital even from
countries that, in such scenario, might lose their
leadership position in global economy. ¢
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sources in the future: sugar cane ethanol. Sugar cane
presents the country with an opportunity for great
economic growth. If we choose to invest in this industry only 3% of what the USA invest in R&D per
year, within 20 years Brazil might be able to supply
5% of worldwide gasoline needs. That would represent a GDP growth of almost 14%. All of the world’s
main politicians, scientists and economists agree that
renewable fuels are the future, and that Brazil has
a privileged standing in this industry, both from the
natural and technological perspectives.
Another example of return comes from the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,) which, with
the development of already implemented technologies
brings great financial earnings for the country. One example is the change in the income pattern in arid regions
in the São Francisco river valley, on the borderline between the states of Pernambuco and Bahia, where wine
production stands out, having won awards in countries
with a conservative tradition in wine classification, such
as France. Using micropropagation, a process in which
the best seedlings of a plant produce a wide number
of them by cloning, Embrapa has transformed Brazil in
one of today’s main strawberry producers, despite the
unfavorable climate conditions.
The domestic industry needs to invest in the development of differentiated technologies, processes
and products. Only then will it be able to assure sustainability, focusing on new market opportunities and
on the possibility of transforming Brazil’s current
comparative advantage in competitive advantage.
And what does that mean? Brazil currently has one
of the world’s lowest industrial emissions, which result from an energy system that’s strongly based on
renewable energies, such as hydraulic energy, biomass, as well as the clean energy from ethanol–with
which a significant part of our car fleet is fueled. Let’s
take an example to help us understand Brazil’s need
to take advantage of this benefit as a business differential by analyzing a simple, everyday product:
chicken. From kibble production to the final product,
Brazilian chicken has advantages that allow for lower
greenhouse gas effect emissions along its production
chain. Corn, the basic raw material from which kibble
is made, can be produced next to poultry-raising areas, reducing the need for long-distance transportation. But the real difference is in the cold storage/
slaughter facility. The factor that accounts for most
energy consumption in the chicken production chain
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The mathematics of

climate
In the land of global warming, the man
who has privileged climate information
is king. Fábio Hochleitner, engineer,
couldn’t agree more. In 2008, together with
Ricardo da Silva, he created Aquamet, a company
that has innovated the weather forecast service
in Brazil. Using mathematical models, they simulate
nature’s behavior, providing companies with strategic
information, such as the progress of oil slicks in the sea or the
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path of dispersion of pollutant particles in the atmosphere.
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ocated in UFRJ’s Technology Park, in the
Fundão island, the company’s environment
fosters research and innovation. “Ricardo
Marcelo and I are partners at Aquamet.
We’re UFRJ’s offspring: we’ve majored in meteorology here, and have master’s and PhD degrees from
Coppe. Along the way, our lab research at the Laboratory of Engineering Computer Methods (Lamce,
Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia) has shown that there was an uncovered market
demand in the meteorology and oceanography areas,”
says Fábio. The focus on technological research and
development has attracted incentives from public
agencies–Faperj, Finep, CNPq,–which invest in the
company because they believe in its innovation capability.
Academic life has shown them that most state-ofthe-art technology research and theories developed
in universities couldn’t be applied to the corporate
market; they were restricted to the university environment only. They saw an opportunity in this niche:
doing research that could be applied in the market,
taking such information to companies and translating it into advantages. The difference is outstanding.
While other market companies offer basic weather
forecasts, with information about rainy or sunny days
and temperature variation, Aquamet does more. “We
find this type of information important for people
who’re leaving home and want to know whether to
take a coat or an umbrella, and so on. But corporations need more than that. Let’s take an oil exploration
company that extracts oil from the ocean and faces a
situation where an oil leak happens, for instance. This
company must know if it’s going to rain within the
next hours in the area where the accident occurred. It
must also know the related consequences: under the
applicable ocean and atmospheric conditions, what

“Therefore it’s possible to come
up with a detailed inventory
of pollutants that provides the
composition of the company’s
air emissions”

Fábio Hochleitner

will the consequences of this rain be? How will the oil
behave? The market didn’t have this kind of information. That’s where we saw an opportunity,” he says.
The company’s main activity area is the energy
industry, where a higher demand has been detected.
Aquamet already has more than 30 customers–from
oil and gas companies to hydroelectricity companies,
also including the wind power segment. “We have a
vast scope of activity that ranges from support for oil
exploration operations to oil exploration logistics, oil
well prospection planning information, and platform
structure, which depend on ocean dynamics, harbor
support, and monitoring of harbor conditions–information that’s essential for large vessels in this industry. In the oil area, we also render services for the
refinery segment, with emphasis on the dispersion of
air pollutants. “
Aquamet has developed, for the oil exploration
industry, a solution that reduces the impact of accidents, such as oil spills in the ocean. It’s the Environmental Information System for Response to Oil Accidents in the Sea. “It allows us to map the oil path and
send data to mobile devices, such as cell phones and
tablets. It’s a useful resource to provide emergency
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Janeiro. “I can’t avoid an oil spill. That depends on
several company-specific factors. In this case, I act
on the consequences with the purpose of minimizing
impacts. The prevention activity we perform is offering logistic support in the pollutants dispersion area.
In the electricity industry, we monitor extreme events
that might take place, such as electrical discharges,
tornadoes. We’re working with short-term scenarios,
which regard information for the six hours preceding
such events.”
The information service is also useful for the operation of hydroelectric power plants. “When it comes
to such water resources, there’s no miracle involved.
Hydroelectric power plants depend on reservoirs
that, in turn, depend on river waters. That requires
planning–it’s important to know how these reservoirs
will accumulate water. A certain volume of rain falling
on a certain location is divided into a portion that falls
directly into the river and another portion that falls on
the land, being absorbed by it to indirectly feed the
river, and so on. We perform surveys in which we
establish the rainfall percentage that will make up the
river flow. This is the support we offer to operators.”
The solution was a perfect fit for the National

|

teams with access to information regardless of their
location. They will know the current status of the
slick and have a forecast of developments,” he says.
Companies with activities in Angola and Mozambique
have shown interest for these oil industry solutions.
Aquamet’s premise is that, yes, the industry will
generate some pollution. However, there are ways to
avoid it. “All activities have some potential for polluting. However, it’s important to control the extent of
such impact. By contacting the environmental agency, companies have access to the pollutants inventory. Therefore it’s possible to come up with a detailed
inventory of pollutants that provides the composition
of the company’s air emissions, waste generated
and pollutants issued. In addition to this information,
the company needs to know how pollutants behave
when in contact with the atmosphere. Depending on
climate conditions, the pollution may be dispersed,”
he explains. This work has been developed for the
Duque de Caxias Refinery (Reduc,) owned by Petrobras. Aquamet monitors and simulates the behavior
of this pollution, determines the concentration of pollutants (hydrocarbons, etc.) and how it may spread
over Baixada Fluminense, the lowland area of Rio de
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Electric System Operator (ONS, Operador Nacional
do Sistema,) which needs to be prepared for any
weather event and informed about the possibility
of extreme events that might cause damages to the
transmission line, which would affect the entire system. “The entire electric system is interconnected.
This requires detailed planning, involving weather
forecast, atmospheric conditions, expected rainfall,
and critical event information. This service is offered
for the entire Brazilian territory. We offer support to
their meteorology team with the development of meteorological models. We are in charge of maintaining the entire display and follow-up system,” says the
engineer.
And how could these solutions be of help in complex projects such as Belo Monte? “Our solutions
would make the difference from the very start, from
the project design phase. We can develop a survey
to verify the impact of climate on the region. Each
location has a microclimate. Any changes made to a
certain location will have a certain impact–and the

building of a dam is a major change, since it will deviate a river’s flow and flood some areas. Therefore, the
area’s microclimate could be affected. In a project like
this, our solutions allow such changes to be monitored and predicted,” he ponders.
For the wind energy industry they have come
up with a model that provides more information
about the resource involved, and increases predictability. “One of the main features of wind energy is
the lack of constancy. In Brazil, the building of wind
farms is based on a wind map, which is currently
prepared simply considering the annual average of
wind speeds and the amount of megawatts that can
be generated. But that’s not enough. An average
doesn’t mean that winds will have a certain speed
throughout the year. There will be periods with and
without winds. These maps consider the use of wind
at lower latitudes. Based on that, we have come up
with a system that’s based on mathematical equations, as all other solutions we develop. As a result,
we have managed to describe the behavior of the
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> Behind the solutions
In order to develop such mathematical models,
Fábio Hochleitner has a team of 13 people, including meteorologists, oceanographers, system analysts
and back-office personnel. “We’re a company that offers solutions, not products. We’re the only company
that offers this kind of service in Brazil. Other companies, such as Climatempo, offer other kinds of services. We don’t sell products: we have technologies
that apply to certain situations,” he says. The team’s
expertise is combined with technological tools. “We
have to use computers, there’s no other way of doing this. And they are combined with the knowledge
and expertise of our technicians, meteorologists and

oceanographers. The computer is a tool that helps
these professionals do their jobs. They analyze the
information obtained and make decisions based on
them.”
However, the weatherman points out that, when it
comes to nature, no computer or technology would be
able to predict all phenomena. “Nature is typically ungrateful and chaotic. Unfortunately, no mathematical
equation would be able to include all of nature’s possibilities. Today, even if we had sufficient knowledge
somewhere in the world to describe all of the atmosphere’s behaviors, we still wouldn’t be able to solve
such mathematical equations. If we were to connect,
today, all of the world’s computers we still wouldn’t
be able to solve these equations fast enough to obtain
a forecast for the near future. We still face technological limitations. These equations are too complex
to be solved,” he says.
Chaotic phenomena apart, today Aquamet is able
to offer forecasts up to one year in advance. “Depending on the type of application, forecasts involving
a more distant future require the use of statistic and
probability tools for an analysis. Generally speaking,
we are able to offer a climate forecast for a one-year
period. If you want to know if we’ll have a rainy season one year or one year and a half from now, we
can tell you. But I can’t tell you if it’s going to rain in
Copacabana a year from now; however, I can tell you
if there’s going to be a rainy period in Rio at that time.
It’s not possible to focus on a specific spot.”
According to Hochleitner, small atmospheric
changes may significantly impact results. Maybe
that’s why he’s a bit skeptical about the catastrophic forecasts made by the IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) with regard to global
warming. “Instead of talking about global warming,
we deal with climate conditions, changes that may
occur over the long haul when it comes to climate
issues. Nature is dynamic, and natural cycles occur. The IPCC says, for instance, that there will be
a 1-meter rise of the sea. At the global level, that’s
OK. But it doesn’t mean that the entire planet will
experience this kind of rise or a certain increase
in temperature. These is complex information; it’s
hard to obtain in loco observation data. However, the
theory has weaknesses. It’s possible to obtain global
indications. But what will the exact local effect be?
That’s what we worry about,” he explains.
This concern leads to technological research that
will allow companies to make local long-term plans.
At Aquamet, global warming represents just an opportunity to innovate. ¢
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atmosphere and of the ocean. We have started to
build an integrated system that allows us to predict
wind conditions over the short and medium terms.
This allows companies to make plans. Based on that,
you can have a forecast of wind conditions.” Quite
simple, right?
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While sustainable development practices
become increasingly widespread, the
education of most managers lacks specific
knowledge or academic quality required
from other corporate areas. There’s
doubtlessly been great progress, but most
professionals in charge of corporate
environment, social responsibility and
affirmative action departments act based on
improvisation, intuition and imitation. Stricto
sensu sustainability engineers or managers
are still rare.
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roducts that are more efficient, less polluting, and socially responsible have become
imperative in the 21st century. There’s no
more space for businesses that overlook
the growing social and environmental demands. But
is there space for amateur sustainability professionals?
The answer seems to be yes. According to International Labor Organization data, in Brazil the
so-called green jobs already add up to 2.6 million
jobs–and the numbers should keep going up. If in the
final product delivery end there are high demands, it
seems that the standards regarding the education of
professionals that act in this area aren’t that high. In
Brazil, there are high expectations regarding the skills
required for a sustainability manager. According to a
survey performed by Korn/Ferry with professionals
from the largest organizations from different areas
(retail, industries, finance, services, technology, food,
paper & cellulose, among others,) several weaknesses need to be tackled. The survey has resulted in a
list of critical skills: inspiring people; understanding
business; communicating efficiently; acting with honor and character; getting the job done with the help of
others; managing different relationships; dealing with

problems. So what we have here is a scenario of total
lack of preparation.
> The art of balancing
paradoxical values
The routine of these workers goes around the
challenge of balancing the constant pressure for
short-term results (cost cutting and revenue increase) and the sustainability concept, which includes a long-term vision. In turn, this long-term
vision includes the company’s survival from the
economic and financial perspective, as well as its
adaptation to the environment and society in which
it operates. It’s no easy task. “This paradox is always present in the decision-making process of a
sustainability manager. It corresponds to the dialogic principle of complex thought, according to which
this professional deals with opposites that are antagonic and complementary at the same time. For
instance, according to one of the executive officers
interviewed for the survey, assuring the adoption
of ethical production practices in its supplier chain,
even if it implies higher costs, is a constant challenge for retail organizations,” says Claus Richard
Blau, senior consultant at Korn/Ferry.

Being the mission complex, we would guess that
a specific in-depth education would be required. But
the recycling principle also applies here. A survey
performed by Insight-BIOMA among hundreds of sustainability, social responsibility and similar professionals from medium and large companies has shown
that most of them have majored in Business Management, Law, Engineering or Communications, having
performed other jobs in the company before working
with sustainability. This means that the people who
determine and define growth and the relationship
with society within organizations do so in an intuitive manner, since they weren’t trained to think about
solutions or develop tasks such as waste management, cleaner production implementation, community
relations and creation of affirmative action programs,
among other things. These data reveal a universe
about which we have little information: the training of
sustainability managers.

have quickly been hired. Cristiana Martins, the course
coordinator, is well aware of the gaps the market expects will be filled in through the training of sustainability managers. “These professionals lack a more
comprehensive education. More and more companies
have been investing in sustainability education, a
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> There are master’s courses,
but few graduate courses
are available
We try to fill in the gap with extra courses, specializations, MBAs and even master’s degrees. In
Brazil, one of the most traditional courses is given
by the Higher School of Environmental Conservation
and Sustainability (ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade,) a university
created by the Ecological Research Institute (Ipê,
Instituto de Pesquisas Ecológicas) in a partnership
with Natura and the Arapyaú Institute. Since 2008,
ESCAS has been offering a Professional Master’s
Degree in Biodiversity Conservation and Sustainable
Development, successfully finished by 16 people, who
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> Education in Brazil
The time when a university degree meant a guaranteed job for an individual holding it or a qualified
professional for the employer is in the past, notwithstanding the fact that, according to IBGE data, there
has been a 79% increase in the number of workers
with a university degree. A survey performed by
Joao Saboya, director of UFRJ’s Economics Institute,
sheds a light on this issue. The economist has analyzed data from the Labor Ministry’s roll and found
that as much as 53% of Brazilians with higher education hired in 2010 have taken jobs that required a
lower educational level. They were working as salespeople, office clerks or registry employees. In sustainability, they go through the inverse path: they are
trained for x, but work as y2.
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“HabilCo was
created with the
purpose of becoming a
benchmark in the evaluation of
people’s knowledge and skills in Brazil,
providing its stakeholders – members,
applicants, certified professionals,
government agencies and private
companies – with top-quality
certification services”
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José Luiz Beheregay, chairman of
the Institute and former manager
of Anbima’s Education area

common weakness today. Most managers in this area
used to work alone, without any formal education and
with the mission of talking to all corporate areas, presenting solutions,” she says.
According to Cristiana, the gap to be filled is not
just technical. “A sustainability professional needs a
holistic perspective made up of concepts, tools and
experiences that allow the skills required by such
professional do be built in order for him or her to be
able to solve conflicts, be articulate, manage people,
and work with environmental management, among
other things,” she explains. She adds that several
companies contact Ipê for training in sustainability
for their associates. “Companies are already aware
of the issue and want to find proper solutions. And
I think it’s a good thing that they’re seeking an academic partnership. It’s a growing trend, since it’s
a corporate need. The market demands more from
companies, who must invest in professional training.” And there’s only one way to achieve this goal:
through the creation of undergraduate sustainability courses. “We will soon be offering this new
course, since there’s consensus about the need to
start working at the undergraduate level. That’s the
trend,” she says.

> Actual rewards
If you think that only large companies are interested in certification, think again. “It’s a tool that brings
significant rewards not only for the corporation, but
for society as a whole. And the range of companies
that may benefit from it is vast. A store manager with
consumer protection certification, for instance, is
an element that adds value to companies. It’s a professional that offers safety for the customers and
reduces the legal risks for the store. We could find
advantages in several types of business. If a Human
Resources manager has an affirmative action certificate, it means that he or she will encourage social
inclusion, increasing the corporation’s governance
level as a whole,” Beheregay points out.
By 2012, the institution intends to be offering
other sustainability certifications as well, such as
environmental credit analysis, ethical work, senior citizen’s act, and children’s and teenagers’ act.
“Sustainable development is a vast subject. We will
slowly start offering new certification options in order to contemplate as many steps of the process as
possible,” says Jaqueline Azevedo. HabilCo aims at
applying about 50,000 tests over its first five years
of existence. The light for sustainable business expansion is green. ¢
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> SUSTAINABLE CERTIFICATION
We do have good news, though. If, on one hand,
there’s a lack of formal education possibilities, companies are more aware of the need to train their associates. This measure requires a personnel certification process that allows the evolution of employee
training to be assessed. The good news in this area
is the recently created organization HabilCo: the Brazilian Institute of Skills and Knowledge Certification.
Its Advisory Board counts on the contribution of personalities such as Eliezer Batista, former minister,
Aspásia Camargo and Gilberto Palmares, congress
members, Renê Garcia, advisor, Wanda Engel, educator, and Muniz Sodré, sociologist. HabilCo brings innovation by presenting an interesting tool for assessing human capital skills in areas directly related to the
social area, such as affirmative action, also including
activities related to environment and consumer rights.
“HabilCo was created with the purpose of becoming
a benchmark in the evaluation of people’s knowledge
and skills in Brazil, providing its stakeholders–members, applicants, certified professionals, government
agencies and private companies–with top-quality
certification services,” explains José Luiz Beheregay,
chairman of the Institute and former manager of Anbima’s Education area.
People certification may be defined as periodic proof of acquisition of updated knowledge or
skills through formal objective assessment in order to assure result quality and integrity. The purpose is to provide periodic evaluations of the skill
and competence levels of professionals already in
the market place. In Brazil, the demand for people
certification started in the mid-1980’s. According

to HabilCo’s director, Jaqueline Azevedo, the sustainability area needed to follow this trend. “Since
the debate on sustainable development is relatively
new, it requires constant updating. So even people
with more expertise, with a graduate degree in the
area, may need to prove that they’re familiar with
the latest trends,” she says. The institution already
offers five different certifications under the sustainability umbrella: social responsibility, disposal of
medical and hospital waste, affirmative action management, environmental law and licensing, and consumer protection code. To earn the certificate, the
applicant must take a test prepared by researchers
and experts that will assess the level and depth of
his or her knowledge. Once the ability is proven, a
certificate, valid for two years, is granted. It’s important to point out that the responsibility for preparing for the test lies on the professional: HabilCo only
provides the structure and coordinates the certification process. The tests are applied by Prepona, a
testing and evaluation systems company. “The tests
are applied in environments managed by the Getulio
Vargas Foundation, using computers, in 70 centers
throughout the country,” says Marco Tyler-William,
superintendent director of Prepona.
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While the trend doesn’t become a reality, companies keep looking for alternatives. Nelton Miguel
Friedrich, director of Coordination and Environment
of Itaipu Binacional, points out that the sustainability courses currently available need to focus on action. “Education has to be reflective and active. Today
there are thousands of environmental training courses, for instance. But the training must be based on a
systemic view. Otherwise we end up disseminating
the extremely segmented thought we often see today,” he ponders. Itaipu, just like other large companies, offers in-house training for professionals who
work in areas related to sustainable development. But
the reality of small and medium businesses is still
very different. Because of financial restrictions, their
“green” professionals are improvised, chosen among
existing staff members.
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In an interview to BIOMA, the former
minister of Mining and Energy,
Eliezer Batista, explains the evolution
of a concept he helped create.
Sustainable development is replaced
by Integrated Land Management.
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by Eliezer Batista
Former Mines and
Energy and Strategic
Affairs Minister
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Pablo Picasso used to say that a long time
is needed for someone to become young.
Time, which makes friends with those
who know how to use it, was the main
factor in charge of the timely rejuvenation of the
sustainable development concept. The original sustainability concept based on the triple bottom line
(economic, environmental and social aspects) has
reached its point of obsolescence. It’s the same old
story: yesterday’s borderline is just a fragment of
history to be analyzed by archeologists in the future.
Observing one of science’s axioms–the notion that
we must move forward–the sustainability concept
has evolved. The new sustainable development paradigm includes variables that the original concept
has failed to contemplate. Cross-culture now permeates all other factors, which also include innovation and a systemic-holistic vision of logistics. The
combination of such contributions can be synthe-

sized in what we call Integrated Land Management.
The Sustainable Development Theory was the
first attempt to organize the world based on a balance of social, economic and environmental aspects.
And although that’s hardly mentioned anywhere, it’s
a tropical product, made in Brazil. It was tested in
Vale’s Carajás Project, the first major undertaking
based on sustainable development premises. However, its development was intuitive. The sustainability theory hadn’t been clearly defined yet.
The sustainable development concept started
being defined when Swiss businessman Stephan
Schmidheiny came to Brazil to coordinate ECO
92, Rio de Janeiro’s Earth Summit. At the time, he
visited Carajás (PA) and found that economic, environmental and social aspects were being applied
simultaneously. Based on the practice observed,
Schmidheiny developed the theory and organized
the sustainable development concept, expanding the

cept as it was conceived. The new paradigm also
contemplates the project’s surroundings. Innovation
and cross-culture have come to tie the economic,
social and environmental variables together. According to the original sustainability concept, they
were met, but weren’t necessarily related.

> Land Certification
This new model is being implemented in Ipatinga (MG,) where the government, companies and
civil society work together, attaining results that go
much beyond expectations. The next step is to take
this concept to Pará. But integrated land management isn’t an end in itself. The purpose behind it is to
promote the certification of the entire territory encompassed by a certain project all over the state and
country. The concept of land certification is based
on this premise. Developed by the Land Certification
Institute, this methodology allows the universal elements of the lands to be measured, assessed and
reported in an integrated, shared manner. Without
excluding internationally validated indicators and
measures, the concept uses simple visual representations to indicate the degree of development of territorial components, comparing such results to individual and collective perceptions. This results in an
unprecedented level of awareness among citizens
when it comes to the challenges faced by their local
communities and the contrasting visions that build
it.
This land management methodology allows the
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> Management and the
new sustainability variables
To avoid similar deviations, we suggest a broader
perspective: an integrated land management policy
for sustainable development. Researcher Inguelore
Scheunemann, of the BioAtlântica Institute and of
the Land Certification Institute, sheds a new light
on this approach. Inguelore is a pioneer in the integrated management process of numerically certified areas, a proposal that complements the original
sustainability concept. Based on a cross-disciplinary vision of reality, a new way of planning was devised, with focus on sustainable development and
based on the strengthening of the social capital. The
core of this evolutionary vision is land management,
something that precedes principles, models and
normative measures. It requires an integrated measurement of its constitutional elements, including
citizens’ perceptions, regardless of the geographical
scale of analysis.

|

theory that focused on the environment coined in
1987 by the Brundtland Report.
Along this period of over 20 years, we’ve been
witnessing the rise of several variations and constructions of the theme. And we have found a major
error. To identify it, all you have to do is carefully
analyze what happens in cities and areas that host
projects with great impact on the local economy and
community. Let’s take the Parauapebas (PA) city, an
offspring of the Carajás Project, as an example. At
first, the city was devised to be inhabited by five thousand people. Because of the project’s dimension, it
ended up with 120,000 inhabitants. This means that
the entire sustainability concept was applied only to
the epicenter of Carajás, failing to consider its surroundings.
And that’s the great progress attained by the Integrated Land Management theory, which represents a
major evolution of the sustainable development con-
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monitoring of projects by means of certification. The
variables that allow the economic, social and environmental evolution to be monitored are assessed
semi-annually or annually. It’s an element that defines process boundaries, allowing variables to be
crossed by means of software that makes the adaptation of territories and trends research possible.
The process is based on a broader perspective
in order to create governance, and not only governability, systems. One of the final purposes of an integrated land management project is the implementation of supramunicipal governance systems not
limited to public management only. These systems
include the government, civil society and companies.
> Interconnected logistics
and transversal culture
The certification concept is broad. It’s more than

the mere calculation of an undertaking’s surrounding area. Let’s think about the phases that precede
the establishment of a power plant or factory at a
certain location. This phase involves items such as
infrastructure, transportation, impact on the environment and others. They have direct influence on
the results, as the calculation will have impacts during the infrastructure phase. A basic integrated logistics concept needs to have proper basis. Bearing
this purpose in mind and in a partnership with Macrologística and funding from the Brazilian Confederation of Industries (CNI, Confederação Nacional da
Indústria,) we have developed a logistics survey for
cargo transportation in Brazil. This work consists in
a detailed diagnosis of the country’s logistics, establishing connections that will improve the country’s
competitiveness. This equation hadn’t been formulated yet. An integrated approach on logistics allows
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> Açu complex
An example of how culture may serve as a ba-
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us to better understand the land in itself. Based on
that, the understanding and analysis of the land issue becomes clearer.
Then comes the second phase of sustainable development–the integrated land management stage,
combined with land certification. At that point, we
have a clear logistics system and educational projects based on a transversal culture. The fourth
variable–culture–translates the transverseness of
thought and permeates the entire land, allowing us
to establish a path for integration. It’s important to
bear in mind the fact that economy is also a kind
of culture, since it’s affected by essential variables
such as history and the interaction among a certain
region’s groups.

sis for local development is the Açu region, in Rio de
Janeiro, where Latin America’s largest harbor-based
industrial complex, the Açu Harbor, is being implemented. It’s an undertaking with a widespread influence area that reaches several surrounding municipalities whose inhabitants, who see nothing else to
hope for in rural life, are attracted by a job possibility.
However, they are not qualified for the job openings,
since many have never learned how to read or write.
Therefore, they can’t be hired for jobs that require at
least minimum reading comprehension ability. If we
see literacy and the ability to read, write and understand as technology, we conclude these people didn’t
have access to such technological progress. Therefore, they wouldn’t even qualify for an unskilled support worker job, since they wouldn’t be able to understand a safety warning, for instance.
The Açu project is taking several state-of-theart technology industries to this region. These are
innovative industries with modern equipment and
processes. From this perspective, technological development will have a positive impact on the region,
generating several resources and generating more
economic activity. On the other hand, however, the
inhabitants will need to adapt to this technological leap. And most of them don’t even have proper
school education.
One of the initiatives being developed to fill this
gap is a museum that will establish a fun connection between innovation, technology and culture and
the local reality. The initiative aims at showing that
the changes the region has gone through have always depended on technological innovation. Each of
the phases the region has gone through have been
connected to the introduction of new applied knowledge. It’s a late attempt to educate them. Based on
the community’s culture, we’re able to highlight this
cross-reference in order to allow people to better
understand their surroundings.
Clearly, cross-culture is broader than this: it’s an
axis of integrated management, which, in turn, has
resulted from the innovation of the sustainable development concept.
It adds a chapter to the history of modern capitalism, which needs to be more human than ever.
In fact, everything we do on the planet should be
guided by the principle of generation of benefits for
future generations. Human perennity is the greatest purpose of Integrated Land Territory–sustainable development transformed and adapted to the
future. ¢
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Revolution
by Ludovino Lopes
chairman of Câmara e.net

in one click

The digital world might bring valuable contributions
to sustainability. And who’d guess one of the
revolutions in this brave new world would be
triggered by consumption? And it will be on the
internet. In this scenario, chips, modems and tablets
are more than mere gadgets. In the e-commerce
network, technological innovation is an ally of
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environment. It changes the world population’s
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consumption relations.
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n today’s world, we’re faced with a dilemma. In 1920, the Earth had one billion
inhabitants; thirty years ago, the population had tripled. Today, there are over 7.5
billion people on the planet. These figures may be
interpreted in a variety of ways. An analysis under
the light of the finitude of natural resources will certainly lead us to conclude that, if we insist on following the models of the past, at some point life on the
planet will become unsustainable–at least for human

beings. Clearly, as the population grows, so does the
demand for food, transportation and resources. By
this September 21, the world’s population will already have consumed its share of natural resources
for 2011. Therefore, we will soon be using resources
meant for 2012. Considering the current consumption pattern to which most people are used, campaigns suggesting dramatic changes to our routines
will have limited reach.
We need to evolve into more advanced concepts.

> Drive a modem instead
of driving a car
An intelligent use of technologies represents
time, energy and natural resource savings. In Brazil, some changes can already be seen. Surprisingly,
today Brazilians will even buy wedding dresses on
the internet–something that would have been unthinkable a few years ago. Some products will obviously still be consumed in a more personal manner.
However, most consumption items could adapt to
this new model. The benefits–life quality, increased
safety, added value for the citizen–include all traditional consumption forms, such as grocery shopping.
E-commerce also allows us to optimize the use
of packaging, in addition to avoiding unnecessary
use and reducing the amount of solid waste generated. By consuming less packaging, you avoid using various inputs that have negative impact on the
environment, leading to a positive impact along the
process. Or, to put it another way, instead of buying
things in the form of atoms, we buy in the form of
pixels. This represents significant gains for society
and for the environment, because natural resources
are spared.
On-line shopping allows consumption paradigms
to be created. One of them is the replacement of
the “just-in-time” concept by “just enough”. When
orders are concentrated in virtual warehouses, the
monitoring of the actual demand for products can be
improved, allowing manufacturers to produce only
what’s necessary. The intelligent web-based management process impacts cost, time and production size. It also allows the price paid by the final
consumer to be reduced, by eliminating the onus of
superfluous production. This principle may apply
to several consumption situations. When you buy a
pay-per-view movie, for instance, you avoid using
physical media such as CDs and DVDs, generating
less waste.
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building of shopping malls, as well as significant decrease in transportation-related energy consumption. It’s time to think about new possibilities. Simple
measures may have great impact. What if, instead of
building a shopping mall, we were to build a warehouse where products would be stored and from
which they would be distributed, using technology
that reduces energy consumption? This solution
would add value to the product and reduce related
impacts.

|

And technology may be an extremely important factor to help mankind live in harmony with the planet
and optimize the use of natural resources. Technological innovation may be used for a positive impact
on the environment. In the United States, a study
published by the Environmental Protection Agency
projected the impact of new technologies, such as
e-commerce, on the way people consume. They’ve
come up with impressive data: there should be a reduction of almost 1/3 of the area dedicated to the
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> E-commerce in Brazil
During the first months of 2011 alone, transactions totaling R$8.4 billion were made in the Brazilian territory through e-commerce. This figure represents a 24% growth if compared against the same
period in 2010, and is higher than the total earnings
for 2008: R$8.2 billions.
Perspectives for the second half of 2011 are
optimistic. Internet sales should continue to grow
in Brazil, despite the economic instability that’s
been affecting world markets. According to projections, e-commerce should close the year with
R$18.7 billion earnings, a 26% growth compared
to 2010.
The development of e-commerce can be explained by several factors. One of them is that a
new middle class has arisen: 61% of Brazilian ecommerce newbies have a monthly family income
of up to R$3,000. The average purchase made by
them equals R$320. In 2011 alone, 4 million consumers have used e-commerce for the first time. As a
consequence, a total of 27.4 million Brazilians have
made at least one purchase on the internet. The total
number of orders per year is also impressive: 25
million in six months.
By the end of the year, 32 million people will
probably have made at least one first on-line purchase. This information becomes even more impressive if we consider that, over a two-year period,

this figure has virtually doubled (in 2009, there were
17.6 million consumers.)
> Applying the concept
in the corporate world
In Brazil, some companies have already started
using technology with the purpose of promoting
sustainability. In 2005, Walmart Brazil decided that
sustainability should permeate its business practice,
and established global goals organized as per three
main aspects: Climate and Energy, Waste, and Products. Research performed by BlueSkye consulting
in the USA has found that retail operation activities
account for about 8% of the environmental impact of
the entire supply chain. The remaining 92% are distributed among other value chain players, such as
transportation companies, industry, and agricultural
production. Thus, Walmart Brazil has been encouraging its business partners to contribute to its global
goals, focusing on the minimization of the negative
impacts of the value chain and fostering change
aimed at optimizing socioenvironmental sustainability along the entire chain.
One of the company’s initiatives was the “Pact
for Sustainability: Building the Supply Chain of the
Future,” implemented in the first half of 2009, when
Walmart Brazil’s global commitments were renewed,
and new commitments, to be implemented together
with suppliers, were established. In June 2009, in an
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place. The indigenous people don’t need a GPS to
get around in their own territories, but the device allows them to pinpoint on Google Earth areas invaded
by lumber companies, offering important information to authorities. Invasion reports are forwarded
to the National Indian Foundation (Funai, Fundação
Nacional do Índio) and Public Prosecutor’s Office attorneys.
Another example of innovative technology use
regards a partnership between CPFL Energia and
the Brazilian Postal Service, which provides about
the use of electric vehicles for express mail delivery
(SEDEX) in the city of Campinas, in São Paulo. The
partnership is one of the first initiatives in this area
in Brazil, making these companies pioneers in terms
of sustainable solutions in the service-rendering
industry. Aris, a utility vehicle manufactured especially for CPFL Energia by Edra Automotores, covers about 70 kilometers in the streets and avenues
of the district of Taquaral, one of Campinas’ most
populated districts, delivering about 200 SEDEX
documents every day. The battery is charged twice
a day, using a regular power outlet.
Using technology to promote balanced economic
growth is the main challenge of the 21st century.
And Brazil, the country with the highest number of
natural reserves, may set an example to the world by
combining technology and the smart exploration of
resources for sustainable development. ¢
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event that gathered about two thousand people–including environmental authorities and personalities,
as well as over 300 suppliers, representatives from
200 NGOs and employees–Walmart and 22 companies representing its entire supply chain made commitments focused on the adoption of models that
encourage responsible buying, waste reduction, and
the preservation of the Amazon Forest.
The End-to-End Sustainability Project is another
related initiative. Its purpose is to prove that it is possible to develop more sustainable products and processes in large, medium and small companies. The
result was that over 1,500 products with more sustainable features are being sold in Walmart stores.
Google Brazil also develops interesting projects
on the use of technology for protecting the Amazonian biome. By means of a partnership with the
Suruí tribe, the internet giant has provided Brazilian Indians with access to modern computers, a
communication system for the tribes and the use of
Google Earth.
The partnership is part of the Google Earth Outreach project, aimed at using technology to meet social and environmental demands all over the world.
With technological support, the Suruís have started
feeding information about their culture to the web.
They were able to mark on Google Earth their sacred sites, tribes, and historical areas, such as the
site where the first contact with non-Indians took
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for a different attitude
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Grupo Libra has a vision: good growth, which means growing
harmonically, with respect for its surroundings. It is a reference
when it comes to sustainability management in the Brazilian harbor
and logistics industry. This twist was made possible by Cláudia
Falcão, executive officer of Human Resources and Sustainability.
Behind her work is a simple idea: believing that doing things
differently and inspiring associates to do the same is possible.
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hen she decided to leave Natura to work
for Grupo Libra, in 2009, Cláudia Falcão
had a challenge in mind. Leaving her
comfort zone–after all, she’d been working for nine years in a company that’s a benchmark
when it comes to sustainability in Brazil–to work in
a different area. “I came to Grupo Libra because I
wanted to develop an integrated approach involving
two main aspects: people’s management and sustainability. In my plan, this combination, together
with the group’s features and my expertise, would
allow us to become a reference case in Brazil,” says
the executive officer.
The pioneering approach started when she made
sustainability a strategic business aspect, something
unprecedented in the logistics industry at the time.
“The concept was established together with the
group’s main executive officers. Strategic planning
considers the demands of all audiences with which
Grupo Libra has relations. Based on this alignment,
we have determined the four main aspects of our
vision: acting ethically and transparently, optimizing the use of natural resources, being a partner in
the development of surrounding communities, and
consistently evolving in the management of associates,” she says.
Through this process, the executive officer has
managed to introduce the evolutionary dynamics of
sustainable development in the group’s DNA. “The
first step was the participation of officers to build a
vision for sustainability. A sustainability committee,
in charge of continuously monitoring issues related
to the group’s units, was then created. After a diagnosis was made, indicators and goals were established for each unit, as a result of project monitoring
and management. In Brazil, the requirements established by stricter environmental laws for companies
have led organizations to invest in and search for
more sustainable technologies. Furthermore, the
community and the market have been choosing
products and companies with greater environmental
and social responsibility, making positive pressure
for improvement in organizations. Consequently,
the concept of sustainable development has been
evolving a lot among companies in the search for
improved market positioning.”
> The good growth
This melting pot of ideas, which includes values
such as ethics, entrepreneurship, excellence, innovation, diversity and passion, has given birth to the
vision on which every group action is based: good

growth. “We are very passionate about the idea of
growing while fostering the development of all those
we have relationships with. We believe that it’s possible to grow in harmony with the environment,
valuing life, people and improving society. This is
how we want to create, innovate and make a difference in every area we operate in. Interestingly, this
concept has already spread among our associates. I
can see now that people do things motivated by the
idea of growing in a healthier way. As time goes by,
more and more people decide to adopt the idea. It
only goes to show that we’re on the right path,” says
the executive officer.
Grupo Libra’s sustainability vision was built to
permeate each routine corporate action. To that
end, different initiatives focused on different sectors were created. About 2,800 associates are motivated by the innovation and sustainability award,
which encourages the creation of new projects and
ideas based on the sustainability culture applied to
processes and operations. Since 2009, more than
280 proposals have been presented by associates;
more than 100 proposals were awarded.
The Sustainability Committee, made up of a representative from each unit, is in charge of acting as
an interface with the executive board. It is in charge
of reporting the control of environmental indicators,
as well as project follow-up and proposal. Logistics
operations are positively impacted by investments in

Cláudia Falcão
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been successfully implemented at Libra Terminais
Rio, exceeding the waste generation reduction goals
and cutting costs related to final disposal. “We have
reduced generation and the environmental impacts
caused by hazardous waste. Waste disposal costs
have been cut. Sustainability concepts have been
disseminated among employees, and we have attracted and maintained customers interested in having sustainable companies in the production chain.”
At another group branch–Libra Participações,
in charge of CNA (Companhia de Navegação da
Amazônia,) regional leader in bulk cargo transportation by river–the CNA QHSE (Quality, Health, Safety
and Environment) Week takes place every year, and
counts on the participation of representatives of all
stakeholders. It’s the main QHSE event that takes
place in the north of Brazil. Among other actions,
Grupo Libra develops a greenhouse gas inventory
and adopts GRI reporting standards to provide an
accurate business diagnosis to guide future investment.
And if you think that sustainability is just a gamble for Grupo Libra, you’re wrong. “It’s not a gamble.
When you gamble, you may win or lose. But our vision goes beyond that. At Grupo Libra, sustainabil-
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technology. Investment in Technologies. R$110 million have been recently invested in new equipment
for the Santos and Rio terminals. The measure has
allowed a cut of up to 50% in diesel oil consumption,
consequently reducing greenhouse gas emissions.
The group is also a pioneer in the treatment
of class 1 waste, a process that takes place at the
Santos terminal. Libra Terminais has managed to
cut 28.9 million tons of waste in 2009 and 41.6 million tons in 2010, totaling 70.5 thousand kilograms
of hazardous waste not generated after the project
was implemented. With this initiative, Libra became
the first company in the harbor industry to cut the
generation of hazardous waste by cutting and recycling machine filters. “This project is innovative
not just because it reduces the generation of toxic
waste that’s harmful for the environment, but also
because it brings financial earnings for both ends
of the process. On one hand, there are fewer expenses with hazardous waste disposal (since its
transportation and treatment are more expensive);
on the other hand, earnings are obtained with the
sale of recyclable material resulting from this separation,” Claudia affirms. Devised and tested at Libra Terminais Santos in 2009, the project has also
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ity is one of the main foundations of the corporate
management model–it’s part of Libra’s philosophy,
and it permeates all corporate processes. In addition
to creating a culture that revolves around the theme
and adopting sustainable operating practices, the
group aims at influencing the industry in which it operates. One example is the Sustainability Committee
of the Brazilian Association of Container Terminals
(ABRATEC, Associação Brasileira dos Terminais de
Contêineres,) which was suggested by Grupo Libra,”
says the executive officer.
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Sustainable logistics
Playing a leadership role to get the involvement
of the logistics industry in the sustainability web is
a constant challenge for the group. Cláudia Falcão is
fully aware that the segment still has significant environmental impact. Occasional diesel oil spills are
still a reality that needs to be changed. “All logistics
projects consider integrated, multimode solutions
concerned with improved productivity and reduction
of environmental impacts. We have a high-impact
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production chain that depends on transportation
means that use highly pollutant fuels, such as trucks
and some types of boats and ships, and this generates a high amount of greenhouse gas emissions.
Technologies for the use of a cleaner energy matrix
do exist, but they haven’t been developed to meet
industrial scale needs yet. Furthermore, high investment is needed, and it takes time until all equipment
can be replaced,” she ponders.
For this reason, innovation matters not only for
the group, but for the entire industry. “Sustainability requires us to see solutions under a new light,
considering environmental and social impacts. For
this reason, innovation is the only path to sustainable development in its three dimensions: social, environmental and technological. Projects, ideas and
initiatives in management and technology that help
reduce socioenvironmental impacts, add transparency to stakeholder relations and contribute to the
development of society are needed,” Claudia points
out. After all, good ideas are the best way to attain
good growth. ¢

