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Foi-se o tempo em que capital e ambientalistas
ficavam em lados opostos numa mesa de negociação. O
mercado financeiro descobriu que investir no socialmente responsável e ambientalmente correto dá lucro, além de semear bons
frutos. Alguns deles apresentamos na matéria de capa desta edição.
Da agroindústria também vêm boas novas. Instituições como Embrapa
e CitrusBR mostram que a inovação é o caminho para atender a necessidade
de consumo tanto da geração atual como das futuras.
Os desafios para 2012 são abordados por Ernesto Cavasin e Dominic Schmal, que analisam a Rio+20 à luz de uma transição do Brasil rumo à economia verde. Mudança de rota que certamente ajudará o país a montar o
quebra-cabeça da logística reversa, cujas peças ainda não fazem
sentido para boa parte das empresas.
Essas são algumas das provocações que deixamos
para nossos leitores nessa virada de ano.
Boa leitura!
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Pelo segundo ano conse
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Fábrica da hyundai no Brasil em Anápolis - goiás.

Cinto de segurança salva vidas.

admirada do Brasil
cutivo.

DESEnvOlvIMEnTO SUSTEnTávEl. É UMA hOnRA EM DOBRO. E POR ISSO, ESTAMOS DUAS vEzES MAIS ORgUlhOSOS. MUITO OBRIgADO.
Fonte: revista cartacapital, edição especial “as empresas mais admiradas no Brasil 2011”, edição novembro/dezembro de 2011.

www.hyundai-motor.com.br

DISTRIBUIDORES EM TODO O PAÍS: 0800 55 95 45
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Hyundai. Pelo segundo ano consecutivo Primeiro lugar nas duas categorias: eleita Por emPresários
do setor automotivo e Por emPresários de todos os setores a montadora mais admirada,
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por Ladislau Dowbor
Doutor em Ciências Econômicas e
professor titular da PUC-SP
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Um produto hoje se torna viável e útil muito
mais pelo conhecimento incorporado (pesquisa,
design, comunicação etc., os chamados
intangíveis) do que pela matéria-prima e o
trabalho físico. Trata-se de um deslocamentochave relativamente à economia dos bens
materiais que predominaram no século passado.
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fator-chave de produção no século passado
era a máquina. Hoje, é o conhecimento. Podemos chamar este, enquanto fator de produção, de capital cognitivo. O embate que atualmente
se trava no Brasil em torno da propriedade intelectual, ainda que se apresente sob a roupa simpática da
necessidade de assegurar a remuneração do jovem
que publica um livro ou do pobre músico privado do
seu ganha-pão pela pirataria, envolve na realidade o
controle do capital cognitivo. Nas palavras de Ignacy
Sachs, no século passado a luta era por quem controlava as máquinas, os chamados meios de produção.
Hoje, é por quem controla o acesso ao conhecimento.
Estamos entrando a passos largos na sociedade do
conhecimento, na economia criativa.

Como sempre, quando se trata de poderosos interesses, há uma profusão de enunciados empolados
sobre ética, mas muito pouca compreensão, ou vontade de compreender, o que está em jogo. Este artigo
busca trazer um pouco de explicitação dos mecanismos.
Podemos partir da construção teórica muito
transparente que nos apresenta Clay Shirky, no seu
Cognitive surplus (Excedente cognitivo). Primeiro,
vem o próprio conceito de excedente cognitivo. Cada
um de nós tem grande quantidade de conhecimentos acumulados, que nos vem tanto de estudos como
de experiência prática. Compartilhamos apenas uma
pequena parte desse conhecimento acumulado, e utilizamos menos ainda o nosso potencial. Somando o
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> conhecimento muda
as relações comerciais
As regras são diferentes porque o conhecimento,
como principal fator de produção de bens e serviços
na economia moderna, muda as relações comerciais.
Se peço um quilo de arroz para o meu vizinho, devolverei o mesmo pacote de arroz, ou o valor equivalente, senão o meu vizinho terá prejuízo. Mas se ele me
dá uma ideia sobre como preparar um bom prato com
esse arroz, eu ganhei uma boa ideia e ele não perdeu
nenhuma. Ele fica feliz por ensinar, eu por aprender.
Por isso, aliás, é que todos nós oferecemos receitas,
não o produto. O conhecimento é um fator de produção
que, contrariamente ao arroz, ao aço, ao petróleo ou à
madeira, não reduz quando se consome. Pelo contrário, como cada ideia tende a gerar outras ideias por
via de associações inovadoras, o estoque de ideias se
multiplica. E como a ideia está se tornando o principal
fator de geração de riqueza, todos enriquecem. A não
ser, naturalmente, que alguém diga “esta ideia é minha”, e a tranque em barreiras virtuais.

A mudança é profunda. Tudo que estudamos em
Economia está centrado na sua missão principal, que
é a alocação racional de recursos escassos: alocação
de bens que, se forem utilizados num produto, não
estarão disponíveis para outros. No caso da ideia, do
conhecimento, deixam de ser escassos por duas razões: primeiro, porque pela própria natureza não são
bens rivais, quem comunica uma ideia não deixa de
tê-la. Segundo, porque a ideia sendo imaterial, software da economia por assim dizer, pode ser transmitida em volumes virtualmente infinitos nas redes
de internet que hoje conectam o planeta: 2 bilhões de
pessoas hoje, e durante esta década provavelmente
todos os habitantes, todas as escolas, todas as empresas, repartições públicas, hospitais ou postos de
saúde. É a era da conectividade. Como o conhecimento deixa de ser escasso, em vez de buscar novas
regras, empresas tentam torná-lo escasso, para que
possam cobrar pelo acesso. Em vez de multiplicar riqueza, o sistema passa a restringi-la.
A mudança atinge também outro ponto básico da
teoria econômica: o das motivações. Durante longo
tempo, o nosso raciocínio econômico se viu paralisado pela magistral simplificação de que as motivações
no comportamento econômico se reduzem à maximização racional de vantagens. Realmente, se é para
apertar 3 mil parafusos por dia, a possível motivação
não está no que fazemos, mas no quanto isso nos
rende. Na economia criativa, há uma grande motivação subestimada: o prazer de realizar uma coisa útil,
o gosto de contribuir, a excitação de uma coisa nova.
Junte-se o prazer de construir algo de forma colaborativa com outras pessoas, a satisfação do trabalho
competente, e temos a mistura necessária para uma
profunda transformação nas regras do jogo. Nas palavras de Shirky: “Assumir que as pessoas são egoístas pode se tornar uma profecia que se autoconfirma, criando sistemas que asseguram muita liberdade
individual para agir, mas não muito valor público ou
gestão de recursos coletivos para o bem público”.
Podemos ir além: hoje, colaborar não é apenas
uma oportunidade, é uma necessidade. Para a sobrevivência de todos, o acesso às tecnologias que reduzem o impacto climático, por exemplo, não só não
deve ser travado por patentes, como fomentado. Generalizar o conhecimento, ampliar a base planetária
de pessoas conscientes, torna-se cada vez mais vital.
Afinal, estamos gastando rios de recursos em educação para depois travar o acesso ao conhecimento?
De onde vem o sucesso da Wikipédia, a maior
e mais eficiente enciclopédia que a Humanidade já
produziu? Vem simplesmente do prazer de as pes-
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capital cognitivo acumulado em bilhões de pessoas
no mundo, temos aí uma fonte impressionante de riqueza parada ou subutilizada.
Uma dimensão do uso desse capital cognitivo é
a que utilizamos para a nossa sobrevivência, no emprego, nas pequenas negociações do cotidiano. Mas,
de longe, a maior parte fica simplesmente armazenada na nossa cabeça, às vezes partilhada com filhos e
amigos, na esperança de que não repitam as nossas
bobagens. E quando nos vem uma grande ideia, nem
sempre a aproveitamos, pois não temos o meio de
disponibilizá-la. Fica na nossa cabeça, com fortes
possibilidades de mofo, a não ser que pertençamos
ao ambiente de criação especializado que corresponde, ou surja um espaço colaborativo aberto em que
possamos dar-lhe vazão. Em termos técnicos, é em
grande parte um capital parado, ou travado por conceitos estreitos de interesses comerciais fixados na
lógica da era dos bens materiais, desses que se trancam em casa ou na garagem.
O conhecimento é diferente. Um produto hoje se
torna viável e útil muito mais pelo conhecimento incorporado (pesquisa, design, comunicação etc., os
chamados intangíveis) do que pela matéria-prima e o
trabalho físico. O computador que utilizamos poderá
ter 5% de valor pela dimensão física do produto, e
95% pelo conhecimento incorporado. Trata-se de um
deslocamento-chave relativamente à economia dos
bens materiais que predominaram no século passado. A ideia que tenho não obedece às mesmas regras.
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soas contribuírem para o conhecimento geral. O
imenso estoque planetário de conhecimentos acumulados na cabeça das pessoas, com a sua impressionante diversidade, pode simplesmente ser transformado em instrumentos úteis para todos. E na era
da economia do conhecimento, quando este se torna
o principal fator de produção de riquezas, colocar
em rede tal capital cognitivo melhora a condição
humana. Viver melhor não constitui uma remuneração, ainda que não monetária? Quase esquecemos
o quanto o WWW e a conectividade planetária resultante estão dinamizando a produtividade de todos nós e melhorando a nossa qualidade de vida.

Quem administra a internet é uma instituição sem
fins lucrativos. As ondas eletromagnéticas são um
bem público.
Qual é a governança do sistema que resulta?
Juntando-se os aportes de livros como Cognitive
surplusde Clay Shirky; Wikinomicsde Don Tapscott
e Anthony Williams; Grátis: O futuro dos preços, ou
ainda A cauda longa de Chris Anderson; Apropriação
indébita de Gar Alperovitz e Lew Daly; O futuro das
ideias ou Remix de Lawrence Lessig; A era do acesso
de Jeremy Rifkin, e outros, constatamos que estão
se desenhando os mecanismos e a teoria desse novo
universo, a economia do conhecimento. ¢
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Economia
Verde Rumo
a uma
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por Ernesto Cavasin e Dominic Schmal
Especialistas da área de Sustentabilidade da PwC
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Quase duas décadas após a
Rio-92, Conferência da ONU sobre
o Desenvolvimento Sustentável, a
Humanidade acentua sinais sobre
a percepção de racionalidade sobre
o uso de recursos naturais e os
possíveis impactos provenientes
das mudanças climáticas e do
reconhecimento do valor dos serviços
prestados pela Natureza.

nova
agenda
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om essa percepção um pouco mais aguçada, a preocupação da sociedade se
amplia com a sustentabilidade, além dos
efeitos do aquecimento global, incorporando-se a necessidade de uma abordagem holística
e abrangente sobre os limites dos recursos naturais
e os impactos das atividades humanas nos serviços
ecossistêmicos.
No ambiente de negócios, essa contextualização
é traduzida pela crescente assimilação do conceito de “Economia Verde”, que contempla e vai além
da “economia de baixo carbono”. É perceptível no

mercado a ascensão de inúmeras organizações e
entidades com pesquisas e desenvolvimento de
tecnologias e produtos de baixo impacto ambiental,
buscando posicionar-se estrategicamente no mercado de “produtos verdes”.
Com o descobrimento desse mercado de inovação sobre uma possibilidade de soluções para a
sociedade, existe uma movimentação para construir
uma nova economia voltada para decisões políticas
que possam influenciar na mudança de incentivos
estruturais e engajar líderes de negócios numa visão

insight-bIOMA

tivos e infraestrutura legal.
No entanto há alguns desafios nessa jornada.
Para alguns especialistas, as condições facilitadoras atualmente incentivam e têm um peso grande
na predominante “economia marrom”, que depende
excessivamente da energia proveniente de combustíveis fósseis, e que fazem emperrar o processo de
transição.
A transição para uma Economia Verde pode variar entre as nações, pois esta depende das particularidades de capital naturais e humanas de cada país
e de seu nível de desenvolvimento.
Alguns países atingiram altos níveis de desenvolvimento humano, mas com méritos de sua base
de recursos naturais e também das altas emissões
de gases de efeito estufa. O desafio para esses países nada mais se resume do que na redução de suas
pegadas ecológicas (per capita) sem comprometer
a qualidade de vida da população. Podem-se incluir
nesses desafios os países do continente europeu e
os países norte-americanos.
Já outros países, como parte dos continentes
africano e asiático, ainda mantêm uma pegada ecológica per capita relativamente pequena, mas necessitam prover um nível melhor de vida e acesso aos
bens de consumo primários para seus cidadãos. O
desafio desses países é pôr em prática tal ação sem
aumentar de maneira desequilibrada suas pegadas
ecológicas. Esses dois desafios abrangem quase
que todas as nações do globo e consequentemente, traz uma reflexão sobre a discrepância de cenários e uma necessidade de dimensionar a lacuna de
desenvolvimento para as nações se tornarem uma
Economia Verde.
Num relatório global, chamado Rumo à Economia
Verde, lançado em fevereiro pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PUNMA, apresenta um argumento econômico no deslocamento
de investimentos, tanto públicos quanto privados,
para transformar setores-chave considerados críticos para “esverdear” a economia global.
O relatório mostra a Economia Verde como um
tema significativo não apenas para as economias
desenvolvidas, mas também como um norteador
para o crescimento e a erradicação da pobreza nas
economias em desenvolvimento, nas quais, em alguns casos, cerca de 90% do PIB estão ligados à
Natureza ou a recursos naturais tais como a água
potável. A necessidade de conscientização nesses
países sobre os serviços ecossistêmicos é primordial para garantir perenidade e desviar qualquer
ameaça de colapso socioambiental.

|

de reorganizar o valor dos serviços ecossistêmicos
e, principalmente, o custo relacionado às suas respectivas perdas. O crescimento econômico nos dois
últimos dois séculos foi caracterizado pela falta de
gerenciamento dos ativos naturais. Governantes e
empresários estão iniciando um entendimento sobre a inclusão desses ativos nas contas nacionais e
estratégia de crescimento para o futuro.
São muitos os desafios para direcionar a chamada Economia Verde diante dos passivos socioambientais. Parte significativa da população do globo ainda
se encontra distante do mercado formal e com significativa ausência de aspectos de necessidade primária,
como, por exemplo, água potável, energia e saúde.
Um estudo chamado Visão 2050, elaborado pelo
World Business Council for Sustainable Development, traz uma análise dos atuais desafios da Humanidade para as próximas décadas.
Além de traçar um caminho para que, em 2050,
a população global, estimada em cerca de nove bilhões de pessoas, possa ter qualidade de vida sobre
os limites dos recursos naturais do planeta. Uma
das análises do estudo aponta para um leque de
oportunidades a favor das economias emergentes,
denominadas BRICs e compostas por Brasil, Rússia,
Índia e China. O conjunto desses países representará em 2050 aproximadamente 40% do volume de
bens e serviços produzidos na economia mundial.
À medida que o crescimento desses países
avançarem, mudanças significativas serão necessárias para suprir essas novas demandas de consumo.
Uma dessas mudanças se reflete na capacidade de
liderança no processo com decisões integradas aos
interesses coletivos de uma sociedade.
A discussão de uma Economia Verde surge de
uma fragmentação sobre questões que comprometem de fato a qualidade de vida da Humanidade,
como, por exemplo, saneamento, mobilidade, educação, saúde e empregos.
Segundo as Organizações das Nações Unidas
(ONU), a Economia Verde pode ser definida como
aquela que resulta em melhoria do bem-estar da
sociedade provida de uma maior preocupação com
a equidade geral, com a escassez dos recursos naturais e com os riscos ambientais. O conceito ainda
se concentra principalmente na intersecção entre o
ambiente e a economia.
A ONU ainda remete que, para se fazer as transições para uma Economia Verde, são necessárias
algumas condições facilitadoras específicas. Essas
condições nada mais consistem do que um pano de
fundo de órgãos de regulamentos nacionais, incen-
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Um dos mitos a serem desconsiderados é o
de que a Economia Verde é uma exceção, que
apenas países desenvolvidos têm condições de
sustentar. Ou pior, uma ordem restritiva do mundo desenvolvido para inibir o crescimento de
países em desenvolvimento. O principal condutor da iniciativa da Economia Verde demonstra
que o esverdeamento das economias não é um
impeditivo ao crescimento, mas sim um novo mecanismo que consista em uma estratégia para a
eliminação da pobreza contínua. Esse condutor
ainda procura motivar tomadores de decisão a
criar condições que favoreçam um aumento no
número de investimentos na transição para uma
Economia Verde.
Existe outra evidência de que a Economia Verde
pode reduzir a pobreza por meio de uma série de
setores importantes – agricultura, silvicultura, pesca e energia. Tomam-se como exemplo a silvicultura
sustentável, os métodos de cultivo ecologicamente
corretos que ajudam a conservar a fertilidade do
solo e os recursos hídricos; principalmente para
agricultura de subsistência, da qual depende o sustento de mais de um bilhão de pessoas.
No que se refere ao setor de energia, o nicho
das energias renováveis pode fazer uma enorme
contribuição sobre os desafios a serem preenchidos pelo crescimento global e a respectiva demanda de energia a ser suprida, além de reduzir os
impactos negativos associados aos atuais meios
de produção ao e uso de energia. Todas as potencialidades associadas a mudanças de paradigmas
podem criar uma cadeia de valor entre os setores e
estender oportunidades a capacidade de desenvolvimento sustentável.
> Rio+20 e as oportunidades
do Brasil numa transição
à Economia Verde
Vinte anos passados após a realização da“Rio-92”
o Brasil sediará, em 2012, a Conferência “Rio+20”.
A proposta da Conferência visa a assegurar um
comprometimento político renovado para o desenvolvimento sustentável e, principalmente, avaliar o
progresso feito até o momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados, além
de abordar os novos desafios emergentes.
A Rio+20 surge do contexto de uma agravante
redução de recursos naturais e de alterações ambientais aceleradas – desde a perda de florestas à
crescente escassez de terra produtiva; desde a necessidade de suprir a economia com combustível

até os prováveis impactos das alterações climáticas.
Será a oportunidade de renovar o compromisso e
o interesse dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável do planeta, e ainda avaliar a implementação e o progresso dos compromissos assumidos pela comunidade internacional a respeito
do assunto.
O Brasil, no papel de país sede da Conferência
e certamente caracterizado pela diversidade ambiental e social, poderá se posicionar cada vez mais
como um protagonista global na tomada de decisões
econômicas. Há uma vasta lista de prioridades que
compõem o objetivo de garantir uma transição econômica no país. O primeiro é reduzir a defasagem
do capital tecnológico por meio da inovação. Por
conseguinte a proliferação saudável e acentuada de
uma Economia Verde e criativa que poderá contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades sociais, que se caracterizam um dos maiores
vilões, e que inibem o desenvolvimento e a construção de credibilidade internacional do país perante os
grandes blocos econômicos.
Há um incremento de vantagem competitiva para
o país exercer uma liderança global. Como exemplo,
pode-se considerar os atributos favoráveis a dimensão territorial, as matrizes energéticas limpas, um ambiente democrático, um processo de mobilidade social
das populações carentes, um sistema bancário competitivo, entre outros atributos que podem oferecer ao
país um leque de oportunidades, melhoria de infraestrutura, manutenção e preservação do capital natural.
Numa conciliação entre a economia, a sociedade
e o meio ambiente, a proposta é usar ferramentas
na busca de soluções que promovam qualidade de
vida. O debate passa a focar quais são os corretos
incentivos que levarão os agentes naturalmente a
procurar práticas de conservação ou estratégias
para mitigar os impactos.
O desenvolvimento de uma Economia Verde requer o aprimoramento do processo político-econômico e dos processos de desenvolvimento do conhecimento e da formação de uma sociedade.
É imprescindível uma contribuição voltada às políticas públicas, às instituições e às práticas empresariais privadas que tenham habilidade de transformar e influenciar o desenvolvimento de uma cultura
da sustentabilidade. A intensificação de ações sobre
os danos ambientais favorecem a ineficiência na
economia global em todos os aspectos. Eliminá-las
poderá gerar inúmeros benefícios no processo de
liberação de recursos para financiar uma transição
rumo à Economia Verde. ¢

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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O quebra-cabeça da

logística reversa
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por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, marco regulatório do
setor, já completou um ano. Estabeleceu a responsabilidade
compartilhada (governo, indústria, comércio e consumidor
final) e a inclusão de catadores na cadeia reversa.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em consulta pública
até novembro, deverá estar pronto em 2012, com metas
globais para todo o Brasil na área de resíduos urbanos, além
de fazer referência à logística reversa. A indústria está no
centro das decisões sobre gestão de resíduos. Mas, para
a maioria das empresas brasileiras, o plano ainda é uma
espécie de Caixa de Pandora.
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em sombra de dúvidas, o ponto nevrálgico é
a formatação e implementação da logística
reversa. Antes de tudo, é preciso entender
o conceito, desconhecido ou mal compreendido pela
maioria. Um dos principais objetivos da logística reversa é reduzir e neutralizar o impacto negativo gerado pelo ciclo de vida de cada produto ao longo de toda
a cadeia de suprimentos. Em termos gerais, pode-se
dizer que o desafio das empresas é: como solucionar
os problemas ambientais sem interferir no consumo?
São diversos os tipos de impacto ambiental causados pelo ciclo de vida do produto, podendo ser
organizados em quatro grupos: poluição de águas,
solo e ar e disponibilidade de recursos para gerações
futuras. As medidas para reduzir esse impacto não
são novidades: redução do consumo de energia, utilização de energia de fontes renováveis, redução do
consumo de água, da emissão de GEE e da geração
de resíduos, tratamentos para não poluir ar, solos e
águas. Colocar essas ideias na prática é que são elas.
Atualmente, os principais impactos ainda “não
direcionados” do ciclo de vida do produto são os
impactos indiretos, ou seja, aqueles causados para
início do ciclo ou no final do ciclo. Nesse contexto,
encontram-se o desenvolvimento de ações relacionadas à redução da extração de matérias-primas e
ao descarte de materiais (Cadeia Reversa). Na arquitetura da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a
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Pedaços de vidro reciclado
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empresa deve apresentar sua proposta para logística
reversa de resíduos (plano de operação, metas e prazos), sendo possível a definição de planos conjuntos
através de Acordo Setorial. Os consumidores devem
apoiar as soluções definidas. Ao governo cabe a responsabilidade de cobrar e fiscalizar a implementação
das soluções (ambiental e social). “A logística reversa
de resíduos está dentro de um contexto de desenvolvimento de um modelo de consumo sustentável que
envolve mudanças sociais, econômicas e políticas.
Ou seja, a logística reversa é parte do ciclo no qual
devemos transformar a cadeia de suprimentos (o ciclo do consumo não acaba no consumidor quando
sobrar algum impacto)”, explica a consultora do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), Gisela Souza.
Gisela é taxativa ao avaliar o futuro das empresas:
ou elas mudam a forma de fazer negócio ou estão de
dias contados. “As empresas que visualizarem essa
questão da forma abrangente como ela estará estrategicamente à frente e, futuramente, serão as únicas.
Enquanto a empresa encarar a logística reversa como uma perna a mais no negócio, isso vai ser,
sempre, nada mais do que um custo adicional. Se
pensar como uma parte do negócio, um caminho para
a sustentabilidade, aí, sim, vai se começar a funcionar
efetivamente.”
Ou seja, enquanto muitos empresários pensam
que terão de se preocupar apenas em recolher suas

A inglesa LUSH, que inovou
ao oferecer a clientes de
45 países xampus sólidos
sem embalagens vendidos
em barras

insight-bIOMA

> MUDANÇAS NO
MERCADO = OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
Os desdobramentos no mercado já são passíveis
de visualização. Será preciso avançar e em diversas
áreas. Desde o desenvolvimento de produtos até o
setor de design de embalagens. Para alguns segmentos de negócio os desafios serão maiores que para
outros. Como na indústria de perfumaria. “No caso
do setor de perfumes, o reaproveitamento de resíduos na embalagem ainda é complexo. Produzir um
vidro reciclável com o grau de transparência padrão
da indústria ainda é inviável no Brasil, devido ao custo muito alto. Mas também é uma oportunidade para
inovar. A empresa que conseguir desenvolver um
novo padrão de embalagem para o setor de perfumes,
outra proposta de marketing que atraia o consumidor
e que ao mesmo tempo reduza resíduos e consuma
menos recursos na embalagem terá grandes vantagens sobre as concorrentes”, sugere a consultora.
Investir em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é
o caminho para traduzir uma ideia em redução efetiva
de resíduos gerados e minimizar o consumo de ma-

téria-prima. Mundo afora, diversas empresas já têm
investido no desenvolvimento de produtos sem embalagens e/ou em ecodesign. O processo de inovação
nas embalagens impacta diretamente a imagem do
produto e, consequentemente, o mercado. O ecodesign visa a reduzir o máximo possível o volume de
resíduos necessários, facilitar a reciclagem, além do
objetivo de marketing. Um bom exemplo é a inglesa
LUSH, que inovou ao oferecer a clientes de 45 países
xampus sólidos sem embalagens vendidos em barras
ou em pedaços cortados na loja. A barra de 100 g
dura 50 lavagens e ocupa 1/15 do volume de transporte de xampu líquido.
Já a Puma (ainda) não eliminou as embalagens de
seus tênis, mas apresentou uma solução econômica
com o projeto Clever Little Bag, que levou 21 meses
para ser concluído. A caixa do tênis é formada por
uma folha simples de papelão e uma sacola reutilizável. A nova embalagem utiliza 65% menos papelão do
que uma caixa convencional. O material, totalmente
reciclável, exige menos trabalho e gera menos resí-
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embalagens e seus produtos espalhados pelo mercado, o que se espera efetivamente é os produtos em si
sejam repensados. “Mudar todos os produtos, todas
as marcas sem impactar no market share é o grande desafio. As empresas que postergarem essa reavaliação interna de produtos e embalagens e não se
inserirem numa política sustentável vão ter um custo
crescente com a logística reversa. E, daqui a alguns
anos, muitas empresas podem ter perdido mercado
por conta disso. Por não terem entendido a proposta.
A ideia é obrigar as empresas a repensarem como
fazer”, alerta Gisela.
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Com o projeto
Clever Little
Bag a Puma
reduziu
em 60% o
consumo de
água e energia
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duos, além de ocupar menos espaço e pesar menos,
auxiliando até mesmo em seu transporte e, consequentemente, gerando menos poluição. A nova embalagem permite uma diminuição de 60% no consumo
de água, diesel e energia durante a produção. “Nesse
processo de mudança de comportamento, muitos novos negócios devem se desenvolver, tanto os diretamente ligados, como o próprio ecodesign, quanto
o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias.
Um bom exemplo é a Braskem e o Polietileno Verde e
também o uso de embalagens com 100% de matéria-prima reciclada. Muito investimento em P&D tem
sido feito nos diversos países do mundo para aumentar o grau de uso de reciclados nas diversas embalagens e para baratear os custos de produção desses
itens”, pondera Gisela.
As empresas devem fazer a sua parte. O consumidor também. Afinal, o trabalho para o desenvolvimento de mercado para produtos “ambientalmente
adequados” passa pela conscientização de quem
consome. Ao governo, cabe o papel de regulamentar o jogo. E por essas bandas é preciso fomentar os
segmentos de coleta, triagem e tratamento de resíduos. O Brasil gera cerca de 17 MM de toneladas de
resíduos de embalagens e depende das 520 cooperativas existentes para grande parte da coleta seletiva
de seus municípios.

24

> A COLETA DO FUTURO
Hoje, o grosso da coleta seletiva depende da figura do catador, mas com o desenvolvimento de mecanismos de cadeia reversa, especialistas apontam
que o quadro obrigatoriamente muda. “Considerando
o objetivo de se coletar, triar e reciclar todo o resíduo
gerado no Brasil, o modelo atual de coleta não parece
ser o mais adequado e o processo de inclusão dos
catadores deve ser pensado com muito cuidado. Se

somarmos todas as cooperativas existentes hoje no
Brasil não teríamos capacidade de coleta e triagem
para todo resíduo gerado. Aumentar a capacidade
dessas cooperativas de forma que elas atendam toda
a demanda significa pensar em transformá-la em uma
“fábrica” (o que implica grandes dificuldades não só
econômicas, mas também de gestão). E não dá para
pensar em uma situação estável de coleta e triagem
sem profissionalizar o setor e sem desistir da ideia
de “doação” (a indústria não deve achar que está ajudando os catadores por “doar” seu resíduo pra eles)”,
lista a consultora do ILOS.
Além desses pontos, é bom lembrar que, sem um
plano de incentivo ao aumento da demanda por reciclados, as receitas advindas da venda de resíduos
dificilmente cobriram os custos da logística reversa.
Leia-se por incentivos a redução de impostos para
geração de embalagens com materiais reciclados ou
liberação de verba para investimentos em P&D ou em
novas empresas que queiram trabalhar com o tema.
Ou seja, o dever de casa do governo é extenso.
O caminho que o país tem de percorrer também é
extenso. Ninguém disse que seria diferente. Na Europa, a lei de coleta seletiva data de 1994. Todos os países conseguem alcançar o mínimo de coleta (60%) e
reciclagem (40%) de resíduos de embalagem estabelecidos na normativa. Mas nenhuma nação europeia
atingiu o almejado índice de 100%.
Às empresas brasileiras, resta encarar o desafio e
se familiarizar ao conceito de cadeia de suprimento
sustentável o quanto antes. Afinal, a elas é dada a
chance de continuarem vendendo seus produtos com
menos embalagens e que sejam prejudiciais ao meio
ambiente. Já pensaram se, em vez de as empresas
buscarem essa redução, a única saída fosse simplesmente consumir menos? No final das contas, o capitalismo agradece. ¢
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Sustentabilidade

paga dividendos

financeiros

Diz um velho ditado que a fé move montanhas. No
caso da crença na sustentabilidade, move mercados.
Por meio de investimentos em bolsa de valores,
fundos de investimentos e seguros ambientais, a
preocupação com desenvolvimento sustentável
agita o mercado financeiro e se traduz em divisas.
Se contabilizado fosse, o PIB verde não faria feio.
Afinal, quem disse que a sustentabilidade é inimiga
do capitalismo?
por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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m termos econômicos,
pode-se afirmar que as
mudanças climáticas configuram uma das maiores
‘falhas’ identificadas no mercado
global, sem chance para recalls. Fato
é que não existe preço para certos
recursos essenciais. Ar limpo, água
potável são itens que (ainda) não têm
uma precificação exata. Como eles
não têm preços, o mercado tende a

não acertar o uso eficiente desses
recursos, o que aumenta o risco da
operação “Planeta Terra”.
Só que o risco nem sempre é
ruim. No caso do setor financeiro, depende do referencial e das possibilidades que ele representa. Quando o
IPCC anunciou que as nações desenvolvidas precisam reduzir suas emissões entre 25% e 40% até 2020, nem
tudo estava perdido. De acordo com
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o Banco Mundial, os custos para combate às mudanças climáticas irão variar entre US$ 75 bilhões e
US$ 100 bilhões por ano. Logo, os homens de finanças perceberam que havia espaço para criar uma
economia financeira da sustentabilidade. “Estamos
numa época de transição. As oportunidades com
relação ao clima estão aí, e o mercado financeiro
não demorou a identificá-las”, avalia Mario Monzoni,
coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (GVces).
O fade in de uma nova economia está em curso,
o que abre possibilidades de negócios. “A economia baseada em combustíveis fósseis, mais cedo
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Em 2009, um acordo entre o
Ministério do Meio Ambiente e a
Federação Brasileira dos Bancos
resultou no Protocolo Verde. No
documento, os bancos reconhecem
que têm papel fundamental na
mobilização e alocação de recursos
que induzam e reforcem iniciativas
na direção de uma economia de
baixo carbono
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ou mais tarde, tende a sair de cena, ter um papel
secundário. O crédito de carbono, nesse sentido,
nada mais é do que a taxação de atividades que
usam combustíveis fósseis. Com isso, a tendência é
a migração de capital para investimento em energia
limpa”, compara Monzoni.
Hoje, bancos e sociedade civil têm ao menos um
interesse convergente: elevar o nível de exigências
nesses projetos, ao reduzir seus impactos negativos
– especialmente sobre o meio ambiente –, potencializando o retorno positivo para a sociedade. Mas
nem sempre foi assim. Foi um trabalho de décadas.
Nos anos 80, campanhas como a deflagrada pela
Rainforest Alliance, nos Estados Unidos, e Milieudefensie, na Holanda, chamavam os depositantes a
questionar seus bancos sobre a forma de aplicação
dos recursos e a fechar a conta bancária ou cortar
o cartão de crédito em repúdio à forma de gestão
dos bancos. Essa manifestação indicava que a sociedade estava questionando as bases da prática de
intermediação financeira.
Em resposta a essa pressão surgiu o tratado
Princípios do Equador, no ano de 2003, que preconiza uma minuciosa análise socioambiental, seguindo parâmetros do IFC – International Finance
Corporation, braço financeiro do Banco Mundial,
para operações de “Project Finance”, uma estruturação financeira visando a viabilizar um determinado projeto de investimento. Com isso, “finanças
sustentáveis” integraria de vez o vocabulário do
mercado financeiro, traduzindo uma atuação de
forma economicamente viável, socialmente justa
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movimentando boas quantias no mercado financeiro.
Hoje todos os bancos de varejo têm, pelo menos, dois tipos de produtos dentro do quesito sustentabilidade. Segundo a Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(Anbima), o mercado conta hoje com 29 fundos de
ações com viés sustentável. Mesmo com o crescimento das finanças sustentáveis para outras linhas
de produtos, a Anbima, por enquanto, só compila dados dos fundos. “Há a percepção de que empresas
com visão socioambiental têm menos risco a longo
prazo, o que pode gerar rendimentos melhores ao
investidor”, explica o diretor Luiz Maia.
A onda pró-ambiente não tardou a chegar à
Bolsa de Valores. Os chamados fundos de investimento verdes apostam em negócios sustentáveis, a
preços diferenciados. Na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa), empresas com bom desempenho
no relatório de sustentabilidade têm tratamento diferenciado e integram o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), lançado em 2005. Fazer parte do
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e ambientalmente correta. De adesão voluntária,
o tratado discorre sobre a aplicação de recursos
financeiros alinhados ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Nos últimos dez anos a tendência se consolidou.
Desde a criação dos Princípios do Equador – que
têm signatários brasileiros – os bancos aprimoraram
seus sistemas de controles internos, houve definição
e acompanhamento das ferramentas de estratégia, a
gestão de riscos passou a ser feita com mais transparência e considerando aspectos ambientais. À época de sua criação, o valor definido para projetos sob a
nova orientação era acima de US$ 50 milhões. Atualmente, o corte é a partir de US$ 10 milhões.
A iniciativa se replicou por aqui. Em 2009, um
acordo entre o Ministério de Meio Ambiente e a Federação Brasileira dos Bancos resultou no Protocolo Verde. No documento, os bancos reconhecem que
têm papel fundamental na mobilização e alocação
de recursos que induzam e reforcem iniciativas na
direção de uma economia de baixo carbono. O protocolo conta com 19 signatários. Intenções à parte,
mecanismos de desenvolvimento sustentáveis vêm
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ISE sinaliza para o mercado que a empresa é comprometida com responsabilidade social, sustentabilidade e com governança corporativa.
Segundo Sonia Favaretto, diretora de Sustentabilidade da Bovespa, desenvolvimento sustentável
significa bons negócios no século XXI. “Cada vez
mais as empresas que fazem parte do ISE são vistas como inovadoras e que procuram se diferenciar
e trazer algo a mais para seus acionistas e investidores”, explica. Os números falam por si. Em novembro, o ISE reunia 37 companhias com valor de
mercado que se aproxima a R$ 1 bilhão.
O ISE impulsionou a criação de vários fundos de
investimentos com viés sustentável. “Antes, existiam apenas dois fundos de ações sustentáveis”,
lembra Sonia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social seguiu a tendência e, em
2008, criou o Fundo Brasil Sustentabilidade. Foi
o primeiro Fundo de Investimento em Participações
do Brasil voltado exclusivamente para projetos no
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
O patrimônio comprometido do Fundo gira entre R$
250 milhões e R$ 400 milhões.
Recentemente, a BM&FBovespa avançou mais
uma casa no jogo das finanças sustentáveis ao apresentar a proposta de criação de um mercado futuro de cotas de reserva ambiental, lastreado em um
título financeiro representativo de ativos florestais
de áreas de proteção permanente (APPs) e de reserva legal (RLs). A ideia é criar um eixo novo para
o encaminhamento do financiamento para quem preserva. O chamado “Certificado de Cota de Reserva
Ambiental” (CCRA) daria liquidez a um mercado ainda em esboço e poderia, segundo a BM&FBovespa,
proteger as florestas em propriedades particulares.
A medida, segundo justificativa apresentada pela
bolsa, não deve incentivar a redução ou a restrição a
obrigações de recomposição e regularização dessas
áreas nem eventuais danos ambientais. Tampouco
deve beneficiar quem estiver em situação ilegal. Um
sistema “viável e eficaz” serviria como pagamento
por serviços ambientais de conservação das florestas em áreas particulares. O novo título poderia
ser casado com o atual Certificado de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), papel criado em 2004 e cuja
negociação na bolsa tem sido exitosa.
> SEGURO VERDE
O setor de seguros também identificou oportunidades com a crescente consciência ambiental.
No Brasil, o mercado ainda é incipiente, mas vem
ganhando robustez. “Hoje existem alguns produtos

disponíveis no mercado. Embora pouco divulgados,
tais seguros poderiam pelo menos ajudar a resolver parte do problema do risco ambiental de certas
empresas, embora não se possa comprar seguro
para indenizar todo o “dano ambiental” amplamente
definido. Só nos Estados Unidos, no ano passado,
gastou-se US$ 1,6 bilhão com custo de seguros voltados para riscos ambientais, sendo que 70% desse
valor vindo de empresas comprando tais seguros
pela primeira vez. O Brasil está longe disso, e para
entrar no primeiro mundo ambiental terá que seguir
tal caminho”, pondera Mauro Mendonça Leite, especialista da Marsh Corretora. Ele aposta na expansão
do mercado, visto que as atividades de risco continuarão e aumentarão em volume.
No estado do Rio, por exemplo, obras com potencial poluidor são obrigadas, desde 2003, a contratar seguro ambiental. A medida é resultado de um
projeto de lei do atual secretário de Estado de Meio
Ambiente, Carlos Minc, que acredita que a iniciativa
“garante a recomposição de ecossistemas e até o
ressarcimento de pessoas atingidas por possíveis
danos ambientais”.
> MONITORAMENTO	
Lucro e rentabilidade à parte, é bom não esquecer que a intenção, macro, da participação dos bancos no processo seria usar o capital para direcionar
as empresas no rumo da economia de baixo carbono, aumentando investimentos em energia verde
e inovações. Na visão da organização BankTrack,
rede internacional composta por 18 organizações
da sociedade civil e que monitora as operações de
instituições financeiras privadas e seus impacto
em comunidades e meio ambiente, há de se evitar
a tentação fácil de se explorar falhas de mercado a
curto prazo, obtendo-se somente o lucro e atuando
de forma não sustentável. Para a BankTrack, esse
comportamento não tem futuro. No relatório “Desafio Climático 2.0”, a organização alerta: “As instituições financeiras podem fazer a opção, junto com
outros atores da sociedade, de catalisar a transição
para uma economia de baixo carbono. E têm, ainda,
a oportunidade de transformar o seu papel de influência em papel de liderança.”
No Brasil, uma das instituições dedicadas a monitorar o desempenho das instituições financeiras
é o Fórum Latino-Americano de Finanças Sustentáveis (LASFF), espécie de plataforma de ideias da
área financeira, criado para discutir assuntos que
podem vir a ser um diferencial. Iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) e IFC,
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> NEGÓCIOS SOCIAIS
Na vertente dos negócios sociais, o mercado
também anda verdejante. De acordo com Mario
Monzoni, da FGV, no Brasil, a grande oportunidade
está na área de microfinanças e microcrédito. O mi-

crocrédito produtivo orientado atinge de 500 mil a
600 mil pessoas no Brasil. Considerando a estimativa de que há 20 milhões de empreendedores no país
e que metade deles poderia demandar microcrédito,
há um vasto mercado a ser explorado.
Não à toa, até um herdeiro do Grupo Votorantim
embarcou na ideia. Antonio Ermírio de Moraes Neto
criou uma gestora de fundos que compram participações em empresas, a Vox Capital. O diferencial é
o alvo: pequenas e jovens empresas fornecedoras
de produtos ou serviços para a população de baixa renda. O fundo, ainda em fase de captação, deve
alcançar R$ 50 milhões e terá uma vida total de 15
anos, sendo que cerca de metade desse período é
para fazer as aquisições. Uma das primeiras transações fechadas pela Vox Capital envolve um aporte de apenas R$ 550 mil na rede de lan houses CDI
Lan, da organização não governamental Comitê para
Democratização da Informática (CDI), que hoje sobrevive apenas de doações para fazer a inclusão digital. A aposta é no o potencial de transformar as lan
houses em uma espécie de central de distribuição de
produtos e serviços. É a sustentabilidade fazendo a
roda girar. ¢
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o LASFF funciona há pouco mais de um ano e conta
com oito comitês temáticos. O de mercado de capitais trabalha basicamente a questão de investimentos socialmente responsáveis e tem como meta tangibilizar o papel da sustentabilidade na valoração de
ações e a demanda de clientes.
“Entendemos que um banco não tem impacto
direto sobre o meio ambiente, mas tem o papel de
fomentar e viabilizar, por meio de seus negócios,
grandes mudanças. O impacto do setor é indireto,
mas pode, e deve, induzir os clientes a tentarem
fazer algo diferente. É o que chamamos de ‘efeito
alavancagem’. Mas isso faz parte de um ciclo, não se
trata de uma decisão isolada. Tem que estar vinculada à estratégia, à missão da empresa, aos valores
que estabelece, à forma como quer gerir os seus
negócios”, explica Patrícia Berardi, responsável
pelo LASFF.
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A
laranja
e o mercado:
viés sustentável da globalização

por Christian Lohbauer
Presidente da CitrusBR

O Brasil já é um dos líderes mundiais na produção de alimentos,
consequência de trabalho intenso, competência científica e bioma único que
permite produzir muito, em pouca área, preservando a Natureza. Muito antes
de se falar em globalização, uma fruta já era símbolo da internacionalização
que conhecemos hoje. Nascida na Ásia e hoje encontrada nas mais diferentes
regiões do mundo, a laranja se tornou, há séculos, a fruta mais globalizada
de que se tem notícia. Da China, partiu para a Turquia, chegando à Espanha

aqui, o solo fértil fez a diferença. Não à toa, das laranjas cultivadas no
Brasil, é produzido o suco mais bebido no mundo. Três a cada cinco copos
consumidos no planeta saem das fábricas brasileiras.

|

ao Brasil, há mais de 400 anos. Hoje, a laranja faz o caminho inverso. Por
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e a Portugal. Da Península Ibérica seguiu para as Américas, quando chegou
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esmo presente no Brasil há quatro séculos,
a grande transformação começou em 1920,
quando no interior de São Paulo começou a
se estruturar o cinturão citrícola. Naquela época surgiam os primeiros esboços de uma indústria processadora de suco, nos arredores da cidade de Limeira.
Os primeiros embarques de suco de laranja tiveram
como destino Argentina, Inglaterra e outros países
europeus. Aos poucos a região se consolidou como
grande produtora de laranjas no país.

|
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> TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Os métodos de produção são continuamente aprimorados. A produtividade nos pomares paulistas
aumentou 39% entre 1995 e 2008, como resultado
de pesquisas e investimentos. Se comparados aos
pomares de outrora, há muita diferença em relação
ao que se fazia 20 anos atrás, quando o número de
árvores era de aproximadamente 250 por hectare. A
principal mudança está na própria tecnologia de produção. Atualmente, existe um número muito maior de
árvores por hectare, chegando a mais de 800, um incremento de 230%, o que reflete na produtividade de
uma propriedade. Isso porque, em média, uma laranjeira produz duas caixas de 40,8 quilos. Em 1980, um
citricultor conseguia produzir 500 caixas por hectare. Hoje, é possível chegar a mais de 1.600.
A tecnologia que vem ganhando os pomares brasileiros, principalmente nas áreas mais secas do estado de São Paulo, é a irrigação. Na citricultura existe a
possibilidade de adoção de diferentes sistemas, mas,
em média, a necessidade hídrica dos citros varia de
900 a 1.200 milímetros de água por ano. A demanda
por água é elevada nos períodos de brotação, emissão de botões florais, frutificação e início de desenvolvimento dos frutos, sendo menor nos períodos de
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“Foi pensando em alcançar a
excelência na produção de suco
de laranja, respeitando o meio
ambiente e as gerações atual e
futura, que as indústrias associadas
à CitrusBR criaram já no ano de sua
fundação o Subcomitê Técnico de
Sustentabilidade”
Christian Lohbauer

maturação, colheita e de repouso. Atualmente, cerca
de 15% dos pomares de SP são irrigados. Contudo,
a necessidade de água, se comparada à de outras
culturas como soja, milho e café, faz da laranja uma
cultura com baixo consumo, utilizando, basicamente,
a chamada “irrigação de salvamento”.
Muitos avanços na citricultura mundial nasceram
nos pomares brasileiros. O controle do cancro cítrico, por exemplo, é fruto de pesquisas brasileiras que
ajudaram o mundo a livrar pomares dessa terrível
doença. Hoje, os esforços, em grande parte, estão
voltados para a cura do greening.
> SUSTENTABILIDADE
Um dos diferenciais da citricultura brasileira é
o investimento em critérios de sustentabilidade. No
caso do suco de laranja, é possível dizer que esse
suco tão conhecido é a bebida do futuro. Isso porque
ele consegue agregar uma série de valores desde a
sua produção que culminam com a criação de um alimento saboroso, nutritivo e que preserva o mundo
em que vivemos. Ao todo, os laranjais que fornecem
a fruta para a indústria processadora de suco de laranja ocupam uma área de apenas 600 mil hectares.

inovação

por Edgard Cravo
Jornalista

Celeiro de

inovação
em alimentos
Garantir a oferta global de alimentos num
planeta superpovoado é um desafio para as
nações neste século XXI. Segundo a FAO,
braço das Nações Unidas para agricultura
e alimentação, nas próximas décadas será
necessário produzir mais alimentos do que
nos últimos 10 mil anos. A FAO calcula que
até US$ 100 bilhões precisarão ser investidos
na agricultura de países em desenvolvimento
para elevar a produção mundial de alimentos
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em 70%, aumento que considera necessário
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para evitar que mais pessoas passem fome.
A solução passa necessariamente por
investimentos em inovação tecnológica.
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o Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias – Embrapa – responde ao
desafio à altura. Por essas bandas, o setor
de alimentos é promissor, impulsionado pelo aumento do consumo e do faturamento das empresas. Nos
últimos anos, o segmento vem, também, incorporando cada vez mais os conceitos de sustentabilidade
e inovação e seguindo tendências internacionais na
área de produção. Por meio de muita pesquisa e desenvolvimento, o setor vem criando novos produtos
de maior valor para acompanhar a onda de consumo
de alimentos saudáveis e de qualidade.
Com 37 anos de atuação a serviço do segmento
agroindustrial de alimentos, a Embrapa Agroindústria
de Alimentos vem desenvolvendo inúmeros projetos
e pesquisas voltados para a segurança e a qualidade
dos alimentos, além de estar atenta às principais tendências relacionadas às novas tecnologias.
A inovação tecnológica na área de alimentos,
aliás, tem sido amplamente reconhecida pelo mercado como um poderoso instrumento para o desenvolvimento econômico de longo prazo e também como
uma das principais fontes de vantagem competitiva
para empresas de todos os segmentos econômicos.

A Embrapa Agroindústria
de Alimentos vem
desenvolvendo inúmeros
projetos e pesquisas
voltados para a segurança e
a qualidade dos alimentos,
além de estar atenta às
principais tendências
relacionadas às novas
tecnologias

No Brasil, diz a chefe-geral da Embrapa Agroindústria de Alimentos, Regina Lago, as principais
inovações ligadas ao mercado de alimentos passam
por novas embalagens para frutas e hortaliças, pelos segmentos especiais, como produtos light, diet,
saúde, menor teor de sódio, baixo teor de açúcar e
de gordura e gordura trans; além de insumos e ingredientes alimentícios.
Na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro,
por exemplo, pode ser visto um dos projetos elaborados pela Embrapa Agroindústria de Alimentos: o
Transição Agrotecnológica, que desenvolve novas
ideias para a agricultura em ambientes de montanha,
em parceria com o SEBRAE-RJ e prefeituras locais.
Segundo o pesquisador Marcos Fonseca, técnicos da instituição e produtores locais vêm buscando
soluções agronômicas, econômicas e agroindustriais
para a produção sustentável e a comercialização de
alimentos de qualidade. “O objetivo é fazer o produtor
gerar riqueza sem prejuízo às gerações futuras nos
aspectos ambientais, econômicos e sociais”, diz.
Para Fonseca, o ambiente de montanha é considerado frágil porque qualquer intervenção no cultivo
pode gerar degradação ambiental. O uso irracional
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desses locais, assinala, pode levar ao desgaste e inviabilizar o cultivo e o uso das áreas. “Com a melhoria
nos processos de seleção, classificação e embalagem
de frutas e hortaliças, os produtores podem ter melhores remuneração e competitividade no mercado”,
afirma.
Por intermédio desse projeto, a Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu embalagens específicas de papelão e plástico para proteger as frutas
produzidas na região de Nova Friburgo e Sumidouro,
entre elas o caqui e o morango. As pesquisas foram
efetuadas em parceria com associações de produtores locais e o SEBRAE-RJ.
Segundo Fonseca, o uso de embalagens de papelão e plástico, em substituição às de madeira, preserva a qualidade dos produtos, reduzindo as perdas.
Uma pesquisa constatou que 62% dos frutos transportados em caixas de madeira apresentavam algum
defeito. Outro ponto destacado é a qualidade da fruta
que vem do campo e vai para a embalagem.
“Os produtos precisam ser trabalhados com qualidade para evitar problemas que causem depreciação
da superfície dele. Você tem que ter o manejo adequado para a colheita em si, para não ficar machucando
o produto, e tem que fazer uma seleção e classificar

por tamanho, por ponto de maturação e por presença
de algum defeito tolerável”, aconselha Fonseca.
Segundo ele, ao mesmo tempo em que as embalagens permitem a criação de uma identidade
visual, diferenciando os produtos nas prateleiras,
elas evitam compressão, cortes e abrasão dos frutos. “Esses tipos de danos, comuns em embalagens
de madeira, são responsáveis por até 50% das perdas
na pós-colheita”, explica. Ele ressalta também que a
embalagem por si só não é a única responsável pela
garantia da qualidade do produto. “A uniformidade
dos frutos e o transporte adequado também contam
muito.”
Para Regina Lago, a substituição por embalagens
plásticas traz vantagens pela maior proteção ao produto e pela maior durabilidade. “No entanto, somente
essa substituição não resolve o problema das perdas
pós-colheita, pois ainda falta um sistema de transporte frigorificado com amplitude nacional, além de
práticas de pré-colheita e melhor capacitação de mão
de obra”, analisa.
Para Fonseca, as embalagens de madeira têm superfície áspera e arestas cortantes, não são higienizáveis e são mais propensas a foco de doenças. “Outra
desvantagem é que, normalmente, a embalagem de madeira apresenta profundidade excessiva, o que compromete a durabilidade e a qualidade do produto.”
Fonseca ressalta também que, na comercialização direta entre produtor e varejista, esse tipo de
embalagem plástica já é uma realidade, diferentemente da de papelão. “Ainda não existe um processo para que o comprador devolva as caixas para o
produtor, o que dificulta a permanência desse tipo
de embalagem.”
Para o pesquisador Antônio Gomes, os principais problemas das embalagens no Brasil são que
elas não são desenvolvidas para proteger os produtos hortifrutícolas. “A maioria das embalagens
tem o mesmo design e não protege os produtos.
Isso prejudica a comercialização, aumentando as
perdas e causando prejuízos econômicos.”
De acordo com Soares, vários diagnósticos já
identificaram os principais problemas na área de
embalagens. “O que queremos é encontrar soluções efetivas com o uso de novos materiais e processos. A ideia é reduzir perdas e manter a qualidade do produto, com embalagens resistentes e
seguras”, diz.
O Transição Agroecológica da Embrapa utiliza o
conceito de sustentabilidade em áreas montanhosas,
considerado ponto focal da Convenção da Diversida-
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de Biológica, de 2002, da qual o Brasil é signatário.
Países em desenvolvimento, como China e Índia, já
vêm aplicando esse conceito em ambientes de montanhas, englobando o uso e conservação do solo, manejo de água, adubação e manejo do ambiente. No
Brasil, entretanto, essa visão demanda estudos cada
vez maiores. “É tentar fazer o cultivo sem agredir
tanto o meio ambiente. A palavra de ordem é sustentabilidade. Produzir hoje, mas produzir no futuro
também”, reforça Marcos Fonseca.
Além do caqui e do morango, a Embrapa Agroindústria de Alimentos já elaborou designs para o palmito de pupunha minimamente processado, mamão e
manga in natura e manga minimamente processada.
As embalagens foram desenvolvidas dentro de um
projeto financiado pelo BNDES e em parceria com o
Instituto Nacional de Tecnologia, o Instituto de Macromoléculas e a UFRJ.
Segundo Gomes, a embalagem do mamão também já está sendo testada no campo para verificar a
viabilidade técnica. “Até o momento, todos os produtores e as empresas de exportação que estão participando dos testes se mostraram entusiasmados com
as embalagens”, comemora.
“Utilizamos materiais oriundos de resíduos da
agricultura, como caules de mamoeiro, do palmiteiro
de pupunha e bucha vegetal para o desenvolvimento
das fibras que poderão ser utilizadas como alternativa ao papelão empregado pelas indústrias de embalagens”, afirma o pesquisador.
Além de valorizar a aparência de uma fruta
ou hortaliça, a embalagem correta ajuda o produtor a reduzir perdas significativas no pós-colheita, principalmente na produção anual de frutas,

legumes e hortaliças. Para Soares, do palmito aproveita-se só uma pequena parcela, de mais ou menos
30%. “O resto vai para o lixo. As áreas de mamão e
banana precisam ser renovadas periodicamente, e as
plantas cortadas não têm aproveitamento”, explica.
Além das pesquisas de inovação tecnológica em
embalagens de frutas e hortaliças, a Embrapa Agroindústria de Alimentos vem desenvolvendo pesquisas
voltadas para segurança e qualidade dos alimentos.
“No processamento de alimentos estão sendo avaliadas novas tecnologias, mais brandas para conservação e processamento de alimentos como a separação
por membranas, inativação microbiológica por alta
pressão e uso de enzimas para produtos diferenciados”, diz Regina Lago.
Segundo ela, na área de pós-colheita, o foco é a
redução de perdas nessa fase, com ênfase na avaliação de novas embalagens e diferentes condições de
armazenamento. “Convém salientar, no entanto, que
a transversal da Embrapa Agroindústria de Alimentos
é a transformação de resíduos agrícolas e agroindustriais em produtos alimentícios ou para-alimentícios
que agreguem valor aos diferentes sistemas de produção”, ressalta.
Regina destaca também outros projetos em andamento, com financiamentos externos do Faperj e
do CNPq e parcerias com UFRJ e UFRRJ. “São projetos de revestimentos alternativos para coco verde,
que permite o aumento expressivo da vida do fruto
na prateleira, o aproveitamento do tolete de palmito
como “espaguete”, além de concentrados de produtos bioativos de frutas, concentrados de aroma de
café e concentração e clarificação de sucos de frutas,
entre outros”, cita. ¢
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por Josely Nunes Villela
Pesquisador da UNIFESO

Emilio Eigenheer
Pesquisador da UFF

Gilson Brito Alves Lima
Pesquisador da UFF

plásticas

sustentabilidade

sacolas
O crepúsculo das

O século XXI foi iniciado com os dois grandes desafios
para a sociedade: produzir de forma sustentada e distribuir
de maneira equitativa. Os efeitos do desequilíbrio da
Natureza provocado pela interferência humana são
evidências objetivas – catástrofes naturais em diferentes
regiões do planeta se sucedem, com intensidade e
frequência incomuns. As populações mais pobres
são as mais afetadas, e o processo de reconstrução é
sempre doloroso para os atingidos e oneroso para o
Estado. Poderia ser simples chegar ao consenso sobre
as medidas que garantiriam a qualidade de vida atual,
impedindo que o aumento da temperatura média do planeta
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ultrapassasse 2ºC em relação aos níveis pré-industriais,
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mas os interesses de crescimento ainda são prioritários
para a sociedade de consumo, especialmente nos países
altamente desenvolvidos, limitando as negociações e o
cumprimento das metas.
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texto introdutório da Agenda 21 brasileira
sugere o avanço do nível de consciência
ambiental e de educação para a sustentabilidade, uma atuação mais participativa da sociedade, com maior número de iniciativas próprias em
favor da sustentabilidade, e reconhece necessária a
mudança de hábitos de produção, de consumo e de
comportamentos.
Da gama de artefatos culturalmente assimilados
pela sociedade insustentável, o objeto de nossa pesquisa são as sacolas plásticas, desperdiçadoras do
potencial de aproveitamento dos resíduos e de oportunidades de inclusão social. No Brasil, as sacolas
plásticas são amplamente utilizadas na embalagem
de produtos, no transporte de compras, no acondicionamento dos resíduos sólidos, constituindo um
passivo ambiental em escala crescente no mundo,
especialmente em centros urbanos populosos onde
o consumo é massificado. Elas estão presentes na

sociedade de consumo, do apogeu das marcas ao
descarte no “lixo”, que encerra a vida útil dos produtos, servindo ao modelo perverso que incentiva
práticas condenáveis, como o desperdício e a obsolescência programada.
O uso de sacolas plásticas contraria os princípios da sustentabilidade por vários motivos: elas
advêm do petróleo (a matéria-prima é o plástico
filme, produzido a partir da resina denominada polietileno de baixa densidade – PEBD); a queima de
combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural
e especialmente o petróleo) tem contribuído para o
aumento de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera e o consequente aquecimento global; o metano
(CH4), liberado nos locais de deposição dos resíduos, é um potente gás de efeito estufa (GEE); o tempo
estimado de decomposição dos polímeros de origem
fóssil, na natureza, excede 100 anos, interferindo no
processo de decomposição dos materiais orgânicos;
especialmente nas cidades, o descarte inadequado
contribui para obstrução das vias de escoamento
pluvial, agravando o risco de enchentes, e provoca
a degradação de praças, ruas e parques; nos mares
e rios, além da poluição, provocam asfixia de muitos
animais marinhos; como agravante, a maior parte da
população não realiza o gerenciamento dos resíduos
na fonte, inviabilizando a coleta seletiva, o que reduz
o valor dos materiais recicláveis e aumenta a parcela descartada. O Brasil ignora sua realidade - um
passivo ambiental de 12 bilhões de sacos plásticos
ao ano, enquanto muitos países adotam mecanismos restritivos eficientes.
> Estudo de caso
Foi proposta a um grupo de consumidores a
substituição de sacolas plásticas por ecossacolas
(adequadas ao uso continuado, fabricadas com material resistente e renovável, o algodão natural) nas
compras de supermercados realizadas no período
de trinta dias. Conhecida a força da interação “sacos
plásticos nas compras / reuso no acondicionamento
do lixo” e buscando incentivar a quebra de paradigmas, a proposta se amplia para observação das alternativas adotadas pelos participantes na embalagem do lixo. No contexto do ciclo insustentável, que
se inicia no momento do consumo e se prolonga nos
domicílios com hábitos inadequados de descarte, o
gerenciamento dos resíduos na origem (ou fonte geradora) constitui a terceira variável de interesse da
pesquisa. A ausência de separação compromete o
aproveitamento pleno das frações reciclável e compostável dos resíduos, torna mais onerosa e menos

nível elevado de degradação por resíduos sólidos.
Tem 37.952 habitantes (Censo IBGE, 2000) e a população residente é, prioritariamente, de baixa renda (segundo o PNUD 2000, a renda per capita é de
R$ 234,77; 68,31% do rendimento provêm do traba-
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Segundo a Pesquisa
Nacional de Saneamento
Básico (PNSB, IBGE, 2000),
diariamente, em todos os
municípios brasileiros,
são produzidas 125.281
toneladas de lixo domiciliar
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eficiente a coleta seletiva e contribui para acelerar
a saturação dos locais de deposição final (aterros
ou lixões).
O grupo da pesquisa formou-se espontaneamente dentre os participantes da palestra, identificados por um viés cultural, a fé cristã, visto
serem católicos, frequentadores da igreja Nossa
Senhora D´Ajuda de Guapimirim, cidade localizada na área metropolitana do Rio de Janeiro. O pré-requisito da pesquisa é atendido pelo
universo amostral de trinta católicos: todos são
consumidores de sacos plásticos convencionais,
reutilizando-os no acondicionamento e descarte
do lixo residencial, que não realizam a separação
dos resíduos na fonte.
Caracterizando o local da intervenção, Guapimirim é um município vulnerável do ponto de vista
social, relevante do ponto de vista ambiental, com
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lho; 27,18% são pobres e 10,08% indigentes) e baixa escolaridade, (segundo o Censo Educacional de
2003, 90,97% de crianças de 7 a 14 anos frequentam
o ensino fundamental e a média de estudo das pessoas de 25 anos ou mais é de 5 anos).
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (PNSB, IBGE, 2000), diariamente, em todos
os municípios brasileiros, são produzidas 125.281
toneladas de lixo domiciliar. A pesquisa também
apresenta a produção de lixo por estrato populacional, onde o município de Guapimirim está posicionado na faixa de 18.281,6 toneladas/dia de lixo urbano,
com 0,48 kg/dia per capita de lixo domiciliar e 0,16
kg/dia de lixo público, totalizando 0,64 kg/dia per
capita de lixo urbano. A tendência é o aumento do
quantitativo informado, em função do crescimento
populacional já registrado em uma estimativa mais
recente (IBGE/DPE/COPIS, 2008), na qual o município de Guapimirim figura com a população residente
de 48.688 pessoas, correspondendo ao aumento populacional de 22% em oito anos. Buscando aproximar essa estimativa da realidade atual, foi aplicado
esse percentual ao quantitativo de lixo informado
em 2000.
O município de Guapimirim, inserido no bioma
Mata Atlântica, abriga um dos maiores remanescentes de manguezal do Estado do Rio de Janeiro e extensa parcela da Área de Proteção Ambiental (APA)
de Guapimirim, que, segundo o Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, corresponde a uma área aproximada
de 14 mil hectares, tendo como um de seus limites a
baía de Guanabara.
As informações objetivas foram tratadas por
meio de análise quantitativa (em frequência e percentual) e as informações subjetivas, originadas dos
relatos comportamentais e motivacionais, por meio
de análise qualitativa. Do ponto de vista social, econômico e educacional, a amostra é heterogênea. As
idades variam de 21 a 65 anos, com predomínio das
faixas etárias de 30 e 40 anos, sendo 25 pessoas
do sexo feminino (83,33%) e cinco do sexo masculino (16,66%). As ocupações são variadas (acompanhante de idoso, analista, aposentada, artesã, caixa
de loja, fonoaudióloga, funcionário público, guarda
de endemias, radialista, recepcionistas, comer-

ciante, cozinheiras, atendentes, do lar, domésticas,
professores), coerentes com o perfil educacional,
que apresenta maior concentração no nível médio
(63,33%) em relação ao 1º e 3º grau (respectivamente 6,66% e 30%).
> Conclusões
Os resultados práticos confirmaram a hipótese
de que a informação (o conhecimento) pode promover a mudança para um padrão sustentável de comportamento. As mudanças do ciclo insustentável
para o ciclo sustentável, que resultam em benefício
de reparação do meio ambiente, podem ser obtidas
em outras situações de degradação, adaptando-se
a mesma concepção metodológica para promover
conscientização. Essas situações derivam, especialmente, do terceiro princípio sustentável do TNS
(a natureza não está sujeita à degradação sistematicamente crescente por meios físicos); neste caso, a
estratégia recomendada é a educação.
Ao considerarmos o engajamento de todos os
cidadãos como fator estratégico, o percentual de
resistência ou de não conversão aos novos paradigmas não pode ser desprezado. Nesta pesquisa,
36,68% dos participantes mantiveram o uso de sacolas plásticas, 43,34% não substituíram o plástico na embalagem do lixo e 33,34% não aderiram ao
gerenciamento do lixo. Sabemos que em processos
de aprendizado, formais ou informais, o tempo de
assimilação e mudança é uma variável incontrolável, determinada por diferenças individuais e fatores culturais. Essa compreensão pode justificar os
resultados, porém, do ponto de vista da educação
ambiental, é importante aprofundar o entendimento
sobre os mecanismos que interferem na transição
para os novos padrões de comportamento e, se necessário, combinar métodos que atendam às individualidades e especificidades culturais. Essa medida cautelosa, realizada com base científica, pode
resultar em uma linha de ação e abordagens mais
efetivas. Assim, pela urgência da transição e pela
importância de se ratificar os resultados de um estudo com pesquisas complementares, é pertinente
a realização de novas iniciativas exploratórias que
confirmem a validade do método utilizado. ¢
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Coca-Cola lança

Crystal Eco
A Coca-Cola Brasil criou uma garrafa PET mais fácil de se reciclar e ainda composta por cana-de-açúcar
e menos 20% de material PET vindo do petróleo. Foi
batizada de Crystal Eco. A chegada dessa garrafa ao
mercado está prevista para janeiro de 2012.
Sua principal característica é poder ser torcida, diminuindo em 37% seu volume, facilitando o transporte
e armazenamento para ser reciclada. Na sua produção,
utilizou-se um processo chamado de sopro convencional, mas com pré-formas com base diferenciada, de
modo que a distribuição e estrutura da garrafa garantam performance mecânica. Outra novidade é a tecnologia PlantBottle, em que até 30% da matéria tem
origem no etanol da cana de açúcar, e não no petróleo,
reduzindo em mais de 20% as emissões de dióxido de
carbono.
“Crystal quer convidar o consumidor a participar
de ações que ajudem a aumentar a reciclagem no país.
Fizemos nossa parte criando uma garrafa moderna,
revolucionária e sustentável. Agora é a vez do consumidor, que ao torcer a garrafa após o consumo, diminui
em 37% o volume que ela ocupa, o que facilita bastante

o transporte e a reciclagem. O Brasil já é um campeão
de reciclagem, mas nossas metas são ainda mais ousadas e queremos que o consumidor esteja ao nosso
lado nessa jornada. O SWU é um evento perfeito para
fazer este lançamento e o festival está perfeitamente
alinhado com nossos pilares de sustentabilidade. Para
o público em geral, a nova garrafa só deverá chegar
em janeiro de 2012”, afirma Anne Zehoul, gerente de
Marketing da categoria de Hidratação da Coca-Cola
Brasil.
O lançamento da Crystal Eco conta com o apoio de
entidades como o Instituto Akatu, a Conservação Internacional, a SOS Mata Atlântica e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS), cujas marcas estão estampadas no rótulo da
garrafa.
Na reciclagem, a Coca-Cola Brasil desenvolveu,
através do Instituto Coca-Cola Brasil, um programa
chamado “Reciclou, Ganhou” que, desde 1996, colabora para que o País seja um dos mais avançados na
reciclagem de materiais. Hoje, 98,2% das latas de alumínio e 55,6% das garrafas PET são recicladas.

> COP-17: acordo histórico envolve metas para Estados Unidos e China, a partir de 2020.

CNI: investimentos em inovação serão
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O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, espera
que o setor cresça cerca de 4% no ano que vem.
Para este ano, ele prevê uma taxa menor do que a
do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, em torno de 2,4%. Para aumentar o volume
de recursos disponíveis para investimentos industriais, porém, é preciso que o setor se modernize.“A
inovação é fundamental para dar às empresas brasileiras condições de competição”, disse.

De acordo com Andrade, deverão ser criados
pela CNI no país 22 institutos de inovação e tecnologia. Cada um atenderá a um ramo diferente,
permitindo o acesso das empresas a modernos
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.
Andrade informou que a CNI irá contratar uma
empresa de consultoria para avaliar o efeito das
políticas públicas para a inovação, principalmente nos segmentos das pequenas e médias
empresas.

Petrobras e PSA Peugeot Citroën:

parceria para redução de emissões
A PSA Peugeot Citroën e a Petrobras assinaram
em dezembro um memorando de parceria para o desenvolvimento de projetos no campo de combustíveis,
combustão em motores e redução de emissões de
CO2. A parceria visa a unir a experiência da Petrobras
no desenvolvimento de combustíveis à da PSA Peugeot Citroën em motores a combustão para o estudo em
conjunto de novas tecnologias nesses domínios. As
equipes das empresas também trabalharão, por exemplo, para criar um modelo matemático de cálculo do fenômeno da combustão tendo como base as propriedades físico-químicas dos combustíveis brasileiros. Um
dos objetivos é desenvolver combustíveis e motores
capazes de atender às demandas de uma Mobilidade
Sustentável, sendo mais eficientes e, como resultado
principal, com menor emissão de poluentes.
Com a entrada de novas tecnologias automotivas
no país, em especial o uso de injeção direta de gasolina, e sendo o combustível nacional único no mundo
pelo elevado teor de etanol adicionado à gasolina, a
Petrobras considera muito importante estudar o desempenho de seus produtos. Com a obrigatoriedade

da aditivação de toda a gasolina nacional em 2014,
junto com a redução de enxofre para 50 ppm, a parceria com a PSA acontece em momento oportuno
para estudos desse novo cenário no país.
Os estudos e as evoluções tecnológicas relacionadas aos combustíveis, principalmente os biocombustíveis, têm feito a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento
da PSA Peugeot Citroën no Brasil se destacar internacionalmente dentro da empresa. Atualmente, este é um
domínio no qual engenheiros e técnicos, que trabalham
no Latin America Tech Center (o Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Estilo da PSA Peugeot Citroën),
são uma referência mundial no Grupo PSA, e a parceria
com grandes empresas e instituições de ensino do país,
apoiada pela Universidade PSA, contribui ainda mais
para ampliar o conhecimento dessas equipes. “Tenho
certeza de que o trabalho em conjunto de nossas equipes terá resultados muito significativos, beneficiando no
futuro os consumidores brasileiros com combustíveis e
motores mais modernos e eficientes”, afirma François
Sigot, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Estilo
América Latina da PSA Peugeot Citroën.

> Brasil está entre os 10 países mais atraentes para investimentos em energia renovável, segundo Ernst & Young.

Amcham anuncia vencedores do Prêmio ECO 2011
Os vencedores

Em Práticas de Sustentabilidade/Sustentabilidade
em Processos, ganharam:
• Libra Terminais S.A. (grande porte)
• Walmart Brasil Ltda. (grande porte)
• Coopalm (pequeno e médio portes)
• Pontal Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda. (pequeno e
médio portes)
Em Práticas de Sustentabilidade/ Sustentabilidade em Produtos ou
Serviços, o reconhecimento foi para:
• Kimberly-Clark Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene
Ltda. (grande porte)
• Braskem S.A. (grande porte)
• MPX Energia S.A. (pequeno e médio portes)
• Viação Metropolitana Ltda. – VIM (pequeno e médio portes)
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• O Boticário Franchising S.A. (grande porte)
• Walmart Brasil Ltda. (grande porte)
• Pontal Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda.
(pequeno e médio portes)
• Formatta Negócios (pequeno e médio portes)
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No dia 2 de dezembro, a Amcham contemplou, em cerimônia realizada em São Paulo, os
vencedores do Prêmio ECO 2011.
Em 2011 foram selecionados 12 trabalhos,
vindos de 108 projetos de 85 empresas. Dessas, 22 eram pequenas e médias empresas,
responsáveis por 24 projetos, enquanto que 63
companhias de grande porte inscreveram 84
trabalhos.
Os ganhadores estão distribuídos nas duas
categorias do troféu: Estratégia, Liderança, Inovação e Sustentabilidade (Elis) e Práticas de Sustentabilidade – esta subdividida nas categorias
Sustentabilidade em Produtos e/ou Serviços e
Sustentabilidade em Processos.
Lançado pela Amcham em 1982, o Prêmio ECO
é pioneiro no reconhecimento de companhias que
adotam práticas sustentáveis no Brasil.
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Back in the old times, investors and environmentalists used to sit at opposite sides of the negotiation table.
Not anymore. The financial market has found out that investing in socially responsible, environmentally correct initiatives is
profitable and spreads good seeds. Some of them are described in
this issue’s cover story.
There’s good news in the agricultural industry, too. Institutions such as
Embrapa and CitrusBR show that innovation is the path to meet the consumption needs of current and future generations.
Ernesto Cavasin and Dominic Schmal talk about the challenges for 2012 in an
analysis of Rio+20 under the light of Brazil’s transition to green economy.
This change of route will certainly help the country solve the reverse
logistics puzzle, which most companies are still trying to figure
out.
These are some of the topics we chose for our readers to think about this year-end.
Enjoy your reading!
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Today, the underlying knowledge behind a product
(research, design, communication, etc.–the socalled intangible aspects) has greater impact on
its feasibility and usefulness than the raw material
and physical work involved. This is an important
shift from the economic material asset theory that
prevailed over the last century.

n the last century, machines were the key
production factor. Today it’s knowledge.
This production factor can be referred to
as cognitive capital. Despite the fact that
it’s fought under the guise of assuring compensation
for young writers publishing a book or poor musicians deprived from their earnings because of piracy,
the current intellectual property battle in Brazil is
actually about cognitive capital control. According to
Ignacy Sachs, last century the fight was for control
over the machines–the production media. Today, we
fight for control over access to knowledge. We’re stri-

ding towards a knowledge society, towards creative
economy.
Whenever powerful interests are involved, there
are proud talks about ethics, but there’s little understanding–or little will to understand–about what’s actually at stake. In this article, I will briefly explain the
mechanisms involved.
Let’s start with Clay Shirky’s very transparent
theory, described in his Cognitive Surplus book. He
starts by explaining the concept of cognitive surplus.
Each one of us has a significant amount of accumulated knowledge that results both from studies and

55

|

insight-bIOMA

human capital
insight-bIOMA

|
56

hands-on experience. We only share a small portion
of this accumulated knowledge, and use an even
smaller portion of our potential. If we add up the accumulated cognitive capital of billions of people worldwide, we will have an impressive amount of wealth
that is idle or underused.
Part of this cognitive capital is used for survival
purposes, such as at work and in small routine negotiations. However, most of it simply remains stored in our minds, being sometimes shared with family and friends, in an attempt to prevent them from
making the same mistakes we have made. And some
of our great ideas aren’t used, because sometimes
we don’t have the means to make them available to
others. They remain stored in our minds and may be
forgotten in a dark corner, unless we are part of the
specific creative environment to which they belong or
an open collaborative space where we can use them
is found. Technically speaking, it’s mostly idle capital,
or capital that’s blocked by narrow commercial interest concepts based on the rationale of the material
assets age, where such assets are locked in the house or garage.
Knowledge is something else. Today, the underlying knowledge behind a product (research, design,
communication, etc.–the so-called intangible aspects) has greater impact on its feasibility and usefulness than the raw material and physical work involved. Maybe 5% of the value of our computers lies
on their physical aspects, while 95% corresponds
to underlying knowledge. This is an important shift
from the economic material asset theory that prevailed over the last century. Ideas, however, don’t follow
the same rules.
Knowledge changes
commercial relations
The rules are different because knowledge, being
the main factor in the production of goods and services in modern economy, changes commercial relations. If I borrow rice from my neighbor, I have to
give back the same amount of rice, or pay him/her
for that amount, otherwise he/she will bear a loss.
However, if this neighbor shares a good rice recipe
with me, I’m presented with a good idea and the neighbor doesn’t lose anything. He/she is happy to teach me something, and I’m happy to learn something.
That’s the reason why we all give away recipes, not
products. Knowledge is a production factor that, unlike rice, steel, oil or wood, never becomes exhausted
with consumption. In fact, it’s the other way around:
each idea tends to generate other ideas through in-

novative associations, multiplying the stock of ideas.
Since ideas are becoming the main wealth generation
factor, everyone becomes wealthier. Unless, of course, some says “this is my idea,” locking it with virtual
barriers.
A deep change is involved. Economics studies focus on the subject’s main mission, which is the rational allocation of scarce resources: the allocation
of inputs that, having been used in a product, won’t
be available to others. There are two reasons why
ideas–knowledge–aren’t scarce: first because of their
very nature–they’re not competing assets: anyone
who disseminates an idea continues to have it. Second because the idea, immaterial as it is–we might
call it the software of economics–may be conveyed
at virtually infinite volumes over web networks that
connect the planet: today, two billion people are connected through this network, and over this decade
probably all inhabitants, schools, companies, public
agencies, hospitals or health care units will be too.
It’s the age of connectivity. Being knowledge no longer scarce, instead of looking for new rules companies try to make it scarce in order to charge for access to information. Instead of multiplying wealth, the
system limits it.
The change also affects another basic topic of
economic theory: motivations. For a long time, economic thinking was paralyzed by the utmost simplification that provided that economic thinking motivations
were limited to the rational maximization of advantages. In fact, if we must tighten three thousand screws
per day, we’re not motivated by the task at hand, but
how much we earn by doing it. In a creative economy,
there’s a great motivation that’s underrated: the pleasure of doing something useful, the satisfaction experienced when we contribute to something, the excitement of doing something new. That, together with
the pleasure of building something in collaboration
with other people, the satisfaction experienced when
we do something competently, results in the formula
needed for a deep change in the rules of the game.
According to Shirky, “Assumptions that people are
selfish can become self-fulfilling prophecies, creating
systems that provide lots of individual freedom to act
but not a lot of public value or management of collective resources for the greater public good.”1
And we might as well add that today collaboration
isn’t just an opportunity, it’s a need. For the survival of humankind, access to technologies that reduce
climate impact, for instance, shouldn’t be prevented
through patents–it should be fostered. Making knowledge widely available and expanding the worldwide
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monetary? We almost forget how much the worldwide web and resulting connectivity are streamlining
everyone’s productivity and improving our life quality. The internet is managed by a non-profit institution.
Electromagnetic waves are a public asset.
What’s the resulting system’s governance? If we
put together the contributions shared in books such
as Clay Shirky’s Cognitive Surplus, Don Tapscott’s
and Anthony Williams’ Wikinomics, Chris Anderson’s
Free: The Future of a Radical Price or The Long Tail,
Gar Alperovitz’s and Lew Daly’s Unjust Deserts, Lawrence Lessig’s The Future of Ideas or Remix, Jeremy Rifkin’s The Age of Access, and other books, we’ll
see that the mechanisms and theory for this new universe–knowledge economics–are being designed. ¢
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base of awareness among people are becoming increasingly vital needs. After all, why should we spend
so much in education if the purpose is to block access to knowledge?
Why is Wikipedia, the largest and most efficient
encyclopedia ever produced by humankind, so successful? Simply because people are pleased to contribute to general knowledge. The huge and diverse
stock of knowledge accumulated in people’s heads
worldwide can simply be transformed in useful tools for everyone. In the age of knowledge economics,
when information becomes the main wealth production factor, sharing such cognitive capital through networks improves human status. Can’t a better life be
viewed as compensation, despite the fact that it’s not
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Green
Economy:

heading towards a new agenda
by Ernesto Cavasin and Dominic Schmal
Sustainability experts at PwC

Almost two decades after Rio-92, the UN Conference on
Sustainable Development, humankind has been showing
signs that it finally understands the issue of rationally using
natural resources, the potential impacts resulting from climate

have been working to build a new economy oriented
to political decisions that may influence the change in
structural incentives and engage business leaders in
the reorganization of the value of ecosystem services,
and, above all, the cost related to the respective losses. Over the past two centuries, economic growth has
been characterized by the lack of natural asset management. Government and business leaders are starting
to understand how to include these assets in national
accounts and in growth strategies for the future.
There are many challenges to face if we are to
establish a Green Economy to solve the current socioenvironmental liabilities. A significant part of the
world’s population is still not inserted in the formal
market, and there’s significant lack of primary resources, such as drinking water, energy and health.
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ith a more acute perception, society’s sustainability concerns go beyond global warming effects; the need for a holistic, comprehensive approach regarding natural
resource limitations and the impacts of human activities on ecosystem services has been acknowledged.
In the business environment, this context is represented by the growing assimilation of the “Green Economy” concept, which includes a “low-carbon
economy” and goes beyond it. Several organizations
and entities have been researching and developing
low environmental impact technologies and products,
trying to find a strategic position in the “green products” market.
Now that people have discovered this market related to innovations to find solutions for society, they
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change, and the value of the services rendered by nature.
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The Vision 2050 report of the World Business
Council for Sustainable Development analyzes the
challenges to be faced by humankind over the next
decades.
Furthermore, it calls for a new agenda for laying out
a pathway to a world in which nine billion people can live
well, and within the planet’s resources, by 2050. One of
the analyses shows the vast variety of opportunities for
emerging economies or the BRIC countries–Brazil, Russia, India and China. Together, in 2050 these countries
will account for about 40% of the volume of goods and
services produced in worldwide economy.
As these countries grow, significant change will
be needed to supply the new consumption demands.
One change reflects on the ability to lead a process in
which decisions are integrated with society’s collective interests.
The debate about a Green Economy results from
a fragmentation about issues that actually jeopardize
people’s quality of life, such as sanitation, mobility,
health, education and jobs.
According to the United Nations Organization
(UNO,) Green Economy may be defined as one that
improves society’s well-being–a society more concerned about equity in general, natural resource
scarcity and environmental risks. The concept also
focuses mainly on the intersection between environment and economy.
UNO also reminds us that, in order to make the transition to a Green Economy, some specific facilitating conditions are required. The backup of national regulation
agencies, incentives and legal infrastructure are needed.
However, this journey brings a few challenges.
According to some experts, the facilitating conditions
currently foster the mainstream “brown economy,”
which depends on too much energy from fossil fuels,
bringing the transition process to a stall.
The transition to a Green Economy may vary between nations, for it depends on each country’s natural and human capital peculiarities, as well as the
development level.
Some countries have attained high human development levels because of their natural resource base,
as well as high greenhouse gas emissions. For these countries, the challenge is to reduce their ecological footprints per capita without compromising the
population’s life quality. European and North-American countries will be facing these challenges.
Other countries, such as part of the African and
Asian continents, still have a relatively low per capita
ecological footprint, but they need to provide their citizens with better quality of life and access to primary

consumption items. In these countries, the challenge
is to act without letting the ecological footprint get
out of hand. These two challenges affect almost all
of the world’s countries, thus making us think about
discrepancies and the need to determine the development gap for nations to become Green Economies.
In its Towards a Green Economy report, released
in February, the United Nations Environment Program
(UNEP) makes an economic case for shifting both public and private investment to transform key sectors
that are critical to greening the global economy.
The reports shows Green Economy as an important subject not only for developed economies, but
also as a guideline for growth and poverty eradication
in developing economies, where about 90% of the
GDP can be related to nature or natural resources,
such as drinking water. The need to raise awareness
about ecosystem services in these countries is essential to assure perennity and discard any socioenvironmental collapse threats.
One of the myths that must be ignored is that
Green Economy can only be afforded by developed
countries. Or even worse, that it’s a restrictive order imposed by developed countries to inhibit growth
in developing countries. The main line of thinking of
Green Economy shows that greening doesn’t hinder
growth; on the contrary, it is a new mechanism that
offers a strategy for eliminating persistent poverty. Still along this line, it tries to motivate decision-makers to create conditions that favor an increase
in the number of investments in the transition to a
Green Economy.
There’s more evidence that Green Economy may
fight poverty through several important sectors: agriculture, forestry, fisheries and energy. Sustainable forestry and ecologically friendly farming methods help
conserve soil fertility and water resources. This is especially critical for subsistence farming, upon which
almost 1.3 billion people depend for their livelihoods.
In the energy sector, the renewable energy niche
may offer a great contribution about the challenges
to be met by global growth and the respective energy
demand, also reducing the negative impacts related to
the current energy production and utilization means.
These potentials, combined with paradigm changes,
may create a value chain between sectors and expand sustainable development opportunities.
Rio+20 and Brazil’s opportunities
in the transition to Green Economy
Twenty years after Rio-92, Brazil will host the
Rio+20 Conference, in 2012. The aim is to assure
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There’s an increased competitive advantage for
the country to play a global leadership role. Among
the country’s positive features are size, a clean energy matrix, a democratic environment, a process of
social mobility for poorer populations, a competitive
banking system, as well as other features that might provide the country with many opportunities to
improve infrastructure and maintain and preserve its
natural capital.
To achieve balance among economic, social and
environmental aspects, tools must be used to look for
solutions that promote quality of life. The new focus
of the debate should lie on the correct incentives that
will lead agents to naturally look for conservation
practices or strategies to mitigate impacts.
The development of a Green Economy requires
the improvement of the political and economic process, as well as of the knowledge development and
society building processes.
A contribution oriented to public policies, institutions and corporate private practices capable
of transforming and influencing the development
of a sustainability culture is needed. The elimination of actions that cause environmental damages,
which favor global economic inefficiency at all levels, might bring several benefits to the process of
releasing resources to fund a transition to Green
Economy. ¢
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renewed political commitment with regard to sustainable development, and evaluate the progress made
up to the present time, as well as the gaps related
to results implementation. Emerging challenges will
also be debated.
Rio+20 will take place in a world that has been
experiencing severe natural resource reductions and
accelerated environmental change, from the loss of
forests to the growing scarcity of productive land;
from the need to provide fuel for the economy to the
potential impacts of climate change. It will be an opportunity for world leaders to renew their commitment to and interest in the planet’s sustainable development, and to assess the implementation and
progress of the commitments made by the international community with regard to this issue.
Being the Conference’s host country, Brazil, a
country with environmental and social diversity, will
be able to become a global lead actor in economic
decision-making. There’s a vast list of priorities related to the purpose of assuring economic transition in
the country. First we must reduce the technological
capital gap through innovation, and then spread creative Green Economy in a healthy, intensive manner,
contributing to the eradication of poverty and social
inequality, which are the villains that inhibit development, building the country’s international credibility
before the major economic blocks.
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The reverse logistics

Brazil’s National Policy on Solid Waste, the industry’s
regulatory framework, has been sanctioned over a
year ago. It provides about shared responsibilities
by the government, industry, businesses and end
consumers, as well as the inclusion of trash pickers in
the reverse logistics chain.
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he National Solid Waste Plan, open to public consultation until November 2011,
should be ready by 2012, establishing global goals for the entire country in the urban
waste area and providing about reverse logistics issues. The industry is a key player in the waste management provisions area. However, for most Brazilian
companies the plan is still a kind of Pandora’s Box.
The key point is clearly the reverse logistics format and implementation. First we must understand
the concept, which most people don’t know or don’t
understand. One of the main purposes of reverse logistics is to reduce and neutralize the negative impact of the life cycle of each product along the entire
supply chain. Generally speaking, we could say that
the challenge faced by the companies lies in how to
solve environmental problems without affecting consumption.
A product’s life cycle has several types of environmental impact that may be divided in four groups:
water, soil and air pollution, and availability of resources for future generations. The impact minimization
measures aren’t new: reduction in power consumption, use of energy from renewable sources, lower
water consumption, lower GHG emissions, less waste generation, treatments to avoid air, soil and water pollution. The problem is how to implement these
measures.
Today, the main impacts of a product’s life cycle

that haven’t been solved are the indirect impacts caused in the beginning or end of the cycle. The Reverse
Logistics Chain encompasses the development of actions related to the reduction of the extraction of raw
materials and of the disposal of materials. According
to the National Policy on Solid Waste, the company
must submit its proposal for the reverse logistics of
waste (operating plan, goals and deadlines.) Joint
plans may be established by means of Industry Agreements. Consumers must support the solutions established. The government is responsible for enforcing
and inspecting the implementation of these solutions
from the environmental and social perspectives. “Reverse logistics is part of the development process of
a sustainable consumption model that involves social,
economic and political change. Reverse logistics is
part of the cycle about to transform the supply chain;
the consumption cycle doesn’t end with the consumer
when there are impacts left,” says Gisela Souza, advisor at ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain.)
Gisela is very straightforward when evaluating the
future of companies: either they change the way they
do business or they will perish. “Companies with a
comprehensive view of this process strategically will
be in the forefront and, in the future, will be the only
ones left.
Companies that insist on perceiving reverse logistics as just another business branch will always see
it as an additional cost. Companies that perceive it as
part of the business, a way to achieve sustainability,
will see actual results.”
This means that, although many businesspeople
think that their only concern will be to collect their
packaging and products from the market, they’re actually expected to rethink their products. “Changing
all products and brands without impact on the market
share is the main challenge. Companies who decide
to postpone such internal reassessment of products
and packaging and fail to adopt a sustainable policy
will bear a growing reverse logistics cost. A few years from now many companies may lose their market
share because of that. Because they have failed to
understand the proposal. Companies will have to rethink their processes,” Gisela warns.
MARKET CHANGES = BUSINESS OPPORTUNITIES
The market consequences can already be seen.
Developments will be required in many areas, from
product development to packaging design. Some business segments, such as the perfume industry, will
face greater challenges than others. “In the perfume
industry, the reuse of packaging waste is still com-

TRASH PICK-UP IN THE FUTURE
Today, the recyclable waste pick-up process depends mainly on trash pickers; however, according to
experts, the development of reverse logistics chain
mechanisms will change this scenario. “Considering
the purpose to pick-up, sort and recycle all waste
generated in Brazil, the current model doesn’t seem
to be the best, and the process of inclusion of trash
pickers must be carefully analyzed. Even with all cooperatives existing in Brazil today we wouldn’t be able
to pick-up and sort the entire volume of waste generated. Increasing their capacity to allow them to meet
the entire demand would be to transform them in “factories,” which would imply not only great economic
difficulties, but also several management issues. And
we can’t think of a stable pick-up and sorting structure without a professional approach for the industry
and without giving up the notion of donation–the industry shouldn’t think it’s helping the pickers because
it donates its waste to them,” says ILOS’ advisor.
In addition to that, it’s important to bear in mind
that, without an incentive plan for the increase in demand for recycled products, revenues obtained from
waste sale will hardly manage to cover the costs of
reverse logistics. These incentives should include tax
cuts for the production of packaging with recycled
materials or grants for investment in R&D or in new
companies willing to work on that. The government
has a lot of work to do.
The country must also go a long way. No one said
it would be different. In Europe, the recyclable waste pick-up law was established in 1994. All countries
manage to reach the minimum pick-up (60%) and
recycling (40%) levels for packaging waste established in the regulation. However, no European nation
has managed to attain the desired 100% level.
Brazilian companies need to stand up to the challenge and become familiar with the sustainable supply chain concept as soon as possible. After all, they
have the opportunity to continue to sell their products
with less packaging that hurts the environment. What
would be the consequence for companies if the goal,
instead of waste reduction, were to be less consumption? Capitalism is thankful for that. ¢
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also involves awareness-raising among consumers.
The government’s role is to determine the rules of
the game. And, in Brazil, we need to foster the development of waste pick-up, sorting and treatment.
Brazil generates about 17 MM tons of packaging waste and depends on the 520 existing cooperatives for
the pick-up of most of the country’s recyclable waste.
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plex. Making highly transparent recyclable glass as
per the industry standard is still unfeasible in Brazil
because of the very high cost. But it’s also an opportunity for innovation. The company that manages to
develop a new packaging standard for the perfume
industry, a new marketing proposal that attracts consumers while reducing waste and consuming fewer
resources for packaging will have great advantage
over its competitors,” says the advisor.
Investment in Research and Development (R&D)
is the way to transform an idea in actual reduction of
generated waste, minimizing raw material consumption. Several companies worldwide have been investing in the development of products without packaging and/or in ecodesign. The packaging innovation
process has direct impact on product image and, as
a result, on the market. Ecodesign aims at reducing
the volume of required waste as much as possible
and making recycling easier–marketing is also an important factor here. British company LUSH is a good
example. It innovated by offering to customers in 45
countries solid shampoos that are sold without packaging, in bars or pieces that are cut in the store.
The 100g bar lasts over 50 washes and uses 1/15 of
the volume occupied for liquid shampoo transportation.
Puma hasn’t eliminated the packaging of its sneakers (yet,) but it has come up with an economic
solution with the “Clever Little Bag” project, which
took 21 months to be concluded. The box is made up
of a simple cardboard sheet and a reusable bag. The
new packaging uses 65% less cardboard than a conventional box. The material, which is 100% recyclable, demands less work and generates less waste;
it also takes up less space and weighs less, aspects
that also have an impact on transportation, generating less pollution. The new packaging allows a 60%
reduction in water, diesel and power consumption
during manufacturing. “In this behavioral change
process, many new businesses should develop. They
may be directly related to the product, such as ecodesign and the development of new materials and technologies. Braskem and its Green Polyethylene are
good examples, as well as the use of packaging with
100% recycled raw materials. High R&D investments
are being made all over the world with the purpose
of increasing the level of use of recycled materials in
several packaging types and to lower the production
cost of such items,” Gisela ponders.
Both companies and consumers must do their
share. After all, the work for the development of a
market for “environmentally appropriate” products
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pays financial
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There’s an old saying that faith will move
mountains. When it comes to the belief in
sustainability, it will move markets. Through
stock exchange, investment fund and
environmental insurance investments, the
concern for sustainable development rocks
the financial market and generates revenue.
If calculated, the green GDP would not
cause embarrassment. After all, who says
sustainability and capitalism are enemies?
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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?
From an economic perspective, we could say climate change is one of the greatest global market
“flaws”–no chance for recalls. Truth be spoken, we
can’t put a price on certain essential resources. Clean air and drinking water, for instance, are items
that cannot be priced accurately (yet.) Since they
don’t have a price, the market tends to fail when it
comes to using these resources efficiently, increasing the risk of the “Planet Earth” operation.
Risk isn’t always bad. In the financial industry
it depends on the reference and possibilities it represents. When the IPCC announced that developed
nations needed to cut their emissions by 25-40%
by 2020, not everything was lost. According to the
World Bank, the fight against climate change will
cost between US$75 and 100 billion per year. The
financial area people soon realized that a sustainability economy could be created. “We’re experiencing
a transition. Climate-related opportunities are there,
and the financial market didn’t take long to identify
them,” says Mario Monzoni, coordinator of the Center for Sustainability Studies at FGV (GVces.)
A new economy is arising, creating new business possibilities. “The economy based on fossil
fuels will sooner or later be drawn down to a secondary role. In this sense, carbon credits are merely a
charge on activities that use fossil fuels. Thus capital should migrate to clean energy investments,”
Monzoni compares.

Today, banks and civil society have at least one
converging interest: raising the level of project demands, reducing their negative impacts, especially
on the environment, increasing the potential of a positive return to society. It hasn’t always been like
this. It has been a work-in-progress for decades. In
the 1980’s, campaigns such as the one started by
the Rainforest Alliance, in the United States, and Milieudefensie, in the Netherlands, asked customers to
require their banks to tell them how the resources
were being invested, and to close their banking accounts or cancel their credit cards as a way to show
their disapproval about how banks managed their
money. This demonstration showed that society was
questioning the foundation of financial intermediation practices.
The financial market responded with the creation
of the Equator Principles, in 2003, which recommends a careful socioenvironmental analysis based
on IFC (International Finance Corporation) parameters. The IFC is the World Bank’s financial branch for
Project Finance operations, a financial structuring
project aimed at making certain investment projects
feasible. This would definitively put the “sustainable
finance” term in the financial glossary, representing
the financial system’s economically feasible, socially fair and environmentally correct activities. The
adoption of the Principles is voluntary; they provide
about the investment of financial resources in line
with the sustainable development concept.
Over the past ten years, the trend has been consolidated. After the creation of the Equator Principles–which have been signed by Brazilian financial
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Capital Market Entities (Anbima,) there are 29 share
funds based on sustainability principles today. Despite the fact that sustainable finance has been expanded to other product lines, Anbima only compiles fund data. “There’s a perception that companies
with a socioenvironmental perspective pose lower
long-term risks, which might generate better yields
for investors,” says director Luiz Maia.
The green wave soon hit the Stock Exchange.
Green investment funds bet on sustainable businesses at special prices. In the São Paulo Stock
Exchange (Bovespa,) companies with good sustainability report performance are treated in a special
manner, and make up the Entrepreneurial Sustainability Index (ISE,) created in 2005. A company listed
in the ISE shows the market that it’s committed to
social responsibility, sustainability and corporate
governance.
According to Sonia Favaretto, Bovespa’s Sustainability director, sustainability means good business
in the 21st century. “Companies listed in the ISE are
perceived as innovative businesses that work to
stand out and offer more to shareholders and investors,” she explains. The numbers speak for themsel-
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institutions–the banks have improved their internal
control systems, strategic and management tools
have been defined and monitored, and risk management started to be implemented in a more transparent manner, taking environmental aspects into
account. When the document was created, the value
determined for projects under the new guidelines
was of more than US$50 million. Today it can be
applied to projects starting at US$10 million.
The initiative has been replicated here. In 2009,
an agreement between the Ministry of Environment
and the Brazilian Federation of Banks resulted in
the creation of the Green Protocol. In the document,
banks acknowledge that they play a fundamental
role in the deployment and allocation of resources
that foster and strengthen initiatives that lead to a
low carbon economy. The protocol was signed by 19
institutions. Intentions apart, sustainable development mechanisms have been accounting for several
transactions in the financial market.
Today all retail banks have at least two types of
products based on sustainability principles. According to the Brazilian Association of Financial and
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ves. In November, the ISE listed 37 companies with
a market value of about R$1 billion.
It encouraged the creation of several investment
funds based on sustainability principles. “Before that, only two sustainable share funds existed,”
Sonia remembers. The Brazilian Development Bank
(BNDES) followed the trend, and created the Brazilian Sustainability Fund in 2008. It was Brazil’s first
Equity Fund exclusively aimed at Clean Development
Mechanism projects. The fund’s committed equity
revolves around R$250 and R$400 million.
BM&F Bovespa recently took another step in the
sustainable finance game by presenting a proposal
for the creation of a futures market for environmental reserve shares backed by a security representing forest assets in permanent protection and legal reserve areas. They want to offer a new way to
provide funding to those concerned about preservation. The “Environmental Reserve Share Certificate”
would provide liquidity to a market that’s taking its
first steps and, according to BM&F Bovespa, could
protect forests located in private properties. According to the justification given by the institution, the
measure shouldn’t foster the reduction of or res-

triction to recovery and regularization obligations of
these areas, nor eventual environmental damages.
It wouldn’t benefit anyone whose status is illegal,
either. A “feasible and effective” system would be
used to pay for environmental services resulting
from forest conservation in private areas. The new
security could be combined with the current Agribusiness Receivables Certificate, a security created
in 2004, which has been negotiated successfully
since.
GREEN INSURANCE
The insurance industry has also identified opportunities with the growing environmental awareness.
The market is still taking its first steps in Brazil, but it
has been gaining weight. “There are some products
available in the market today. Although they are not
widely disseminated, such insurance types could at
least help solve part of the environmental risk problem in some companies, despite the fact that it’s
not possible to buy insurance to compensate for any
broadly defined “environmental damage.” Last year,
in the United States alone, US$1.6 billion were spent
on environmental risk insurance costs; 70% of this

SOCIAL BUSINESS
The market is also becoming greener in the social business area. According to Mario Monzoni,
from FGV, in Brazil the great opportunity lies in the
microfinance and microcredit area. Oriented productive microcredit reaches 500 to 600 thousand
people in Brazil. If we take the estimate that there
are 20 million entrepreneurs in the country and that
half of them could ask for microcredit, there’s a vast
market to be explored.
This market has so much potential that a Votorantim Group heir decided to do business in this
area. Antonio Ermírio de Moraes Neto opened Vox
Capital, a fund management company that buys
company shares. What’s different about it is its target audience: small new companies that supply products or services to the low-income population. It
is still raising funds, but should raise R$50 million
and have a total life of 15 years; it will be making
acquisitions for about half of this period. One of Vox
Capital’s first transactions regards a R$550,000 investment in the CDI Lan cybercafé network. CDI is a
non-government organization for the democratization of computer technology. It currently depends on
donations to implement digital inclusion initiatives.
They are betting on the possibility of transforming
these cybercafés in a sort of distribution center of
products and services. It’s sustainability making the
world go round. ¢

insight-bIOMA

MONITORING
Profit and yields apart, let’s not forget about the
greater purpose for which banks decided to become process players: to use the capital to steer companies towards a low carbon economy, increasing
investments in green energy and innovations. The
BankTrack organization–an international network
made up of 18 civil society organizations that monitors private financial institution operations and their
impact on communities and the environment–believes it’s important to avoid the temptation of exploring market flaws over the short term in order
to generate profit while acting in a non-sustainable
manner. As BankTrack sees it, companies that behave like this will not survive in the future. In its “A
Challenging Climate 2.0” report, the organization
warns: “[...] international commercial banks [could
choose] to develop, in consultation with civil society
stakeholders, [...] the transition to a low-carbon economy. [And they have the opportunity of transforming] this influential position [...] to play a leadership
role [...]”
In Brazil, one of the organizations dedicated to
monitoring the performance of financial institutions
is the Latin American Sustainable Finance Forum
(LASFF,) a platform of ideas for the financial area
created to discuss subjects that might represent
a differential. LASFF is an initiative of the Center
for Sustainability Studies (GVces) and the International Finance Corporation (IFC,) the World Bank’s

private branch; it has been operating for slightly
over a year and has eight specific committees. The
capital market committee, for instance, basically
works on the issue of socially responsible investments; its goal is to show that sustainability plays
an important role in raising share value and client
demand.
“We understand a bank doesn’t have direct impact
on the environment, but it plays the role of fostering
and allowing great change through its activities. We
have an indirect impact on sustainability, but we
can, and should, encourage clients to try something
different. We call this the “leverage effect.” That’s
part of a cycle, not an isolated decision. It must be
related to the corporate strategy, mission and values, to the way a company chooses to do business,”
says Patrícia Berardi, in charge of LASFF.
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amount was paid by companies buying this type of
insurance for the first time. Brazil still has a long
way to go. To become a first world country from the
environmental perspective, it will have to follow this
path,” says Mauro Mendonça Leite, expert at Marsh
Corretora, an insurance firm. He bets on market expansion, since risky activities will continue to exist
at higher volumes.
In the state of Rio de Janeiro, for instance, construction works with potential for pollution are required to buy environmental insurance since 2003.
The measure resulted from a bill created by the current state secretary of Environment, Carlos Minc,
who believes the initiative “assures the restoration
of ecosystems and even compensation for people
affected by potential environmental damages.”
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Oranges

and the market:
the sustainable side of globalization

by Christian Lohbauer
President of CitrusBR
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Brazil is already one of the world leaders in
food production. This status has been attained
through hard work and scientific competence,
and is the result of a unique biome that allows high volumes to be produced in small areas, preserving nature. A long time before globalization became a
buzzword, one fruit was the symbol of the internationalization we experience today. Born in Asia and currently
found in several regions of the world, orange has become,
centuries ago, the most globalized fruit ever known. From
China, it was taken to Turkey, then to Spain and Portugal.
From the Iberian Peninsula it was taken to the Americas–
that’s when it came to Brazil, over 400 years ago. Today,
oranges are going the opposite way. Our fertile land has
made the difference. For this reason, the juice made from
Brazilian oranges has the world’s greatest market share. Out of every five glasses consumed worldwide, three
come from Brazilian factories.
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Although the fruit has been grown in Brazil for
four centuries, the great change started in 1920,
when the citrus belt started being established in
São Paulo’s hinterlands. Back then, in the Limeira
city area, the juice processing industry started being
built. The destinations of the first orange juice shipments were Argentina, England and other European countries. Little by little, the region became the
country’s main orange producer.
TECHNOLOGY AND INNOVATION
Production methods are continuously improved.
Productivity in São Paulo’s groves experienced a
39% growth between 1995 and 2008 as a result of
research and investment. If we compare today’s groves with those of twenty years ago, we’ll see many
differences. Back then, there were about 250 trees
per hectare. The main change took place thanks to
production technology. Today, the number of trees
per hectare can be of up to 800, a 230% increase,
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SUSTAINABILITY
One of the reasons why Brazilian citrus farming
stands out is investment in sustainability criteria.
We could say orange juice, an extremely popular
drink, is the beverage of the future. That’s because, from production, it combines several values that
culminate with the creation of a tasty, nutritional
food produced with concern for the conservation of
the world we live in. The total area occupied by the
orange groves that supply fruit for the orange juice processing industry is of only 600,000 hectares.
This corresponds to 10% of the total area occupied
by sugar cane and 0.86% of Brazil’s planted area.
Citrus farming takes place in the State of São
Paulo and observes strict environmental laws that
require native forest preservation and observance
of permanent preservation areas, among others. Citrus farming doesn’t cause deforestation and doesn’t
promote direct or indirect changes in the use of land.
From the social perspective, cities with orange groves have high human development indexes (HDIs)
compared to cities that produce other commodities.
Over its entire production chain, the industry generates over 200,000 jobs, which corresponds to a
wage mass of more than US$600 million. Job safety
is one of the main concerns of the orange juice pro-
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which reflects on a property’s productivity. In average, one tree produces two 40.8 kg boxes. In 1980,
a citrus farmer was able to produce 500 boxes per
hectare. Today, he could produce more than 1,600
boxes using the same space.
Technology has been gaining space in Brazilian
groves, especially in the drier areas of the State of
São Paulo, where irrigation technologies are used.
Citrus crops allow different systems to be adopted,
but in average citrus trees need between 900 and
1,200 millimeters of water per year. There’s high
water demand during the periods of sprouting, bud
growing, fruiting and beginning of fruit development;
the demand falls in the ripening, harvesting and idle
periods. Today, about 15% of São Paulo’s groves are
irrigated. However, compared to other cultures such
as soy, corn and coffee, the amount of water needed
by orange groves is low, as they basically use “salvage irrigation.”
Several worldwide citrus farming developments
came from Brazil. Citrus canker control, for instance, results from Brazilian research that helped the
world’s groves get rid of this terrible disease. Today,
most efforts are focused on finding a cure for greening.

Christian Lohbauer
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reaches European terminals. However, according
to experts it’s not possible to measure the carbon
footprint only based on one crop, and other calculations will be made over the next years to allow the
identification of a figure for the entire citrus production chain. All over the world, several economic
segments have been measuring their emissions, but
Brazilian orange juice will be the first product for
which the entire industry will be measured. It’s an
important step towards showing the concern of Brazilian producers not only for their businesses, but
for the environment. The next step consists in updating the study with 2011 data in order to minimize
variations that might be observed between years,
since an agricultural product is involved.
These initiatives are the secret of Brazilian orange juice leadership in the world market. And consumers can be assured that it’s food produced observing strict technological, social and environmental
standards, generating income inside and outside
Brazil. The challenges for the next few years have
been set. One of them is to fight the most important
diseases, increase grove productivity and bring income to orange producers, important industry partners. Another challenge for the future is to keep
citrus farming among the most profitable cultures
per hectare, while maintaining high sustainability levels, something the industry has been doing for over
40 years. ¢
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cessing and export industry.
Over 10,000 producers make a living out of the
land, selling oranges to the industry. However, the
most impressing fact about orange juice production
is the industry’s relationship with one of the main
sources of life: water. Factories try to minimize the
use of water captured from the supply network or
watercourses. In average, only 25% of the water
used by the industry comes from these sources,
being the rest obtained from the juice concentration
process, which requires the water to be evaporated.
Instead of simply being disposed of, evaporated water is reused in other industrial processes, such as
fruit washing and equipment cleaning. Furthermore,
factories have liquid effluent treatment stations and
have no solid waste generation, since all parts of
the fruit are used. Another important aspect is the
measurement of carbon emissions, a requirement of
consumers concerned about the planet’s fate.
Founded in 2009 by Citrovita, a Votorantim Group
company, Cutrale, Citrosuco, Fischer Group, and
Louis Dreyfus Commodities, the main purpose of
CitrusBR is to act as an advocate of the industry’s
collective interests nationally and internationally,
interacting with other agribusiness entities and
promoting the consumption and image of Brazilian
orange juice. To achieve this purpose, investment in
sustainability is essential. For more than 50 years,
the Brazilian citrus juice industry has been working
to bring advantages to all players in the product
chain: producers, consumers, society and the planet.
With the purpose of achieving excellence in orange
juice production, with respect for the environment,
as well as for current and future generations, the industries associated to CitrusBR created, in the year
of foundation, the Technical Sustainability Committee, in charge of related technical issues. The group
is made up of representatives from associated companies, and its purpose is to discuss internally and
with researchers, consultants and other national
and international players the industry’s main sustainability topics.
One of the results of the subcommittee’s action was the conclusion of a pioneering study that
identified the carbon footprint of concentrated and
non-concentrated orange juice until delivery to European terminals. Data for 2009 and 2010 have been
obtained. Almost the entire citrus juice export market was mapped. All related aspects were calculated, from fruit production to agricultural and industrial processes, land transportation, and marine
transportation, and to the point where the product
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Assuring the global food supply in an overpopulated planet is a 21st
century challenge for the nations. According to FAO, the United
Nations Food and Agriculture Organization, over the next decades
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we will need to produce more food than over the past 10,000 years.
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According to FAO estimates, up to US$100 billion will need to be
invested in agriculture in developing countries in order to increase
worldwide food production by 70% in order to avoid hunger. The
solution involves investment in technological innovation.
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n Brazil, Embrapa–the Brazilian Agricultural Research Corporation–is up to
the challenge. The food industry is promising here, fostered by the increase in
consumption and corporate earnings. Over the past
few years, the industry has been adopting a growing number of sustainability and innovation concepts, as well as following international production
trends. Through consistent research and development efforts, the industry has been creating new
products with added value to go with the flow of
healthy and quality food consumption.
Embrapa Agroindústria de Alimentos has been
operating for 37 years in the agricultural food industry segment, developing numerous projects and
research in food safety and quality. It is also up-to-date with regard to new technological trends.
Technological innovation in the food area has
actually been widely acknowledged in the market as a powerful tool for long-term economic development, as well as one of the
main sources of competitive advantage for
companies from all economic segments.
In Brazil, the general chief of Embra-

pa Agroindústria de Alimentos, Regina Lago, says
the main food market innovations include new
packaging’s for fruits and vegetables, special segments such as light, diet, health, low-sodium, low-sugar, low-fat and trans fat products, as well as
food inputs and ingredients.
One of the projects designed by Embrapa
Agroindústria de Alimentos has been implemented
in the mountain region of the State of Rio de Janeiro: it’s the Agrotechnological Transition project,
which develops new ideas for agriculture in mountain environments together with SEBRAE-RJ and
local governments.
According to researcher Marcos Fonseca, institution technicians and local producers have been
looking for agronomic, economic and agroindustrial
solutions for the sustainable production and trading
of quality food. “The purpose is wealth generation
by producers with concern for environmental, economic and social aspects in order to protect the rights of future generations,” he says.
Fonseca says the mountain environment is fragile because any interventions in cultivation may
cause environmental damage. He points out that the
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ted by size, ripening stage, and acceptable flaws,”
Fonseca suggests.
According to him, while packaging allows a visual identity to be created, making the products stand
out on the shelves, it also avoids impact on fruits
by compression, cuts and abrasion. “Such types of
damage, which are common when wooden boxes
are used, account for up to 50% of post-harvesting
losses,” he explains. He also points out that packaging alone doesn’t assure product quality. “Fruit
consistency and appropriate transportation are also
very important.”
According to Regina Lago, the replacement with
plastic packaging brings advantages because of
improved product protection and greater durability. “However, replacement alone doesn’t solve the
post-harvesting loss issue, because we still lack
a countrywide refrigerated transportation system,
as well as improved pre-harvesting practices and
worker qualification,” she ponders.
According to Fonseca, the surface of wooden
boxes is rough and they have cutting edges, cannot
be cleaned and are more prone to carry disease-causing contaminants. “Another disadvantage of
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irrational use of these locations may lead to wear,
rendering cultivation in these areas, as well as their
use, unfeasible. “Improved selection, sorting and
packaging of fruits and vegetables allow producers
to raise their earnings and increase market competitiveness,” he says.
Through this project, Embrapa Agroindústria de
Alimentos has developed specific cardboard and
plastic packaging to protect the fruits produced in
Nova Friburgo and Sumidouro, which include persimmons and strawberries. Research was performed in a partnership with local producers’ associations and SEBRAE-RJ.
According to Fonseca, the use of cardboard and
plastic instead of wood in packaging helps preserve
product quality, cutting losses down. A survey has
found that 62% of the fruits transported in wooden
boxes were somehow flawed. Another relevant issue is the quality of the fruit produced in the rural
area and packaged.
“Products must be handled with quality to avoid
problems that result in surface depreciation. They
must be handled appropriately during harvesting to
avoid damages, and they must be selected and sor-
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wooden boxes is that they are too deep, compromising product durability and quality,” he says.
Fonseca also points out that, in the direct trade
between producers and retailers, plastic packaging
is often used instead of cardboard. “We still lack a
process that allows buyers to return the boxes to
producers, making the continued use of such packaging difficult,” he says.
Researcher Antônio Gomes believes that the
main problem related to packaging in Brazil is that
they aren’t developed with the purpose of protecting fruits and vegetables. “Most packaging has
the same design and fails to protect the products.
This makes it harder to sell certain products, increasing both product and economic losses,” he
warns.
According to Soares, the main packaging problems have been identified through analyses. “We want
to find effective solutions using new materials and
processes. We want to cut losses and keep product
quality with sturdy, safe packaging,” he says.
Embrapa’s Agrotechnological Transition project
uses the sustainability concept in mountain areas,
which was the focal point of the 2002 Biological
Biodiversity Convention, subscribed by Brazil. Developing countries, such as China and India, have
been applying this concept; it involves the use and
conservation of land, water management, fertilization and environmental management in mountain
environments. In Brazil, however, this vision demands increasingly comprehensive studies. “The
aim is to plant without hurting the environment so
much. The guiding principle is sustainability. We
want to produce today, but also in the future,” Marcos Fonseca says.
In addition to persimmons and strawberries, Embrapa Agroindústria de Alimentos has already created designs for minimally processed peach palm
heart, in natura papaya and minimally processed
mango. The packaging was developed as part of a
project funded by BNDES in a partnership with the
National Technology Institute, the Macromolecular
Institute and UFRJ.
According to Gomes, the papaya packaging is
also being tested in the field to verify its technical

feasibility. “Up to the present time, all producers
and export companies participating in the trial have
been giving enthusiastic feedback about the packaging,” he celebrates.
“We use materials obtained from agricultural
scrap, such as papaya tree, peach palm tree and luffa sponge stems, to develop fibers that may be used
as an alternative to the cardboard used by packaging industries,” the researcher states.
In addition to adding value to the appearance of
a fruit or vegetable, the correct packaging helps the
producer significantly cut post-harvesting losses,
especially in annual fruit, legume and vegetable
production. According to Soares, only a small portion of the heart of palm–about 30%–is used. “The
rest goes to waste. Papaya and banana areas need
to be periodically renewed, and the plants that are
cut down aren’t used,” he explains.
In addition to technological innovation research
for fruit and vegetable packaging, Embrapa Agroindústria de Alimentos has been developing research
aimed at food safety and quality. “New, milder food
processing technologies for the conservation and
processing of foods are being evaluated, such as
separation by membranes, high-pressure microbiological deactivation and use of enzymes for special
products,” Regina Lago says.
According to her, in the post-harvesting phase
the focus in on cutting losses, with emphasis on the
assessment of new packaging types and different
storage conditions. “We should point out, however,
that the cross role of Embrapa Agroindústria de
Alimentos is the transformation of agricultural and
agroindustrial waste in food or para-food products
that add value to the various production systems,”
she stresses.
Regina also mentions other projects in progress
funded by Faperj and CNPq, as well as partnerships
with UFRJ and UFRRJ. “These projects include
alternative linings for green coconuts, allowing a
significant increase in their shelf life, use of the heart of palm as “spaghetti,” in addition to bioactive
fruit product concentrates, coffee flavor concentrates, and fruit juice concentration and clarification,
among others,” she mentions. ¢
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The dawn of

plastic bags
Gilson Brito Alves Lima
UFF

The 21st century started with two great challenges for society: finding solutions for sustainable
production and equitable distribution. The impacts on nature caused by human interference are
objective evidence–natural catastrophes in different points of the planet succeed one another, with
uncommon intensity and frequency. Poorer populations suffer the most, and the rebuilding process
is always painful for those impacted; it is also very burdensome for the Government. Consensus
about measures that would assure the current life quality, preventing an increase of more than
2ºC in the planet’s average temperature compared against pre-industrial levels, could be simple,
but growth at all cost is still a priority in our consumption society, especially in highly developed
countries, limiting negotiations and the observance of goals.
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Case study
The proposal was for a group of consumers to
replace plastic bags with ecobags appropriate for
continued use made of resistant, renewable material–natural cotton–for grocery shopping over a thirty-day period. Because of the relationship between
the use of plastic bags to carry groceries and their
reuse for holding waste, in an attempt to change
paradigms, we have expanded the proposal, asking
participants to observe waste packing alternatives.
In the unsustainable cycle context, which starts
with consumption and goes on to encompass inappropriate disposal habits in the households, waste
management at the source (of generation) was the
third variable observed in the research. The lack of
sorting compromises the full use of the recyclable
and compostable portions of waste, makes recyclable waste pick-up more expensive and less efficient,
and contributes to accelerate the exhaustion of final
breakdown locations (landfills or dump yards.)
The research group was formed by volunteers
who attended a seminar on the subject. These people have a cultural aspect in common: the Christian
faith, since they are Catholics who go to the church of Nossa Senhora D´Ajuda de Guapimirim, a city

insight-bIOMA

The use of plastic bags goes against all sustainability principles for several reasons: they are
made of oil (the raw material is plastic wrap, which
is produced from low-density polyethylene resin);
the burning of fossil fuels (mineral coal, natural
gas and, above all, oil) contributes to the increase
in carbon dioxide (CO2) levels in the atmosphere,
causing global warming; methane (CH4) released
in waste disposal areas is a powerful greenhouse
gas (GHG); the estimated breakdown time of fossil
origin polymers in nature exceeds 100 years, interfering with the breakdown process of organic
materials; inappropriate disposal, especially in the
cities, contributes to obstruct rainfall drainage paths, increasing the risk of floods, and causes the
degradation of playgrounds, streets and parks; in
oceans and rivers, not only do they cause pollution, but they also cause the death by suffocation
of several animals; to make this scenario worse,
most people don’t manage their own waste, making
recyclable waste pick-up unfeasible, reducing the
value of recyclable materials and increasing the
amount of waste. Brazil ignores this reality–an environmental liability of 12 billion plastic bags per
year, while several countries have been adopting
efficient restriction mechanisms.

|

t

he introduction to Brazil’s Agenda 21 text
suggests increasing the levels of environmental awareness and education for
sustainability, a more active participation
by society, a higher number of initiatives for sustainability, and acknowledges that production, consumption and behavioral habit changes are needed.
Among the wide range of devices culturally assimilated by unsustainable society, we chose to focus
our research on plastic bags, items that throw away
the potential for waste reuse and social inclusion
opportunities. In Brazil, plastic bags are widely used
to pack products, transport purchased items, and
hold solid waste, and they make up a growing environmental liability in the world, especially in densely
populated urban centers where mass consumption
is the rule. They permeate the consumption society from the peak moment of purchase to the moment of disposal, which marks the end of product
life, serving the wicked model that fosters shameful
practices, such as wastefulness and planned obsolescence.
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located in the metropolitan area of Rio de Janeiro.
The research pre-requisite is met by the sampling
universe, made up of thirty Catholics: they are all
conventional plastic bag consumers who reuse them
to dispose of their household waste and don’t sort
their waste at the source.
The intervention location, Guapimirim, is vulnerable from the social perspective and relevant from
the environmental perspective, since it experiences
a high level of degradation by solid waste. According
to IBGE’s 2000 Census, it had 37,952 inhabitants
back then, and most of the population has a low income and a low level of education (according to 2000
data from the UNDP, the per capita income equals
R$234.77 and 68.31% of the income is obtained from
work; 27.18% of the people are poor and 10.08% are
homeless, and according to the 2003 Educational
Census, 90.97% of the children between ages 7 and
14 go to primary school, and in average people who
are over 25 went to school for five years.)
According to IBGE’s National Basic Sanitation
Survey performed in 2000, the daily amount of household waste produced in all Brazilian municipalities totals 125,281 tons. The survey also provides
information about waste production by populational
stratum. The municipality of Guapimirim produces
about 18,281.6 tons of urban waste per day, being
0.48 kg per day of household waste and 0.16 kg per
day of public waste per capita, totaling 0.64 kg/
day of urban waste. The aforementioned amount
tends to grow because of the populational growth
recorded in a more recent survey (IBGE/DPE/COPIS, 2008), in which Guapimirim has a population
of 48,688 people–a 22% increase over an eight-year
period. Based on this estimate, in an attempt to obtain more accurate information about the present
time, this percentage was applied to the amount of
garbage found in 2000. The projected waste volume
produced in Guapimirim in 2008 equals 22,303.42
tons per day of urban waste and 0.58 kg per day of
household waste per capita.
Guapimirim is located in the Atlantic Forest biome and has one of the largest remaining mangrove areas in the State of Rio de Janeiro, as well as
an extensive area of the Guapimirim Environmental
Protection Area (EPA,) which, according to the Botanical Garden Institute of Rio de Janeiro, corresponds to about 14,000 hectares, limited on one side
by the Guanabara Bay.
Objective information was analyzed quantitatively (based on frequency and percentage,) and subjective information obtained from behavioral and

motivational reports was analyzed qualitatively.
From the social, economic and educational aspect,
we have a heterogeneous sample. Ages vary between 21 and 65, being the largest age group between
30 and 40; there were 25 women (83.33%) and five
men (16.66%.) These people had varied jobs (caregiver for the elderly, analyst, retired, artisan, cashier,
speech therapist, civil servant, endemic disease watchman, radio broadcaster, receptionists, retailer,
cooks, attendants, housemakers, maids, teachers)
that matched their educational profiles, having most
people finished high school (63.33%), against 6.66%
who only attended primary school and 30% who
went to college.
Conclusions
Practical results have confirmed the hypothesis
that information (knowledge) can foster change to
a sustainable behavior pattern. Changes from an
unsustainable to a sustainable cycle, which bring
benefits in terms of environmental recovery, can
be attained in other situations of degradation if we
adapt the same methodology to promote awareness-raising. These situations are derived mainly
from the third TNS sustainability principle (nature
is not subject to systematic increases in physical degradation,) being the recommended strategy
education.
Being the engagement of all citizens a strategic
factor, the percentage of people who resist or refuse
to accept the new paradigms cannot be overlooked.
In this survey, 36.68% of the participants continued
to use plastic bags, 43.34% have not replaced the
use of plastic for waste disposal, and 33.34% haven’t
adhered to waste management. We know that the
time required for acceptance and change related to
formal or informal learning processes is a variable
that cannot be controlled, since it is determined by
individual differences and cultural factors. Such
understanding might justify the results; however,
from the environmental education perspective, it’s
important to better understand the mechanisms that
interfere with the transition to new behavioral patterns so that methods can be combined, when needed, according to individual and cultural differences.
This careful measure, when implemented scientifically, could result in more effective action lines and
approaches. Because the transition is urgent and a
survey’s results need to be ratified by additional research, we recommend the implementation of new
exploratory initiatives to confirm the validity of the
method used. ¢

