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Grandes mudanças surgem da execução
de boas ideias. E a palavrinha tão na moda que
define esse processo chama-se inovação. Hoje países,
empresas e a sociedade como um todo busca soluções para
que o planeta ande nos trilhos do desenvolvimento sustentável.
Nessa corrida por ideias sustentáveis, o Brasil não está na dianteira. Em comparação com outros países, nosso número de registro das
chamadas patentes verdes é irrisório. Os motivos que levaram a esse quadro e como revertê-lo são abordados no tema de capa desta edição de BIOMA.
Em outra vertente sobre o mesmo tema, investigamos casos de sucesso em
inovação aberta em empresas brasileiras. Uma das conclusões em comum para
ambos é o imperativo de se investir em tecnologia a fim de obter processos e soluções mais eficientes.
Tecnologia já é a palavra-chave na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A Instalação do parque Tecnológico chega com a promessa de transformar
a Cidade Maravilhosa em polo de pesquisa e desenvolvimento.
E antecipamos a discussão da agenda da Rio+20 com artigo de Augusto
Rodrigues, da CPFL Energia, que analisa desafios e oportunidades
desta aguardada nova economia.
Boa leitura!
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Kelly Nascimento
editora de insight-bioma
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Manejo sustentável
germina no interior
de São Paulo
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Criando vias sustentáveis
onde o respeito ao meio
ambiente tem sempre
a preferência.
OHL Brasil. Sempre em movimento.

|

insight-bIOMA

Nosso compromisso com a
sustentabilidade se traduz no
plantio de 1.200.000 mudas de
árvores nativas, na proteção das
matas ciliares e em inúmeras ações
educativas e de gestão ambiental.
É a OHL Brasil semeando soluções
sustentáveis e abrindo vias de
acesso a um futuro melhor.
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www.ohlbrasil.com.br

Projeto Viva Meio Ambiente

32.000
alunos envolvidos
2.000
educadores capacitados
84
instituições de ensino acompanhadas
1.200.000
árvores nativas plantadas
Monitoramento de recursos hídricos
Monitoramento da fauna
Restauração das matas ciliares
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Recuperação de passivos ambientais
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Rio+20
O novo paradigma

da sustentabilidade
por Augusto Rodrigues
Diretor de Comunicação Empresarial e
Relações Institucionais da CPFL Energia

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20) discutirá temas centrais para o futuro da Humanidade.
Entre 13 e 22 junho, milhares de representantes de governos, das
organizações internacionais e da sociedade civil tratarão, no Rio de
Janeiro, dos rumos para o desenvolvimento nas próximas décadas.
Questões econômicas, políticas e sociais serão debatidas, partindo
do desafio de implementar ações que afirmem um conjunto de valores
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capaz de redirecionar as interações entre os humanos e destes com o
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planeta Terra.
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s discussões na Rio+20 partirão de dois eixos temáticos, quais sejam: (1) a economia
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e (2) a
estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. A conferência preocupa-se, primeiramente, com a consolidação de uma ideia de “economia
verde” integrada à dimensão humana, conciliando os
imperativos ambientais às demandas materiais das
populações menos favorecidas. Ademais, a Rio+20
pretende lançar as bases para um arcabouço institucional capaz de enfrentar os desafios impostos pela
degradação ambiental no nível multilateral.

Compreender o atual estágio do debate internacional sobre o desenvolvimento sustentável exige
uma rápida revisão de sua evolução. No final da década de 1960, crescia a preocupação com a degradação
do meio ambiente e os seus efeitos sobre a Humanidade. Em resposta a esse desafio, um grupo de pensadores, baseado nos países desenvolvidos, passa a
defender a tese do “crescimento econômico zero”.
Não tardaria até que críticos de tal ideia, preocupados
com as possibilidades futuras dos países em desenvolvimento, contrargumentassem: a busca por maior
bem-estar material não deveria ser impedida por um
congelamento do status quo econômico mundial.

> Uma “Nova Economia”:
o papel das empresas
A inclusão progressiva das parcelas marginalizadas da população em um contexto de respeito às
limitações impostas pelo meio físico exige a consolidação de novos parâmetros para as decisões
dos agentes econômicos. Uma nova concepção de
desenvolvimento e progresso torna-se necessária;
daí a relevância de propostas como a do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma)
para o estabelecimento de uma “Nova Economia”.
Consonante a esse novo paradigma, objetivam-se a
redução das emissões de carbono e o aumento da
eficiência no uso do capital natural. Ao mesmo tempo, prioridade seria dada à melhoria do bem-estar
humano e à equidade social, especialmente na utilização dos recursos naturais disponíveis.
Assim sendo, quais os caminhos disponíveis
para a transição rumo a essa “Nova Economia”? Nas
palavras do professor Ricardo Abramovay, “inovação” e “limite” são as duas principais tendências.
Dito de outra forma, a redução de custos torna-se
insuficiente; mais importante é a busca pela diminuição do uso de recursos naturais para o oferecimento de bens e serviços, tendo em vista a limitada
capacidade de suporte do capital natural. Nessa lógica, a iniciativa privada assumiria novos papéis na
sociedade, auxiliando na promoção das transformações necessárias por meio de uma ampla revisão de
suas estratégias corporativas.
Bom exemplo é encontrado no setor energético.
A Rio+20 propõe metas genéricas, como a ampliação do acesso aos serviços de energia moderna, o
aumento da eficiência e do uso de fontes renováveis e a descarbonização da matriz energética. Tais
objetivos, porém, vão muito além dos anseios dos
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Na prática, tanto a noção de “ecodesenvolvimento” quanto a de “desenvolvimento sustentável”
aproximam o imperativo da preservação ambiental
das demandas por crescimento econômico. Desde
então, tem sido constante a busca pela operacionalização desse ideal; em outras palavras, como será
possível assegurar a inclusão econômica e social de
um número crescente de humanos sem que isso implique um nível inaceitável de degradação ambiental? A Rio+20 busca justamente fornecer uma resposta a essa pergunta, fornecendo ferramentas de
implementação e propondo a revisão dos princípios
e das regras por trás da promoção do desenvolvimento sustentável no nível multilateral.

|

Em meio a um intenso debate, surge ao longo da
década de 1970 a noção do “ecodesenvolvimento”,
inspirada no trabalho intelectual de Ignacy Sachs.
É ela que influenciaria o relatório “Nosso Futuro
Comum” – também chamado “Relatório Brundtland”
–, que atenuaria o antagonismo entre as teses do
“crescimento zero” e do “progresso econômico a
qualquer custo”. A conhecida definição de desenvolvimento sustentável contida no documento publicado em 1987 o equivale a aquele que “[...] satisfaz as
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”.
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sustentabilidade

negociadores da conferência, exigindo a ação de dezenas de empresas. Respondendo às demandas de
consumidores, acionistas e às mudanças nas regras
prevalecentes, essas organizações têm se adaptado
ao novo contexto.
Afinal, o amadurecimento de noções como a de
“desenvolvimento sustentável” tem influenciado a
evolução institucional ao redor do mundo, levando
à consolidação de um novo ambiente de negócios.
Nele, o progressivo estabelecimento de limites
para a exploração dos recursos disponíveis obriga
as empresas a buscarem soluções alternativas. A
emergência dos mercados de licença de emissão de
carbono é ilustrativa: ao precificar o gás carbônico,
cria incentivos econômicos para investimentos em
tecnologias que promovam a eficiência energética,
possibilitando, ao mesmo tempo, o financiamento
dessas iniciativas.
Além disso, há pressão crescente dos consumidores por padrões produtivos condizentes com a
sustentabilidade. O desenvolvimento tecnológico e
a dispersão da informação, na internet e nas redes
sociais, tornam as práticas corporativas alvo fácil
de avaliações críticas. Finalmente, o próprio esgotamento dos recursos impõe restrições às organizações, que precisam de alternativas para lidar com
a escassez de insumos, além de explorar nichos de
mercado típicos de uma “economia verde”.

|
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> Desafios e oportunidades
de uma Nova Economia
A descarbonização da matriz energética e o aumento de sua eficiência constituem uma tendência
em todo o mundo. Os chineses, por meio do atual Plano Quinquenal, preveem vultuosos recursos
para a expansão do uso das energias renováveis. Na
União Europeia, a meta “20-20-20” busca promover
a redução das emissões de poluentes, a transformação na matriz energética e o aumento na eficiência.
Os Estados Unidos almejam converter os subsídios
concedidos à indústria petrolífera em incentivos
para a criação de empregos verdes no país. De que
maneira o setor energético brasileiro pode se beneficiar dessas tendências, ajudando a promover a
transição para uma economia de baixo carbono?

10

Oportunidade óbvia está na produção de energias renováveis. São notáveis as ações das principais empresas do setor no sentido de aumentar
os investimentos nesse nicho. O foco na inovação
constitui outra prioridade. Iniciativas como o desenvolvimento de um protótipo nacional de carro elétrico ou os esforços para a implementação de uma
rede de abastecimento para esses veículos, constituem esforços importantes na direção de uma “Nova
Economia”. o criar novas oportunidades de negócio,
o setor pode contribuir também para a democratização do acesso e do uso da energia, condição para a
inclusão social plena.
Entre os principais desafios, chama a atenção a
necessidade de consolidação da legislação existente
dedicada à promoção dessa “Nova Economia”. Maior
segurança para os investidores, por meio do estabelecimento de metas para a adoção de energias
renováveis e a concessão de maiores incentivos ao
setor, contribuíriam para uma transição mais acelerada em direção a uma economia de baixo carbono.
A Rio+20, embora não tenha a capacidade de obrigar os participantes a adotarem as suas recomendações, poderá inspirá-los a reformar as instituições
a fim de promover um desenvolvimento mais verde
e inclusivo. A Rio+20 tem alguns desafios especialmente importantes. O primeiro será o de tentar estabelecer consensos sobre os temas mais prioritários,
definindo uma agenda mundial. Também possibilitará uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento
a ser adotado nas próximas décadas, emitindo sinais
sobre a direção a seguir.
Nesse contexto, o protagonismo desempenhado
pela iniciativa privada é inegável. Embora a consolidação de novas regras e a concessão de incentivos dependa diretamente de ações governamentais,
estará nas mãos das empresas a responsabilidade
pela implementação das principais soluções para os
desafios ambientais, além da busca de novos modelos de produção e de consumo de recursos. No setor
energético, a adoção de estratégias alinhadas com
os princípios de uma “Nova Economia” é incontornável: os líderes desse movimento serão também os
que deverão colher os primeiros e melhores resultados econômicos no futuro. •
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Propriedade

intelectual
nas empresas

TM

por Ernesto Cavasin e Dominic Schmal
Especialistas da área de Sustentabilidade da PwC

C
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Considerada um dos mais importantes ativos dentro das
organizações, a propriedade intelectual está cada vez mais se
aproximando de discussões relacionadas ao crescimento de
receitas corporativas e estratégias de sustentabilidade.
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desenvolvimento e a manutenção sobre o valoração desse ativo requer um planejamento
estratégico de longo prazo, uma capacidade
interna de gerenciar a propriedade intelectual
e principalmente um alinhamento apropriado com os
negócios e atividades de Pesquisa&Desenvolvimento
(P&D).
Com um processo adequado, as organizações
podem realmente capturar o valor do conhecimento
sobre a propriedade intelectual, integrando táticas de
portfólio com estratégia de negócio e evitando um direcionamento errático de recursos internos e investimentos externos.
Diante da expectativa de que as organizações
necessitam se resguardar sobre a estratégia de propriedade intelectual como uma vantagem competitiva
sobre a inovação e permeação de novos mercados,
existe uma crescente movimentação em torno da disseminação de conhecimento em cadeias de valor que
possam favorecer a inovação de processos e qualidade de vida dos consumidores e públicos de interesses
dessas organizações.
Em se tratando de algumas questões de sustentabilidade na indústria de propriedade intelectual, os

patentes se tornam uma evidência no processo de
crescimento estratégico. Um ambiente emergente e
competitivo incentiva a criação de um sólido portfólio
de patentes. Tradicionalmente, a expansão operacional de patentes, do passado até os dias de hoje, é
associada a uma fonte de lucros. Entidades como a
Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem
reconhecido a comercialização de inovação com um
fator-chave de sucesso para longo prazo das empresas.
Para garantir um adequado gerenciamento sobre as patentes, as organizações já se deram conta
que não se deve limitar o êxito sobre controles e
mensuração de performance sobre cada descoberta relacionada ao portfólio de produtos ou serviços.
Indicadores que possibilitem identificar o número de
invenções de P&D ou a média de patentes registrados, ainda é um referencial às melhores práticas. Mas
a criação de uma nova cultura multifuncional de pessoas também é essencial para expandir a cadeia de
valor da propriedade intelectual.
A relação de que a economia é dependente da
tecnologia se tornou crescente nas percepções de
empresas, entidades e sociedade civil. A inovação

> A expectativa da inovação
na percepção dos grandes líderes
Um dos maiores desafios deste século é o
crescimento econômico numa escala sustentável, que
possibilite oportunidades para toda a Humanidade
entre as gerações, incentivando uma vantagem
econômica e social sobre a utilização perene dos
recursos naturais.
Uma nova cultura global de sustentabilidade necessita estar enraizada numa movimentação de grande escala. O crescimento econômico, os interesses
sociais e a questão ambiental precisam estar à frente
de qualquer processo decisório.
Para priorizar o crescimento econômico diante de
um momento de cautela da economia global, a efetividade sobre o processo de inovação continua sendo
a estratégia prioritária na visão dos principais líderes. Essa é uma das constatações sobre inovação da
15th Annual Global CEO Survey realizada pela PwC.
A pesquisa buscou entender como os negócios estão se preparando para o crescimento nos mercados
prioritários e contou com a participação de mais de
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A proteção e o gerenciamento
de informações devem
ser prioritários para uma
organização que busca solidez
no mercado

ca e ao meio ambiente, como, por exemplo, sistemas
de reciclagem de baterias de celulares ou até métodos de tratamento de efluentes.
Outra oportunidade partiu da entidade global
World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), que criou uma plataforma chamada “Eco-Patent Commons”. A iniciativa deve prover de organizações ou de outros detentores de propriedade
intelectual e sugere a criação de uma coleção de
patentes que proteja direta ou indiretamente o meio
ambiente e que possam se tornar disponíveis a todos
os públicos.
A expectativa é a criação de um mercado no qual
as organizações, entidades de pesquisa e sociedade
civil possam dividir experiências, patentes e novos
modelos de negócios com foco na sustentabilidade.
Além disso, a iniciativa não tem intenção de comprometer a estrutura de ativos intangíveis das empresas
ou ir contra a corrente das melhores práticas do mercado da propriedade intelectual.
A proteção e o gerenciamento de informações devem ser prioritários para uma organização que busca
solidez no mercado. Mas quando existe um caminho
para compartilhar inovações tecnológicas com a mitigação de impactos ambientais ou redução de utilização dos recursos naturais finitos, haverá caminhos
curtos e favoráveis ao desenvolvimento sustentável,
contando com a respectiva equidade dos aspectos
econômicos e socioambientais a Humanidade.

|

consequentemente se constitui numa fonte de vantagem competitiva. Por esse motivo, há uma iniciativa
para acelerar a escala de inovação. Do outro lado, se
expande-se o movimento da inovação ao incorporar
uma estratégia de sustentabilidade com amplitude de
benefícios a qualquer público.
Um movimento impulsionado por grandes organizações vem ganhando destaque no âmbito da
propriedade intelectual. Uma plataforma de compartilhamento de patentes e informações entre as organizações está trazendo uma nova maneira de atuar
sobre a inovação. Uma empresa americana de material esportivo e um cluster de outras importantes
empresas se uniram para criar um projeto chamado
GreenXchange. Lançado no início de 2010, e ainda em
fase de testes, já se pode ter uma visão de como será
a inovação no futuro, com uma plataforma online que
propõe uma bolsa de patentes àqueles que cultivam a
detenção e o resguardo de tecnologia.
A partir disso, a plataforma abre um leque de
oportunidades de negociações sobre patentes “verdes” ou de cunho sustentável, que possibilitam uma
negociação inovadora para licenciar uma propriedade
intelectual a preços acessíveis e, por vezes, sem custo aos públicos interessados.
Pela ótica de alguns especialistas em propriedade intelectual, tal iniciativa induz a uma comunicação
justa entre as organizações que detêm o conhecimento e a cadeia de valor que potencialmente é favorecida com o acesso à tecnologia.
Um dos desafios destacados no lançamento do
GreenXchange foi engajar as grandes empresas sobre o posicionamento de patentes, em que a gestão
do conhecimento não deve apenas estar associada
ao resguardo ou à proteção de informações. Com a
iniciativa, a nova proposição deve ser vista como um
ativo transferível, e mesmo que compartilhado, se poderá tirar proveito de lucro.
O resultado pode ser proveitoso quando se trata
de inovações sobre questões voltadas à saúde públi-

15
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1.200 CEOs de 60 países. Isso reflete a concepção
de preferência no investimento tecnologia, contribui
para a ampliação de mercado e traz avanço a qualquer nicho industrial.
Atualmente grande parte da contribuição ao crescimento é associada a commodities, desde qualidade
no serviço e preço. No entanto, um fator que trará
diferença na competitividade é a maneira de como as
empresas lidam com a inovação. Nesse contexto, as
organizações, com atuação histórica num ambiente
de dependência sobre a inovação, estarão com maior
visão antecipada e aptidão de mudanças no portfólio
tecnológico. Isso se traduz na expectativa da grande maioria dos CEOs das indústrias farmacêuticas
e químicas e tecnológicas, que em maior
número prevêem uma mudança na
capacidade de inovação.
Na pesquisa geral, aproximadamente todos os
entrevistados planejam transformações
na capacidade de
inovação e esperam
mudanças.
Essa percepção
está parcialmente relacionada à
ampliação do conceito de inovação.
Quase 75% dos
líderes entrevistados planejam mudar a
capacidade de inovação
e as estruturas de P&D.
Seguindo essa abordagem,
a criação de novos serviços e
produtos irá direcionar o crescimento de aproximadamente 30% das empresas. A
porcentagem de CEOs que estão confiantes no surgimento de novos produtos e serviços com base no
crescimento organizacional dobrou nos últimos cinco anos.
De fato, uma organização não conseguirá se esta-

belecer se apresentar dificuldades para criar serviços
e produtos com rapidez aos seus clientes. No entanto, inovação não significa somente uma mudança do
produto ou serviço. Parte do significado se estende
a redução de custos nos processos operacionais ou
até formação de alianças estratégicas colaborativas.
Todo aspecto de negócios é uma concorrência justa
para a reinvenção de novos modelos de negócios. Os
executivos estão buscando mudanças. Seja na ótica
de receitas ou em novos padrões de negociações. E
as organizações em si, como detentoras de propriedade intelectual, buscam o melhor caminho para inovar sobre diversas dimensões.
O conceito “Business-as-usual” não prevalecerá
a longo prazo. O impulso direcionador para
a transformação do atual modelo de
negócios será aprimorado com
investimentos em inovação e
capacidade de prover novas
tecnologias.
Com certeza, as invenções e transições
de novos mecanismos
renováveis e tecnologias ambientalmente
corretas serão fundamentais para alcançar
o
desenvolvimento.
Nesse contexto, a estrutura de patentes e a
respectiva propriedade
intelectual são cruciais
para promover inovação
tecnológica e incentivar o
P&D no descobrimento de novos
produtos e serviços que garantam
qualidade de vida e aperfeiçoamento das
relações humanas.
Inovações “verdes”, resultantes de novos diálogos
entre organizações e públicos de interesse, ainda serão vistas pelas próximas gerações como um esforço
de recurso eficiente e de pensamento evolutivo. Essa
será a tarefa dos grandes líderes inovadores.

Quando o tempo
fecha, é importante
saber onde vai chover.
NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado
Aqui a notícia chega antes.

Relatório Reservado, especializado em economia do mercado brasileiro.
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O RR não tem participação em empresas, não gerencia fundos.
Nossos analistas trabalham para você, leitor, investidor, com a
independência dificilmente encontrada em outras fontes.

www.relatorioreservado.com.br
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Mapeamento da

A análise do modo como o processo de inovação é

aberta

inovação
coordenado pelas organizações assumiu grande relevância
entre os gestores na última década e se tornou uma

dimensão crítica dentro do escopo da gestão empresarial.

Isso porque a adoção de um modelo estruturado de gestão
da inovação se impôs como um fator determinante na
implementação de uma estratégia bem-sucedida e no

estabelecimento de vantagens competitivas. Neste sentido,
o Núcleo Bradesco de Inovação da Fundação Dom Cabral,

em parceria com o Open Innovation Center – Brasil e com

a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras, se propuseram a analisar a adoção
das práticas de inovação aberta no contexto brasileiro.
Foram motivados pelo fato de o tema “inovação aberta”

nos últimos anos, ter obtido grande relevância no campo da
gestão da inovação e ter se observado a falta de estudos e
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informações sobre o tema no Brasil.
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termo “inovação aberta” foi cunhado por
Henry Chesbrough em 2003, com o intuito de formalizar um modelo de gestão da
inovação cuja função é capturar e criar valor com base em oportunidades localizadas dentro e
fora da organização. Sua principal proposta é que as
empresas podem e devem fazer uso de tecnologias e
conhecimentos internos e externos para o desenvolvimento de suas inovações. O autor destaca a importância de se analisar o modo como tais tecnologias
e conhecimentos podem ser acessados e utilizados
para gerar inovações. Nesse sentido, ressalta-se a
proficuidade do estabelecimento de parcerias com
diversos stakeholders. Por outro lado, o autor também
frisa a importância da comercialização de subprodutos derivados do processo de inovação, como conhecimentos e tecnologias, por meio, por exemplo, de
licenciamento e de spin-offs.
Segundo Chesbrough, o modelo da “inovação
aberta” possibilita às organizações inovarem de maneira mais rápida, ao minimizarem o time to market
de uma inovação em decorrência da interação de
recursos internos e externos. Possibilita também ao
gestor otimizar a utilização de seus recursos e diluir
riscos, na medida em que propõe a compra de soluções prontas no mercado em vez de incorrer em custos para desenvolvê-las, podendo, assim, alocar mais
recursos em seu core business. Ademais, o modelo
de inovação aberta abre canais de comunicação com
o ambiente externo e assim amplia as oportunidades
de inovação mediante o acesso a novas tecnologias e
conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento de
produtos e serviços de maior qualidade.
Destaca-se que, apesar do termo “inovação aberta” ser recém-introduzido na literatura e nos conceitos de gestão, algumas empresas no Brasil já vêm
atuando de forma aberta em algumas etapas de seu
processo de inovação. Neste relatório, serão apresentados os resultados gerais das práticas de inovação aberta para uma amostra de 72 empresas.
Com o intuito de se mapear as práticas de “inovação aberta” no Brasil, optou-se por uma pesquisa de
caráter quantitativo, a partir da qual se pôde obter
um panorama geral do comportamento das empresas
brasileiras no que tange à gestão aberta da inovação.
Para tanto, primeiramente, foi feito um levantamento
bibliográfico acerca do tema inovação aberta, com o
objetivo de se identificarem as variáveis mais relevantes para se estudar o tema.
A amostra analisada abrange 72 empresas que
atuam no Brasil e que se dispuseram a participar da
pesquisa, nos meses de agosto e setembro de 2011.

No que tange à receita, tem-se que 43% das empresas faturam acima de R$ 1 bilhão, 21% entre R$ 100
milhões e R$ 1 bilhão e 29% até R$ 100 milhões. Em
relação ao controle acionário, observa-se que 53%
das empresas são de capital nacional, 39% de capital
estrangeiro e 4% de capital estatal brasileiro. Procurou-se identificar em qual tipo de inovação as empresas estavam focadas. Como resultado, observou-se
que 81% das empresas focam em inovações incrementais e 19%, em inovações radicais. Para finalizar
o perfil da amostra, as empresas participantes foram
indagadas acerca de sua pretensão de aderir ao modelo aberto de gestão da inovação. Nesse caso, 63%
delas pretendem adotar a “inovação aberta”, sendo
que 37% não tencionam fazê-lo.
Para análise do processo de inovação, foram selecionados três indicadores de desempenho, os quais,
segundo a literatura especializada, apresentam melhores resultados quando um modelo de “inovação
aberta” é adotado. De modo geral, apresenta-se como
vantagem em se utilizar um modelo aberto de inovação a possibilidade de se reduzir o time to market
do processo de inovação, ou seja, diminuir o tempo
que uma nova ideia demora para estar pronta para
ser comercializada. Outra vantagem seria a redução
do custo do processo de inovação e o aumento da
qualidade do produto ou serviço desenvolvido.
> Buscapé: um exemplo
de Inovação Aberta brasileira
Criado no boom da internet por três estudantes
universitários, o BuscaPé é uma empresa brasileira
de comparação de preços e outras informações para
a compra de produtos e serviços, com atuação na
América Latina. A empresa declara que sua missão
é auxiliar o consumidor a realizar a melhor decisão
de compra para as suas necessidades. “Para isso,
alimentamos o consumidor com um grande número
de variáveis, como a distância em relação à sua casa,
dados do uso do produto, preço e financiamento” destaca Romero Rodrigues, presidente da empresa.
Quando entrou no ar, há mais de uma década, o
BuscaPé listava 35 lojas e 30 mil produtos. Em 2010,
a empresa era capaz de atualizar, diariamente, as informações de 500 mil empresas listadas, incluindo
14 milhões de produtos. O número médio de usuários
por mês passou de 55 mil em 1999 para mais de 20
milhões em 2010. Com 370 colaboradores, o grupo
estava presente em toda a cadeia do e-commerce
brasileiro, auxiliando todos aqueles que procuravam
fazer um bom negócio na internet, seja na compra de
um produto ou na contratação de um serviço. Reunia
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do mercado brasileiro, façanha jamais alcançada por
um site de comparação de preços em outros países,
o BuscaPé estava certo de que, mais do que nunca,
precisava inovar para manter o seu desenvolvimento. Dada essa sua posição de destaque como site de
comparação de preços, o uso de benchmarking com
empresas americanas, muito válido para elas nos
primeiros anos de suas atividades, tornara-se menos
relevante para o BuscaPé.
Ao mesmo tempo, os sócios do BuscaPé se preparavam para uma forte concorrência com multinacionais do setor que tinham planos de investir agressivamente no mercado brasileiro. Enquanto a compra
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marcas como Bondfaro, QueBarato!, e-bit, CortaContas, Fcontrol e Pagamento Digital, e ostentava a 18ª
posição no ranking comScore dos 25 sites latinoamericanos com maior número de visitantes únicos.
A história do desenvolvimento do BuscaPé ilustra
a capacidade empreendedora e de inovação da empresa, tanto do ponto de vista tecnológico como mercadológico. A empresa, que sobreviveu ao estouro da
“bolha” e às gigantes empresas de tecnologia do setor, conseguiu manter a sua capacidade de inovação
durante o seu processo de crescimento, que contou
com o aporte de capital de grandes grupos empresariais. Após se tornar um dos mais importantes sites
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da empresa pela Naspers fortalecia o BuscaPé nesse
contexto, as grandes apostas para a manutenção da
capacidade de inovação do BuscaPé eram a “Garagem BuscaPé”, divisão do BuscaPé criada com a
missão de desenvolver projetos para a empresa, e
iniciativas de inovação aberta através do site “developer. buscape.com”.
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> Desenvolvendo a
capacidade de inovação
O principal drive para a criação do BuscaPé era o
desejo de criar algo inovador, o que acabou se tornado parte da cultura da empresa. Essa cultura de
inovação, segundo Romero, promove uma inovação
natural do negócio, sem a adoção de processos muito claros com esse objetivo. Entretanto, a empresa
possui uma estratégia de inovação, com linhas de caminho definidas. As atividades de 150 engenheiros e
desenvolvedores de produtos seguem um pipeline de
dois a três anos. Assim, para inovações incrementais
e diárias, o Conselho da empresa define uma estratégia que direciona as inovações. Os principais estímulos para as melhorias ocorrem por meio de reuniões
constantes da gerência com as equipes. “Quase todas as sugestões de melhorias são dadas pelos times
de desenvolvimento”, revela Romero.
Já as inovações de ruptura ocorrem de forma
menos processual do que as incrementais e incluem
duas iniciativas principais da empresa: a Garagem
BuscaPé e o site developer.buscape.com.br.
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> Conclusão
Com base nos resultados da pesquisa, pode-se
inferir que as empresas analisadas já adotam algumas práticas de inovação aberta, sendo que umas em
maior intensidade do que outras. Nada menos que
63% das empresas declaram que pretendem adotar
um modelo aberto de gestão da inovação.
Das práticas de inovação aberta analisadas dentre
aquelas com maior aderência nas empresas analisadas, destaca-se a abertura do fluxo de conhecimentos
e tecnologias, seja de dentro da empresa para fora
ou de fora da empresa para seu interior na fase de
desenvolvimento do funil da inovação. No que tange
à realização de parcerias com foco em inovação, observou-se que as empresas analisadas relacionamse mais com funcionários, fornecedores, instituições
de ensino e empresas do mesmo grupo.
Em relação às características de empresas que
adotam a inovação aberta, as atividades nas quais as
empresas analisadas se encontram mais à frente são
a realização de mudanças na estrutura organizacional

e o desenvolvimento de capacidade para identificar,
assimilar e aplicar conhecimento e tecnologias externas em seu processo de inovação. Por fim, destaca-se que a adoção dessas práticas de inovação aberta
pode ter contribuído para o aumento da qualidade do
produto e dos serviços desenvolvidos.
Ademais, ressalta-se que a adoção mais sistemática de práticas de inovação aberta pode também
contribuir para a redução do time to market e do custo
do processo de inovação, como exemplifica o caso da
BuscaPé. Nesse sentido, as empresas podem realizar uma maior abertura do fluxo de conhecimento e
tecnologia nas fases de geração de ideias, pesquisa
e comercialização, assim como buscar uma maior interação com os clientes e usuários, start-ups de base
tecnológica e comunidades virtuais, além de desenvolverem sua capacidade de gerir o conhecimento
gerado e de identificar oportunidades de transferência de tecnologia e conhecimentos internos para parceiros externos. •

Nem mesmo o melhor release
chega a ser uma pintura.

|

insight-bIOMA

Já uma boa ideia enche de cor sua comunicação.

Rio de Janeiro • Rua do Mercado 11 - 12º andar • Praça XV • Rio de Janeiro, RJ • CEP 20010-120 • Tel: (21) 2509-5399
São Paulo • Rua Bela Cintra, 746 - Conjunto 71 • Consolação • São Paulo, SP • CEP 01415-002 • (11) 3284-6147

www.insightnet.com.br

23

24

|

insight-bIOMA

25

|

insight-bIOMA

inovação

Inovação

|

insight-bIOMA

Kelly Nascimento
Editora da Insight-Bioma

26

Os desafios para uma efetiva
implementação de políticas
de sustentabilidade vai muito
além de uma agenda comum
entre nações. Antes disso, ou
concomitantemente, os países
precisam fazer o dever de casa.
O caminho já não é segredo e se
resume em uma palavra: inovação.
E verde. É que em nosso admirável
mundo novo, os ativos intangíveis
– aqueles que não possuem
existência física e são baseados em
conhecimentos – valem ouro.

Como resolver a equação?

+

sustentabilidade
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O crepúsculo das
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s desafios para uma efetiva implementação de políticas de sustentabilidade vai
muito além de uma agenda comum entre
nações. Antes disso, ou concomitantemente, os países precisam fazer o dever de casa. O
caminho já não é segredo e se resume em uma palavra: inovação. E verde. É que em nosso admirável
mundo novo, os ativos intangíveis – aqueles que não
possuem existência física e são baseados em conhecimentos – valem ouro.
Um recente estudo feito pelo Citibank e a consul-

toria Interbrand mostra que, hoje, as maiores empresas do mundo concentram grande parte de seu capital em ativos intangíveis. No caso da Coca-Cola, essa
rubrica chega a 95% do valor patrimonial; na Kellogs´,
94% e na Microsoft o valor dos ativos intangíveis é
12 vezes maior que os tangíveis. Ou seja, o mercado
já percebeu que o verdadeiro valor das empresas se
traduz pela capacidade de transformar boas ideias
em soluções desejáveis pela sociedade. E a sustentabilidade não foge à regram.
Mais que rubricas numéricas, a inovação aparece
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nologias e das ciências. Esse direito encontra amparo
em nossa Constituição da República e é a fonte de
proteção para todas as tecnologias permitidas pela lei
federal que a rege.
No Brasil, as patentes garantem ao seu detentor o
direito de exploração econômica exclusiva pelo prazo
de 20 ou 15 anos contados da data de depósito do
pedido, sendo assegurado um mínimo de 10 ou sete
anos, a partir de sua concessão. Via de regra, as normas que regem a propriedade industrial definem que
são patenteáveis as invenções que (1) preencham o
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como senha para ingressar no universo do desenvolvimento sustentável. Inovar é a saída para substituir
práticas predatórias indutoras do velho desenvolvimento por soluções verdes que potencializam a produção. Nesse contexto, o registro de patentes é o
dínamo do conservacionismo, com aumento de uma
produção limpa.
Uma patente pode ser definida como o direito de
exploração temporário de uma invenção ou modelo
de utilidade concedido ao seu inventor pelo Estado,
como forma de incentivar o desenvolvimento das tec-
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requisito da novidade; (2) que sejam providas de uma
atividade inventiva e (3) que possuam aplicação industrial.
Trocando em miúdos, o inventor oferece à sociedade um novo bem e divulga as informações técnicas
que o permitiram chegar ao novo objeto. A sociedade oferece ao inventor a exclusividade de exploração (produção e comercialização) do objeto de sua
invenção por um determinado intervalo de tempo.
Em contrapartida, o inventor se obrigada a revelar
detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria
protegida pela patente. O princípio visa disseminar o
conhecimento pela descrição detalhada da invenção,
permitindo o desenvolvimento tecnológico. Assim,
consegue se estimular o desenvolvimento de novas
tecnologias ou o aperfeiçoamento das tecnologias
existentes.
Regra básica no universo da propriedade intelectual. Em tempos de aquecimento global, o desenvolvimento de novas tecnologias é imperativo. Preparamo-nos para era da tecnologia verde. “A tecnologia
verde é um termo aplicado a uma área em constante
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“A tecnologia verde é um
termo aplicado a uma área
em constante evolução, que
engloba produtos, processos
ou serviços que visam
melhorar o desempenho
operacional, aumentando a
eficiência e a produtividade,
reduzindo custos, insumos e
consumo energético
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evolução, que engloba produtos, processos ou serviços que visam melhorar o desempenho operacional,
aumentando a eficiência e a produtividade, reduzindo
custos, insumos e consumo energético, com a finalidade principal de gerar nenhum ou menor impacto
ambiental”, define Eduardo Winter, coordenador de
Programas de Pós-Graduação e Pesquisa da Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD).
> Patentes Verdes
A Organização Mundial de Propriedade Intelectual
criou um inventário verde baseado nas classificações
internacionais de patentes, procurando facilitar a
procura por informações sobre patentes relacionadas aos chamados EST´s (tecnologias ambientalmente saudáveis).
Tendo como foco, a preocupação com os impactos
ambientais da produção, e objetivando o desenvolvimento sustentável, vários são os exemplos de tecnologias que foram criadas e desenvolvidas para esse
fim: geração de energia a partir de resíduos (waste-
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> LUZ para os CRIADORES BRASILEIROS
Diante desse quadro, o INPI assumiu o desafio de
definir de forma clara quais tecnologias estão envolvidas com a inovação verde e começou a criar dire-

trizes para acelerar o exame das patentes verdes, incentivando a geração dessas tecnologias. “Parte-se
da premissa de que as tecnologias verdes desempenham um papel importante para a preservação ambiental, permitindo ainda o desenvolvimento tecnológico. O Brasil apresenta um grande potencial nesse
segmento. Portanto, ações de incentivo à geração
dessas tecnologias, incluindo políticas de fomento e
de proteção, são essenciais para garantir a autonomia brasileira, conservando seu meio ambiente”, observa EduardoWinter.
Essa visão está consonante ao atual posicionamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de viabilizar a cultura inovadora
no país. “Estamos em um patamar em que temos
que ter um entendimento do quão importante é para
a competitividade das empresas a capacitação tecnológica e uma atitude cultural de receptividade à
questão da inovação. Hoje, a posição que se defende
no ministério é que inovação nas empresas é algo
que temos que participar e contribuir sem esquecer
do desenvolvimento de pesquisa pura e aplicada e
geração de conhecimento. Não podemos atuar separado dos anseios da sociedade industrial, precisamos colaborar com todo o sistema empresarial. O
setor produtivo quer mais recursos e garantir uma
continuidade nos investimentos em tecnologia. A
competitividade hoje é uma questão global e é um
exercício de soberania do país”, afirma o ministro
Marco Antonio Raupp.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
órgão responsável por examinar os pedidos de patentes no Brasil, quer reduzir de oito para dois anos
o período de aprovação das patentes verdes no País,
relacionadas a energia solar e eólica, bioetanol, biodiesel e assim por diante. Hoje são feitos cerca de
500 depósitos de patentes verdes por ano no Brasil.
O programa-piloto deve durar um ano e começará
na Rio+20, encontro que reunirá quase 200 países
no Brasil em junho do próximo ano para tratar de desenvolvimento sustentável. Dependendo da procura,
pode ser prorrogado por mais um ano.
Assim, o prazo de análise de patentes de energias
limpas encurtará bastante em relação aos oito anos
atuais, possivelmente para menos de quatro anos.
Desde que ampliou de 112 para 270 seu quadro de
examinadores em 2006, o INPI diminuiu em quatro
anos o tempo geral de análise. Esse novo salto pode
tirar o Brasil da periferia da inovação verde. •

|

-to-energy); conversores de plástico em petróleo;
rodovias solares; automóveis movidos a ar; fazendas
verticais etc. Esses são apenas alguns dos inventos
que têm fomentado calorosas discussões entre quem
apoia e quem desaprova as chamadas “patentes verdes”.
Isso posto, inúmeros escritórios de patentes ao
redor do mundo, atentos à tendência mundial de estímulo ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, tentam criar formas de incentivar e facilitar o
processo de patenteamento dessas tecnologias.
Hoje, as invenções voltadas para questões climáticas representam cerca de 1% dos depósitos de todo
o mundo. Japão, Alemanha e Estados Unidos concentram dois terços desse total. China, Coreia do Sul e
Rússia detêm aproximadamente 15% do total. No Brasil, o registro ainda patina. No caso específico de patentes relacionadas a energias limpas, não chegamos
sequer a 1% das patentes dos Estados Unidos. Sinal
gritante do nosso desempenho periférico num ponto
estratégico nos dias atuais: a inovação tecnológica
voltada para a sustentabilidade.
Segundo Patrícia Carvalho dos Reis, gerente do
Projeto Patentes Verdes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), invenções sustentáveis já
são prioridade para Estados Unidos, Grã-Bretanha,
Coreia e Japão. Para se ter ideia, na Grã-Bretanha, o
processo de registro de uma patente verde leva nove
meses. Na Coreia, quatro. Nesses países, patentes
com enfoque sustentável – que ajudam a reduzir ou
mitigar problemas ambientais – têm tratamento diferenciado. Isso porque os governos têm todo interesse
de viabilizar a chegada dessas tecnologias no mercado o quanto antes, tornando-as disponíveis para consumo de toda a sociedade.
A demora no registro de patente prejudica inventores e empresas, pois o direito a propriedade intelectual dura 20 anos, a partir do depósito da patente.
Assim, se a aprovação leva oito anos, só restam 12
para explorar comercialmente a invenção. Depois disso, a tecnologia cai em domínio público. Logo, essa
morosidade afeta diretamente a rentabilidade da
ideia. E, em muitos casos, quando a patente é aprovada, a tecnologia já ficou ultrapassada.
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Nunca se produziu tanto petróleo no
Brasil quanto em 2011. Segundo a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), foram 768 milhões
de barris e 24 bilhões m3 de gás natural.
Não à toa, o setor vive a expectativa do
início da exploração das reservas de
petróleo na camada do pré-sal e comemora
também a notícia de que várias empresas
internacionais instalarão seus centros de
pesquisas no Rio. O que, na opinião de
especialistas, elevará o Rio ao patamar de
mais novo polo tecnológico mundial.
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atizado de Parque Tecnológico do Rio, o
local será referência em pesquisa e desenvolvimento para o setor de petróleo e
gás. Instalado em uma área de 350.000m2,
tem como cenário a ilha do Fundão, na Zona Norte
do Rio. Já garantiram espaço no parque multinacionais como Siemens, Baker Hughes, Schlumberger,
BG Group, FMC Technologies, Halliburton e General
Electric (GE), além de empresas nascidas na incubadora da Coppe/UFRJ e o Centro de Pesquisas da
Petrobras (Cenpes).
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
criou e instalou em seu campus universitário o Parque Tecnológico do Rio, com objetivo de estimular a
interação entre a universidade – seus alunos e corpo
acadêmico – e empresas que fazem da inovação o
seu cotidiano. Na ilha da Cidade Universitária, está se
constituindo um condomínio de conhecimento e empreendedorismo. Essa combinação consolida a natural vocação do Rio como polo de desenvolvimento da
ciência, tecnologia e inovação.
O ambiente de convivência entre empresários,
pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, além de estimular o empreendedorismo entre os alunos e gerar programas de estágio, garante
às empresas um acesso privilegiado a laboratórios,
profissionais de alta qualificação e novas oportunidades de negócios.
Fazem parte do público-alvo do Parque Tecnológico do Rio empresas com forte atuação em pesquisa,
desenvolvimento e/ou produção de bens e serviços
intensivos em conhecimento e que busquem a interação com as demais atividades existentes no campus
da UFRJ. O Parque do Rio abriga empresas das áreas
de energia, meio ambiente e tecnologia da informação, entre outras. Existem diferentes formas de se
instalar no Parque. Empresas nascentes podem fazer
parte da Incubadora de empresas.
Tamanha a demanda por novas áreas, está prevista a incorporação, ainda em 2012, de 20.000 m2
pertencentes ao Exército. As obras devem estar finalizadas em 2014. Nos próximos três anos, mais de
R$ 500 milhões serão investidos em construções de
unidades de pesquisas em setores como Petróleo e
Gás, Energia, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação. Quando estiver totalmente implantado, o polo
vai contar com 200 empresas, que devem empregar
cerca de cinco mil pesquisadores.
Para o diretor do Parque, Maurício Guedes, o ambiente de inovação garante às empresas um acesso
privilegiado a laboratórios de pesquisa de ponta, profissionais de alta qualificação e novas oportunidades

Fazem parte do público-alvo do
Parque Tecnológico do Rio empresas
com forte atuação em pesquisa,
desenvolvimento e/ou produção
de bens e serviços intensivos em
conhecimento e que busquem a
interação com as demais atividades
existentes no campus da UFRJ
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mais cinco em construção. Uma das primeiras foi
a FMC Technologies, líder mundial na fabricação de
equipamentos submarinos para o setor de petróleo
e gás. No parque, a FMC vai desenvolver tecnologias
para melhorar a produção de petróleo no pré-sal e
a taxa de recuperação nos reservatórios. Segundo
o vice-presidente de Tecnologia, Paulo Couto, o Rio
tem a vocação necessária para ter centro de pesquisa
e desenvolvimento de qualidade.
“As escolas do Rio estão sempre entre as primeiras na avaliação do Enem, e as universidades, entre
as melhores do país. No que diz respeito à indústria,

|

de negócios. “Além de soluções para os desafios
tecnológicos do pré-sal, o parque vai gerar novas
possibilidades para empresas de base tecnológica
de pequeno e médio porte. Outro benefício será o
incentivo à interação com pesquisas acadêmicas da
universidade. Estamos trabalhando em parceria com
o Sebrae-RJ no projeto de um edifício que deverá se
chamar Torre da Inovação, onde haverá espaços para
essas empresas, além de hotel, centro de serviços,
praça de alimentação e lojas de conveniência”, diz.
Até o momento, sete empresas já estão instaladas, seis selecionadas para entrar ainda em 2012 e
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o petróleo está aqui através da Petrobras e das grandes empresas internacionais. Todos esses fatores se
alinham e favorecem este posicionamento do estado
como polo”, afirma Couto.
Já a General Eletric (GE) aguarda somente a liberação da área de expansão para dar início às obras de
seu centro de pesquisas, onde pretende desenvolver
tecnologias para as áreas de petróleo e gás, entre
outras. Segundo o presidente da empresa, Marcelo
Soares, a decisão de se instalar no Rio é uma prova
da confiança no estado e no Brasil, e da vontade da
empresa de ser parceira do crescimento tecnológico
nacional. “O Brasil é pioneiro em alguns segmentos
tecnológicos do setor de petróleo e gás. Por isso, é
importantíssimo contar com centros que tragam contribuições concretas e rápidas para as demandas tecnológicas que muitas vezes são de origem e destino
locais”, diz.
Para o gerente de Tecnologia do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Raimar
van den Bylaardt, o parque é uma consequência natural para um país com grande produção e o volume de
reservas do pré-sal. “É importante que as empresas
desenvolvam novas tecnologias no país. O parque é
um esforço válido e acho que vamos ampliar o relacionamento das grandes empresas com a comunidade de ciência e tecnologia de todo o Brasil”, diz.
Para os superintendentes da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (Onip), Carlos Camerini
e Bruno Musso, o próximo passo é criar mecanismos

para que as tecnologias que já são utilizadas no exterior estejam disponíveis no mercado nacional. “Desenvolvimento tecnológico é fator-chave para a competitividade de nossas empresas. O desafio é elevar
o patamar tecnológico da indústria brasileira”, avalia.
“É preciso pensar também no mercado internacional,
que será cada vez mais importante para a indústria
brasileira de petróleo”, acrescenta Musso.
>Empresas fluminenses aproveitam
o mercado de petróleo & gás para
lançar novos produtos
O ambiente favorável à pesquisa e desenvolvimento já apresenta resultados positivos à indústria.
No intuito de enfrentar os constantes desafios que se
impõem a cada vez mais promissora área de energia
no Brasil, as indústrias fluminenses vêm apostando,
progressivamente, em inovação. É o caso da Aquamet, que desenvolveu o Sistema de Informações Ambientais para Resposta a Acidentes de Óleo no Mar
(Sara), a fim de atender a equipes de combate a derramamentos de petróleo. Baseado em modelos que
rodam em computadores de alto desempenho, gerando resultados para dispositivos móveis e para o Centro de Controle e Operações da empresa, o sistema
permite a previsão de deslocamento de uma mancha
de óleo em situações de vazamentos.
O Sara foi concebido em conjunto com dois laboratórios da UFRJ (LAMMA e LAMCE/Coppe) e teve
apoio financeiro da Faperj e da Finep. A partir de in-
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níveis de alerta personalizados – e de tomadas de decisões. Os dados podem ser acessados de qualquer
computador, celular e demais dispositivos móveis.
Em seu desenvolvimento, houve o apoio do
Programa de Engenharia Civil da UFRJ, tendo sido
formalizada, também, uma cooperação importante
com a Université Laval do Canadá, instituição de
renome internacional em Geomática e que formou
dois dos sócios fundadores da Geovoxel, como o
diretor Executivo Paulo Garchet. Ele conta: “Devido ao seu caráter integrador, o sistema GVX é
aplicável a diversos segmentos e vem abrindo
inúmeras oportunidades nos setores de Engenharia, Petróleo e Gás, Mineração, Energia, Meio
Ambiente e Gestão Territorial. Como foi concebido internamente, dispomos de controle total sobre
sua codificação, o que facilita desdobramentos futuros, garantindo rapidez em customizações para
o atendimento a necessidades específicas dos
clientes.”
Garchet complementa: “Ainda, em 2011, inovamos ao comercializar nossa solução como Software as a Service (SAAS), o que não é padrão no
mercado de georreferenciamento da informação.
A inovação representa um caminho fundamental
para o desenvolvimento sustentável melhorando o
desempenho econômico e financeiro, por meio de
produtos, processos e serviços mais adequados
ao mercado e com valor agregado superior ao dos
concorrentes.” •
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formações meteorológicas e oceanográficas integradas num único processo, é possível responder, em
menos de 60 minutos, ao impacto que uma dispersão do produto causaria nas 72 horas subsequentes.
“Deve-se considerar que nenhuma equipe alcança
o local atingido em menos de uma hora, ou seja, os
profissionais já chegam com as informações sobre
os impactos prováveis e onde concentrar esforços,
explica Ricardo Marcelo, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação.
Segundo ele, o projeto surpreendeu em termos
mercadológicos, ao propiciar sua projeção internacional, dessa vez com o nome “Safe Port”. A gestão
da inovação na Aquamet se deu após sua entrada na
Incubadora de Empresas da Coppe/UFRJ. “Os excelentes resultados, ressalta Ricardo, ocorreram tanto
no planejamento de inserção no mercado, quanto na
determinação do modelo de negócios a ser proposto para a inovação, pilar da competitividade nos dias
atuais, trazendo como benefício uma previsão de lucratividade mais assertiva.”
Por sua vez, a Geovoxel também evidencia o DNA
em inovação. Fundada em 2010, lançou, já no ano
passado, o sistema GVX, um software que integra diversos tipos de instrumentos e informações, em ambiente web, voltado ao gerenciamento de riscos em
complexas obras de engenharia. Seu formato estruturado e de simples interpretação proporciona uma
visão de conjunto, aumentando a eficiência do monitoramento de ambientes – com a configuração de
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Com a proximidade do
lançamento do Plano
Nacional de Resíduos
Sólidos, tema principal da
pauta de ações do Comitê
Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos
(criado pelo Decreto nº
7.404, de 23 de dezembro
de 2010, que regulamentou
a Lei 12.305, de 2 de
agosto de 2010), muitas
empresas ainda encontram
dificuldades para se adaptar
aos novos parâmetros de
responsabilização pela
produção desses resíduos,
bem como de aplicação dos
princípios e instrumentos
relativos à matéria.
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por José Mauro Cardoso
Advogado Associado da Área Ambiental e Regulatória do escritório
Vinhas e Redenschi Advogados

39

sustentabilidade
insight-bIOMA

|
40

Diante desse cenário, a grande pergunta que circula nos meios empresariais é: será que a geração de
resíduos inviabilizará o regular desenvolvimento das
atividades produtivas?
E a preocupação, de fato, se justifica.
A legislação que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, de vigência recente, tem por objetivo disciplinar, de forma severa, a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, o que compreende
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento adequado e disposição final ambientalmente
adequada.
Essas práticas se encontram em estrita consonância com a tendência mundial de reduzir a produção de resíduos sólidos nos grandes centros urbanos, e, com isso, revelam-s uma iniciativa muito
bem-vinda perante a sociedade brasileira.
De abrangência ampla, a Lei nº 12.305/2010 – resultante de um processo legislativo que tramitou no
Congresso Nacional por quase duas décadas – aponta a responsabilidade pelo ciclo de vida dos resíduos sólidos e as eventuais consequências ambientais
que podem surgir de sua má gestão, de modo que
esta responsabilização pode ser imputada a todos
os personagens da cadeia produtiva, seja fabricante,
importador, comerciante, distribuidor e até mesmo o
consumidor.
Porém, na falta de uma regulamentação satisfatória, na prática, situações inusitadas podem ocorrer,
como a empresa fabricante de um pneu vir a ser responsabilizada pelo mau descarte realizado pelo consumidor. Ou seja, na eventual hipótese de ser identificado o fabricante de um pneu que foi encontrado
boiando em uma praia, rio ou qualquer outro recurso
hídrico, esse poderá vir a sofrer pesadas multas, impostas pelo órgão ambiental fiscalizador.
O objetivo maior, portanto, é estabelecer uma
responsabilização compartilhada de todos os atores
envolvidos no curso da cadeia de consumo, pelo ciclo
de vida do produto – e também de sua embalagem,
importante ressaltar. Nessa cadeia, incluem-se, ainda, os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
Nesse contexto, os setores produtivos, em sua
grande maioria, ainda se encontram em fase de adaptação e mobilização para utilizar os novos mecanismos legais disponibilizados pela Lei nº 12.305/10, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Entre esses mecanismos, vale destacar, encontram-se não somente aqueles que têm o intuito de
ampliar a responsabilidade dos agentes integrantes
da cadeia de consumo, mas também os instrumentos

capazes de mitigar essa responsabilidade, como por
exemplo, a criação de parcerias entre os setores público e privado.
A partir do compromisso de instituir medidas
que contribuam para o desenvolvimento sustentável
e o correto descarte dos resíduos sólidos, o setor
produtivo está buscando diminuir sua responsabilidade por meio de uma espécie de contrato firmado
com o poder público.
Chamado de Acordo Setorial pela nova lei, esse
novo instrumento – previsto nos arts. 3º, I, e 8º, XVI,
da Lei nº 12.305/10, e regulamentado pelos arts. 19 a
29, do Decreto nº 7.404/10 – formaliza os compromissos fixados entre particulares e o Poder Público,
com vistas à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, bem como,
por consequência, à prevenção da ocorrência de danos ambientais e o reaproveitamento dos resíduos
sólidos.
O Acordo Setorial tem, ainda, estreita ligação com
o conceito de logística reversa – previsto no art. 3º,
XII, da Lei nº 12.305/10 –, que é o instrumento responsável por destinar e viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos ou outra destinação final ambientalmente
adequada, como definido pelo dispositivo legal acima.
Mediante a celebração de acordos setoriais, e
estando definidas as obrigações de cada setor de
introduzir permanentemente medidas de proteção
ambiental, a responsabilidade pelo ciclo de vida do
produto ficará claramente delineada, de modo que todos os atores envolvidos no processo produtivo possam ser identificados e cobrados pelo cumprimento
de suas obrigações ora pactuadas.
Por meio desse instrumento, todos certamente
sairão ganhando. Tanto o poder público, que consegue adesão voluntária do setor privado em medidas
ambientais, quanto as próprias empresas, que, diante
da realidade de seus respectivos setores, conseguem
definir previamente responsabilidades ambientais, e,
com isso, mitigar a possibilidade de sofrerem severas
penalidades previstas na legislação competente.
A previsão legal de instrumentos que tratem especificamente dos resíduos sólidos reflete a preocupação da sociedade e do poder público com essa
questão, cada vez mais sensível, visto que afeta interesses tanto da coletividade como do setor empresarial – que pode vir a ser de alguma forma atingido
negativamente por essas medidas.
Os referidos instrumentos, no entanto, representam, sem dúvida nenhuma, uma considerável evolu-
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A questão ambiental é, sem
dúvida, um dos pontos mais
discutidos de qualquer pauta
no meio empresarial, seja em
Washington, Brasília, ou na
Avenida Paulista

empresariado – seja atingido desproporcionalmente
e acarrete consequências danosas que inviabilizem
o desenvolvimento regular de determinadas atividades.
Diante dessa nova perspectiva – consolidada no
país por força da Lei nº 12.305/10, e que aguarda a
aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
– não se pode mais admitir que os resíduos sólidos
sejam produzidos em larga escala e descartados livremente nas cidades, fato esse ainda mais agravado
nos grandes centros urbanos.
No entanto, da mesma forma, deve-se evitar a
todo custo a introdução de medidas drásticas que, ao
fim e ao cabo, inviabilizem a atividade produtiva pelo
simples fato de essa gerar resíduos. Caso contrário,
seria como se o peso da balança do desenvolvimento
sustentável, que sempre pendeu para o lado da produção em detrimento do meio ambiente, fosse jogado
para o extremo oposto sem nunca ter experimentado
o equilíbrio.
Como já nos ensinou Pitágoras há mais de dois
mil e quinhentos anos, “o universo é uma harmonia
de contrários” e, nas discussões atuais envolvendo a
questão ambiental, essa harmonia deve ser o reflexo
da compreensão de que resíduo e meio ambiente devem coexistir na exata medida de suas proporções. •
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ção, porém ainda embrionária e sem regulamentação
específica satisfatória. Isso vem causando uma preocupação enorme no setor privado, que participou
ativamente, por exemplo, das Consultas e Audiências
Públicas sobre a versão preliminar do Plano Nacional
de Resíduos Sólidos, promovidas pela Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU, do
Ministério do Meio Ambiente – MMA, como forma de
tentar melhor adequar os interesses envolvidos na
matéria.
Em paralelo a essa discussão, parte do empresariado se mobiliza para apresentar as medidas e
instrumentos protetores previstos na lei, como a celebração dos citados acordos setoriais. Como exemplo, temos o setor do cobre, que já apresentou a sua
proposta de celebração do referido acordo e aguarda
apenas posicionamento do Ministério do Meio Ambiente para ver regulamentada a importante questão
da destinação dos resíduos gerados no curso do processo produtivo industrial.
Hoje em dia, a questão ambiental é, sem dúvida,
um dos pontos mais discutidos de qualquer pauta
no meio empresarial, seja em Washington, Brasília,
ou na Avenida Paulista. Logo, deve ser tratada com
extrema cautela, de modo que nenhum dos interesses envolvidos – meio ambiente, poder público e/ou
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sustentabilidade
s.f. (sXX) característica ou condição do que é sustentável • ETIM sustentável com o suf. –vel sob a f. lat. -bil(i)dade

objetividade
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s.f. (sXVIII) 1 qualidade, caráter ou condição do que é
objetivo 2 qualidade do que dá, ou pretende dar, uma
representação fiel de um objeto <a o. da ciência> 3
qualidade do que é imparcial <a o. de uma notícia> 4
caráter daquele que age rápido, que não perde tempo
em lucubrações 5 característica do que não é evasivo,
do que é direto 6 FIL realidade exterior ou dessemelhante ao sujeito (o intelecto cognitivo humano),
passível de por ele ser conhecida ou transformada •
ETIM objetivo + -i- + -dade • ANT inobjetividade
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BIOMA+20
A conferência mais importante do mundo
começa aqui, na próxima edição desta revista.

A revista Bioma vai antecipar alguns dos principais
debates previstos para a Rio+20. E será distribuida para os
participantes do evento. A agenda da objetividade é nossa!
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no interior de São Paulo
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região de Franca (SP) conhecida pelo seu
polo industrial calçadista, também é destaque no cenário agrícola do Estado de
São Paulo. Embora ocorra nível médio de
poluição, a presença de indústrias com alto potencial poluidor, como metalurgia, curtume e químicas
é um fator potencial de risco ambiental e degradação de seus recursos hídricos. Além disso, práticas
agrícolas convencionais também podem ser consideradas potenciais fontes poluidoras pelo uso indiscriminado de agroquímicos. Nesse sentido, ações de
transferência de tecnologias baseadas em práticas
rurais sustentáveis, aliadas a uma efetiva interação
e integração dos atores locais, contribuem para um
desenvolvimento sustentável do meio ambiente rural dessa região.
A Embrapa Meio Ambiente, por meio do Núcleo
de Agroecologia, vem coordenando tecnicamente
projeto de P&D voltado à sustentabilidade do meio
rural dessa região. De forma a se criar uma gestão compartilhada e participativa entre os diversos
atores e públicos-alvos envolvidos no projeto, foi
criado um Comitê Gestor, que definiu a partir de um
exercício de priorização quais seriam as áreas a
serem contempladas e, por meio da implantação de
Unidades de Referência em Sistemas Agroflorestais,
como base de experimentação, serão gerados os indicadores técnicos para a validação das vantagens
desse sistema de produção agrícola em contraponto
ao sistema agrícola de monocultivo tradicional.
> Contexto
A região de Franca apresenta uma produção
agroindustrial bastante diversificada, embora algumas dessas atividades, como a agroindústria de
açúcar e álcool e culturas como a do café possam
ser destacadas, pelo próprio histórico do desenvolvimento econômico da região. Essas grandes culturas possuem historicamente uma forma de manejo
convencional, ou seja, utilizando agroquímicos e
insumos altamente solúveis, bem como grande revolvimento do solo com maquinários pesados, que
alteram consideravelmente a estrutura física do
mesmo. Devido aos grandes impactos gerados por
essa forma de cultivo tradicional, e visando à preservação dos recursos ambientais, novas técnicas
de cultivo surgiram como contrapontos ao monocultivo, caso dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s),
que, ao se basearem na biodiversidade do sistema e
práticas não agressivas no manejo de solo, buscam
a sustentabilidade ambiental com produção agrícola
e geração de renda.

Pela biodiversidade envolvida, a produção de
matéria orgânica no próprio sistema é fonte enriquecedora em bases tanto químicas e físicas quanto
biológicas, disponibilizando os nutrientes necessários para o desenvolvimento de cultivos de interesse (seja subsistência e/ou comercial). Essa produção de insumos orgânicos e ciclagem de nutrientes
também são fundamentais para a minimização da
dependência de insumos externos, o que além de
favorecer o equilíbrio ecológico do sistema gera
economia real, pela diminuição de aquisição desses
insumos químicos. O planejamento do desenho do
sistema e a escolha das espécies vegetais e animais
a serem utilizadas têm como referência a arquitetura das florestas nativas e sua dinâmica de desenvolvimento, mas com a prerrogativa de integrar uma
produção agrícola, que utiliza mais racionalmente o
espaço físico e que aproveita melhor o que a evolução, ao longo de milhões de anos, gerou nos ambientais naturais.
Com base nesses conhecimentos, a Equipe de
Agroecologia da Embrapa Meio Ambiente vem desenvolvendo projeto de P&D, com recursos oriundos de emenda parlamentar, com ações calcadas na
construção de conhecimento compartilhado com os
diversos atores locais, como instituições de ensino,
extensão e assistência técnica, e com os produtores familiares da região, quer sejam eles inseridos
em cooperativas, associações ou nos movimentos
sociais da reforma agrária. A implantação e disseminação de práticas agrícolas de base ecológica por
meio da criação de Unidades de Referência em Sistemas Agroflorestais, como base metodológica, tem
como intuito propiciar opções sustentáveis de produção agrícola e de ocupação do meio rural, sob o
ponto de vista não só ambiental, mas com viabilidade econômica e melhor adaptada as características
da agricultura familiar.
> Gestão do projeto
De forma a se criar uma gestão compartilhada
e participativa entre os diversos atores e públicosalvos envolvidos no projeto, optou-se pela formação de um Comitê Gestor (CG) que tem como finalidade discutir e definir estratégias de ação, analisar
demandas e sistematizá-las de forma a otimizar os
recursos financeiros e humanos do projeto, considerando as características dos diferentes públicosalvo e suas reais demandas e necessidades. Esse
CG como fórum deliberativo e operacional tem a incumbência de agilizar a execução das ações técnicas propostas e de fomentar a interação entre as

instituições:
• Produtores familiares – Associação dos Produtores Orgânicos de Franca e região.
• Cooperados - Cooperativa de Cafeicultores e
Agropecuaristas COCAPEC;
• Instituições de Pesquisa - Embrapa Meio Ambiente;
• Instituições de Ensino – Escola Técnica “Professor Carmelito Correa Junior”;
• Instituições de Assistência Técnica e Extensão
Rural - CATI - ITESP
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A implantação e disseminação
de práticas agrícolas de base
ecológica tem como intuito
propiciar opções sustentáveis de
produção agrícola e de ocupação
do meio rural
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diversas instituições e atores locais, de forma a gerar as condições necessárias ao fomento e à continuidade das ações a serem desenvolvidas no âmbito
do projeto.
Nesse sentido, o CG é formado por um pequeno
número de pessoas, para que os trabalhos possam
ser conduzidos de forma otimizada, mas que representam de maneira paritária as entidades e grupos
de maior representatividade na região. Dessa forma,
o CG foi originalmente formado por representantes
(titulares e suplentes) das seguintes categorias e
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• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.
* Pelo constante trabalho de identificação e consideração de novas demandas por esse CG foi identificada a possibilidade da integração de um novo
público-alvo pelo projeto, na figura dos apicultores e
meliponicultores de Franca e região, que resultou na
reformulação do CG com a integração recente desse
grupo em sua formatação.
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> Descrição da experiência
A partir da formação do CG foram realizadas inú-
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meras reuniões de levantamento de demandas e de
priorização de áreas estratégicas para o desenvolvimento das ações do projeto, dentro do foco de atuação do Núcleo de Agroecologia da Embrapa Meio
Ambiente, envolvida na condução e coordenação do
projeto.
Para que as demandas prioritárias pudessem
ser contempladas, assim como as necessidades e
características dos diversos públicos-alvos fossem
consideradas, optou-se pela utilização de Unidades
de Referência – URs, que, ao serem construídas,
planejadas e implantadas de forma participativa,
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> Resultados
Por sua variedade de estratégias, possibilidades
e adaptações, os SAF’s têm se mostrado um sistema
agrícola capaz de gerar renda de forma sustentável
com grande capacidade, a partir da geração de indicadores socioeconômicos, agronômicos e ambientais que comprovem sua eficácia enquanto sistema
de produção e preservação ambiental, de serem
utilizadas como ferramentas e também novas opções na formatação de políticas públicas que visem
à sustentabilidade no meio rural, principalmente no
âmbito da agricultura familiar.
De uma política viável em geração de renda para
agricultores familiares, além de ser um importante processo de recuperação de áreas degradadas,
isso porque sua peça fundamental é a otimização
das muitas variáveis presentes no agroecossistema.
Os SAF’s surgem como uma alternativa de grande importância para incentivar o trabalho coletivo,

mostrando que tanto para o trabalho prático quanto
para o enriquecimento teórico do grupo faz-se necessário e geram-se mais resultados, um número
maior de pessoas envolvidas.
Portanto, esses agricultores têm papel fundamental na efetivação do processo como um todo, tanto
para a implantação das UR’s como para sua manutenção, ressaltando-se a importância que essas unidades
possuem na construção coletiva do conhecimento, já
que servirão como modelo para que outras pessoas
possam se animar, aprender e replicar a construção
de um modelo mais sustentável de cultivo, que não
deixa de lado o cunho econômico, cultural, ao ser
fundamentalmente ecológico. •
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funcionariam como ferramentas metodológicas de
integração entre os vários públicos-alvos, de capacitação, experimentação e troca de saberes, sendo
capazes de disseminar de maneira mais prática e
real os diversos conceitos e práticas agroecológicas escolhidas como alicerces na construção de um
ambiente rural mais justo e equilibrado em todos os
pilares do desenvolvimento sustentável, ambiental,
econômico e social.
Nesse sentido, a escolha dos Sistemas Agroflorestais – SAFs, como sistemas complexos, multivariados e capazes de demonstrar a viabilidade e
a compatibilidade de uma produção agrícola, com
preservação ambiental e conservação dos recursos
naturais em contraponto aos sistemas convencionais de produção agrícola. Tais sistemas de produção tradicionais e considerados por muitos, como
um “orgulho nacional” são baseados na forte dependência e aplicação maciça de insumos e defensivos
químicos tradicionais, com alta mecanização e extrema intervenção física no solo e com necessidade
anuais de altos recursos financeiros para um ciclo
de produção, equivocadamente, considerado viável
economicamente.
Tal determinação por essa prática alternativa de
produção agrícola foi decisiva no planejamento das
URs. Além dos SAFs, a recuperação de áreas degradadas, como Reservas Legais e de Áreas de Proteção Permanentes – APPs, também foi uma demanda
prioritária identificada e pôde assim ser considerada com a implantação de uma UR voltada exclusivamente para esse fim.
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FGV DIREITO RIO
participa dos Fundos de Investimentos Climáticos do Banco Mundial
O Programa em Direito e Meio Ambiente (PDMA)
da FGV DIREITO RIO foi selecionado como o único
observador da América Latina no Programa de Investimentos em Florestas (Forest Investment Program,
FIP), um dos Fundos de Investimentos Climáticos do
Banco Mundial. Como representante da sociedade civil
organizada, o PDMA vai ser responsável por comunicar e compartilhar informações sobre assuntos-chave
e atividades do Comitê do FIP às demais instituições
brasileiras e latino-americanas. A escolha foi feita por
seleção pela Comissão dos Fundos seguida por uma
votação da sociedade civil.
Support for Women in Agriculture and Environment, de Uganda, Applied Environmental Research
Foundation, da Índia, e Global Witness, do Reino Unido,
também foram selecionados como observadores da
sociedade civil no FIP. A pesquisadora do PDMA Maria
Fernanda Gebara explica a importância dessas atividades realizadas pelo fundo.
“Os fundos climáticos do Banco Mundial ajudam
os países em desenvolvimento a crescer em uma economia de baixo carbono. Com esse apoio, 46 nações
estão iniciando transformações em tecnologias limpas,
gestão sustentável de florestas, acesso a energias renováveis, entre outras ações. O Fundo Climático Estratégico possui três diferentes programas, incluindo
o FIP, que é governado por um Comitê que monitora
suas operações, no qual o PDMA trabalhará como observador da sociedade civil”, destaca.

O FIP colabora com países em desenvolvimento
para reduzir suas emissões por desmatamento e degradação ambiental por meio de financiamento para
manutenção e provisão de serviços ambientais e
florestais. De acordo com Gebara, a maior parte das
emissões brasileiras é causada pelo desmatamento,
principalmente para a expansão da agricultura de soja
e a pecuária. “Mecanismos de incentivos econômicos
e o aporte de recursos para a manutenção da floresta
em pé são de extrema importância para modificar os
atuais padrões de desmatamento e gerar alternativas
para atores locais”, explica.
Atualmente, oito países – Brasil, Burkina Faso,
Congo, Gana, Indonésia, Laos, México e Peru – recebem recursos do FIP. Para o Brasil há uma pré-alocação de US$ 50-70 milhões, sendo US$ 37 milhões em
doações e o restante para empréstimos. O programa
brasileiro tem um comitê técnico de discussão dentro
do FIP composto pelos Ministérios do Meio Ambiente,
Agricultura, fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além da FUNAI/MJ e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. É prerrogativa
do FIP-Brasil a elaboração do plano de investimento a
partir do diálogo com a sociedade.
Os Fundos de Investimentos Climáticos são financiados pelo Banco de Desenvolvimento da África, o
Banco de Desenvolvimento da Ásia, o Banco para Reconstrução e Desenvolvimento da Europa, o Banco de
Desenvolvimento Inter-Americano e o Banco Mundial.
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Petrobras produz energia limpa na Antártida
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Com o início da operação do motogerador a etanol, na
Estação Antártica Comandante Ferraz, em janeiro, o Brasil
se tornou o primeiro país do mundo a utilizar biocombustível para produção de energia na Antártica. O motogerador
suprirá toda a energia necessária ao funcionamento e aos
programas científicos desenvolvidos no local. A iniciativa
faz parte da comemoração dos 30 anos da Estação, operada pela Marinha do Brasil, e conta com parcerias da Petrobras e da Vale Soluções em Energia (VSE).
Nós forneceremos os 350 mil litros de etanol necessários à operação e, por meio de acompanhamento

tecnológico, validaremos a utilização do combustível
em condições de baixa temperatura. O etanol fornecido é idêntico ao que abastece os veículos nacionais.
O motogerador a etanol brasileiro foi desenvolvido
com tecnologia totalmente nacional e gera energia limpa, sem qualquer tipo de aditivo, a partir de um equipamento de controle e comando via internet. A tecnologia
foi desenvolvida pela VSE.
O equipamento e o combustível foram enviados à Antártica em outubro do ano passado e chegaram à Antártida em
novembro quando passaram por um período de avaliação.

Governo paulista certifica ações ambientais da
Companhia Müller de Bebidas, fabricante da 51
O governo do Estado de São Paulo conferiu à Companhia Müller de Bebidas, fabricante da Cachaça 51,
o Certificado de Conformidade Agroambiental. A empresa é a primeira fabricante de cachaça a aderir ao
Protocolo Agroambiental, que reúne 141 indústrias do
setor sucroenergético.
Para atender aos requisitos, a Cia. Müller promoveu
o aumento da colheita mecanizada da cana, a melhoria
dos canais de aplicação de vinhaça e a construção de
uma estação de tratamento de água, em um processo que envolveu três áreas da empresa (Gerência de
Qualidade, Gerência Industrial-Destilaria e Gerência
Agrícola).
O protocolo faz parte do Projeto Etanol Verde, um
dos 21 projetos estratégicos da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, que tem o objetivo
de desenvolver ações que estimulem a sustentabilida-

de da cadeia produtiva de açúcar, etanol e bioenergia.
Com a adesão ao Protocolo, a Companhia assume um
compromisso de longo prazo, cujas metas são acompanhadas e atualizadas a cada safra.
O acordo prevê pontos de redução de impactos,
como a antecipação dos prazos de eliminação da
queima da palha da cana, a proteção dos remanescentes florestais de nascentes e de matas ciliares,
o controle das erosões e melhores práticas de uso
do solo, o gerenciamento das embalagens de agrotóxicos e a redução de consumo de água na etapa
industrial.
“A adesão da empresa ao Protocolo Agroambiental
demonstra o compromisso da Companhia Müller com
as boas práticas ambientais e a responsabilidade no
cumprimento das legislações aplicáveis”, destaca o
Diretor Superintendente, Ricardo Gonçalves.

P&G Brasil e Fundação Amazonas Sustentável:
a Fundação Amazonas Sustentável, que garantirá água
potável para inúmeras comunidades brasileiras”, destaca Gabriela Onofre, diretora de Assuntos Corporativos
da P&G Brasil.
Nesta primeira etapa da parceria, a P&G Brasil fornecerá 1.1 milhão de sachets, que serão distribuídos
para 15 Unidades de Conservação onde a FAS possui
atuação no Estado do Amazonas. A distribuição será
feita pelos multiplicadores da instituição, que serão
devidamente treinados para orientar a população local.
Por meio de oficinas de conscientização, a FAS ensinará
as pessoas sobre a importância do produto e sua forma
correta de utilização. Dentro de cada unidade de conservação haverá ainda um agente comunitário de saúde
ou representante de cada uma das comunidades. Após
os investimentos iniciais em educação, conscientização
e acompanhamento das atividades pela FAS, as pessoas conseguirão entender a importância e a forma de
utilização do P&G Purifier. Desta forma, o projeto terá
sobrevida nos anos seguintes apenas por meio do abastecimento dos estoques nas comunidades.
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A Procter & Gamble Brasil e a Fundação Amazonas
Sustentável (FAS) anunciam, durante o Fórum Mundial
de Sustentabilidade 2012, a chegada ao País da iniciativa mundial P&G Purifier. Disponível a partir do segundo
semestre de 2012 para mais de 35 mil pessoas atendidas pelos projetos da FAS nas comunidades das Unidades de Conservação estaduais do Estado do Amazonas,
o P&G Purifier consiste em uma tecnologia de baixo
custo apresentada em um sachê de 4 gramas capaz de
transformar 10 litros de água contaminada em 10 litros
de água potável, ficando livre de resíduos sólidos e impurezas e atendendo às normas da Organização Mundial de Saúde.
“O P&G Purifier chega ao Brasil exatamente um ano
após a sua primeira demonstração, durante o Fórum
Mundial de Sustentabilidade em Manaus, em 2011. Esse
será um grande passo para a disseminação do projeto
mundial P&G Purifier no País. A Região Norte, principalmente a Amazônica, foi escolhida pelos altos índices
de doenças transmitidas por água contaminada, e porque cada vez mais desperta interesse em todo o mundo.
Acreditamos que estamos apenas no começo de uma
parceria de longo prazo do P&G Purifier no Brasil com
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água para as comunidades da Região Amazônica
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Great changes result from the implementation of good
ideas. And the buzzword that currently defines this process
is innovation. Countries, companies and society as a whole
have been looking for solutions to put the planet on the sustainable
development track.
In the race for sustainable ideas, Brazil is not in the forefront. Compared to other countries, the number of green patents filed here is insignificant.
The reasons for that and how this scenario can be reverted are discussed in the
cover story of the current edition of BIOMA.
In another article, we investigate open innovation success cases in Brazilian companies. The two articles conclude that we must invest in technology to obtain more efficient
processes and solutions.
Technology is a keyword at the Federal University of Rio de Janeiro. The establishment of
the Technology Park promises to make Wonderful City a research and development hub.
And in his article, Augusto Rodrigues, from CPFL Energia, discusses a topic that is part of
the Rio+20 agenda: the challenges and opportunities of this long-awaited New Economy.
Enjoy your reading!
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Kelly Nascimento
editor of insight-bioma
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Rio+20

and the new
sustainability paradigm
by Augusto Rodrigues
Director of Corporate Communication and
Institutional Relations at CPFL Energia

The United Nations Conference on Sustainable Development
(Rio+20) will discuss essential themes for the future
of mankind. Between June 13 and 22, thousands of
representatives from governments, international organizations
and civil society will discuss, in Rio de Janeiro, the pathways
to development over the next decades. Economic, political and
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social issues will be debated. The proposed challenge is to
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implement actions to corroborate a set of values capable of
redirecting interactions among humans and between humans
and the Earth.
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he debates at Rio+20 will focus on two
main themes: (i) green economy applied
to sustainable development and poverty
eradication, and (ii) institutional structure
for sustainable development. The conference’s main
concern is the integration between “green economy”
and human dimension, to find a balance between environmental requirements and the material demands
of less favored populations. Furthermore, Rio+20 intends to lay the foundation for establishing an institutional framework to face the challenges posed by
environmental degradation at a multilateral level.
Understanding the current stage of the international debate on sustainable development requires a
quick review of its evolution. At the end of the 1960’s,
there was increasing concern about environmental
degradation and its effects on humankind. To face
this challenge, a group of thinkers, based on developed countries, starts defending the “zero economic
growth” thesis. It wasn’t long before critics, concerned about the future possibilities of developing countries, argued that the search for material well-being
shouldn’t be stopped by the freezing of worldwide
economic status quo.
During the 1970’s, an intense debate led to the definition of “ecodevelopment” as per the work of Ignacy Sachs. This concept would influence the “Our
Common Future” report, also known as the “Brundtland Report,” which would mitigate the antagonism
between the “zero growth” and “economic progress
at any cost” theories. The widespread definition of
sustainable development contained in the 1987 document provides that it “is development that meets
the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs.”
In practical terms, both the notion of “ecodevelopment” and “sustainable development” harmonize
the need for environmental preservation and economic growth demands. Since then, there have been
constant efforts to make this ideal come true. In other
words, how will we be able to assure the economic
and social inclusion of a growing number of human
beings without reaching an unacceptable level of environmental degradation? The purpose of Rio+20 is
to find an answer to that question, providing implementation tools and suggesting the revision of the
principles and rules behind sustainable development
promotion at the multilateral level.
A “New Economy”:
the role of corporations
The progressive inclusion of outcasts in a sce-

nario where the limitations imposed by the physical
environment are observed requires the consolidation
of new parameters for decisions made by economic
agents. A new understanding about development and
progress is needed. That’s why proposals such as the
establishment of a “New Economy,” presented by the
United Nations Environment Program (UNEP), become relevant. In line with this new paradigm, the reduction of carbon emissions and a more efficient use
of our natural assets become important objectives. At
the same time, the improvement of human well-being
and social equity would become a priority, especially
when it comes to using available natural resources.
So how can we achieve the transition towards
a “New Economy”? According to professor Ricardo
Abramovay, “innovation” and “limits” are the keywords. To put it another way, cutting costs isn’t enough;
it’s more important to reduce the use of natural resources when it comes to supplying goods and services, considering the limited ability of natural assets
to support the current process. According to this line
of thought, the private sector would have new roles
in society, fostering the changes needed through a
comprehensive redefinition of corporate strategies.
There’s a good example in the power industry.
Rio+20 proposes generic goals, such as increased
access to modern power services, increased efficiency, use of renewable sources, and the decarbonization of the power matrix. But such goals involve
much more than the desires of the conference’s negotiators; they require action by several companies.
To respond to the demands of consumers, shareholders and prevailing rule changes, such organizations
have been adapting to the new context.
After all, the improvement of concepts such as
“sustainable development” has been influencing the
worldwide institutional revolution, leading to the consolidation of a new business environment where the
gradual definition of limits to the exploration of available resources makes companies look for alternative
solutions. The emergence of carbon emission license
markets illustrates this trend: by putting a price on
carbon dioxide, economic incentives are created for
investment in technologies that promote power efficiency, while allowing such initiatives to be funded.
Furthermore, consumers have been increasingly
demanding sustainable production standards. Technological development and the dissemination of information over the internet and on social networks
make corporate practices an easy target for critical
evaluations. Finally, the exhaustion of resources itself creates restrictions for organizations, and they
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Challenges and opportunities
for a New Economy
Efforts to establish a decarbonized, more efficient
power matrix are a worldwide trend. The Chinese
Five-Year Plan provides about the investment of significant resources to expand the use of renewable
energies. In the European Union, the “20-20-20” targets aim at cutting pollutant emissions, transforming
the power matrix and increasing its efficiency. The
United States aim at transforming the subsidies granted to the oil industry in incentives for the creation of
green jobs in the country. How can the Brazilian power industry benefit from these trends, helping promote the transition to a low-carbon economy?
There’s an obvious opportunity in the production
of renewable energy. The industry’s main companies
have been working to increase investments in this
niche. Another priority is the focus on innovation. Initiatives such as the development of a domestic electric car prototype or efforts for the implementation of
a supply station network for such vehicles represent
a significant step towards a “New Economy”. By creating new business opportunities, the industry may
also help make access to and the use of power wides-

pread, fostering full social inclusion.
Among the main challenges, one that stands out is
the need to consolidate the existing laws that provide
about the promotion of such “New Economy.” Increased safety for investors through the establishment
of goals for the adoption of renewable energies and
the granting of more incentives for the industry would
help make a quicker transition to a low-carbon economy. Although Rio+20 cannot demand participants
to adopt its recommendations, it may inspire them to
redefine institutions to promote a greener, more inclusive development. There are some especially important challenges for Rio+20. The first one will be to
reach consensus about priority themes to establish a
worldwide agenda. This will also lead to a reflection
about the development model to be adopted over the
next decades, indicating the path to be followed.
In this scenario, the leading role of the private sector
cannot be denied. Although the consolidation of new rules and the granting of incentives are directly dependent
on government actions, companies will be in charge
of implementing the main solutions for environmental
challenges and searching for new production and resource consumption models. In the power industry, the
adoption of strategies in line with the principles of a
“New Economy” cannot be avoided: anyone that takes
the lead in this movement will also reap the first and
best economic results in the future. ¢
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need to find alternatives to deal with the lack of raw
materials and explore market niches typical of a “green economy.”
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at corporations
Intellectual property, increasingly perceived as one of the most
important assets within organizations, has been a common subject
in discussions about corporate revenue growth and sustainability
strategies. The development and maintenance of the valuation of this
asset requires long-term strategic planning, the ability to manage
intellectual property, and, above all, appropriate alignment with
Research and Development (R&D) businesses and activities.
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by Ernesto Cavasin and Dominic Schmal
Sustainability experts at PwC
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n appropriate process will allow organizations to truly capture the value of intellectual property knowledge through the integration of portfolio tactics and business
strategy, avoiding random channeling of internal resources and external investments.
Considering the expectation that organizations
need to protect their intellectual property strategy
as a competitive advantage in terms of innovation
and new market permeation, we’ve been witnessing
a movement for the dissemination of knowledge in
value chains that might favor process innovation and
life quality for consumers and stakeholders of such
organizations.
When it comes to sustainability in the intellectual property industry, patents become evidence in the
strategic growth process. An emerging competitive
environment fosters the creation of a solid patent
portfolio. Traditionally, the operating expansion of
patents, from past to current days, is associated to
a source of profits. Entities such as the World Intellectual Property Organization have been acknowledging innovation trading as a key factor for long-term
corporate success.
In order to appropriately manage patents, organizations have realized that they shouldn’t limit the success of discoveries with performance monitoring and
measurements related to the product or service portfolio. Indicators that allow the number of R&D interventions or the average number of registered patents
to be identified are still a best practice benchmark.
But the creation of a new multifunctional culture of
people is also essential to expand the intellectual property value chain.
The premise that economy depends on technology has grown in the perception of companies, entities and civil society. Innovation becomes a source
of competitive advantage, and this results in an initiative to increase the scale of innovations. On the
other hand, the innovation movement grows with the
adoption of a sustainability strategy that benefits all
audiences.
The intellectual property movement triggered by
large organizations has been growing. A platform for
sharing patents and information among organizations
is bringing a new perspective about innovation actions. An American sporting goods company combined efforts with a cluster of other relevant companies
to create the GreenXchange project. Launched in early 2010, the project is still in the test phase, but it already gives us some perspective about what innovation will look like in the future. It provides an on-line

platform that presents a patent exchange for those
who believe in retaining and protecting technology.
The platform offers a wide range of negotiation
opportunities regarding “green” or sustainable patents, creating an innovative negotiation process
through which stakeholders can get intellectual property licenses for accessible prices or even for free.
According to some intellectual property experts,
this initiative leads to fair communication between
organizations that own the knowledge and the value
chain that could benefit from access to technology.
One of the challenges identified when the GreenXchange was launched was the engagement of large
companies regarding patent positioning, since the
knowledge issue shouldn’t be related to the safeguarding or protection of information only. According to
this initiative, the new proposal should be perceived
as a transferrable asset; despite the fact that it’s shared, it can still bring profits.
It might be beneficial when it comes to innovation
in the public health and environmental areas, such as
cell phone battery recycling systems or effluent treatment methods.
Another opportunity was presented by the World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), which created the “Eco-Patent Commons”
platform. The initiative should involve organizations
or other intellectual property holders, and it suggests
the creation of a collection of patents that protect the
environment directly or indirectly to be made available to all audiences.
The Council wants to create a market where organizations, research entities and civil society will
share experiences, patents and new business models
focused on sustainability. Furthermore, the initiative
doesn’t intend to compromise the corporate intangible asset structure or go against the intellectual property market’s best practices.
Information protection and management must be
a priority for organizations aiming at market consolidation. However, when there’s a way to share technological information that leads to the mitigation
of environmental impacts or to less intensive use of
finite natural resources, the path towards sustainable
development becomes shorter, provided that there is
equity in terms of economic and socioenvironmental
aspects for humankind.
Innovation expectations
according to great leaders
One of the greatest challenges of this century is to
achieve economic growth at a sustainable rate, offe-
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Today, a significant part of growth is due to commodities. From service quality and price. However, a
factor that will make a difference in terms of competitiveness is how companies deal with innovation. In
this context, organizations with a history of operation in an innovation-dependent environment will be a
step ahead in terms of vision and readiness to change
the technological portfolio. Most CEOs of pharmaceutical, chemical and technological industries predict a
change in terms of innovation capacity.
Generally speaking, most respondents have plans
to transform their companies’ innovation capacity and
expect changes. This perception is partially related to
the expansion of the innovation concept. Almost 75%
of the interviewed leaders plan to change their companies’ innovation capacity and R&D structure. Based
on such information, the creation of new services and
products will determine the growth of about 30% of
the companies. The number of CEOs confident about
the creation of new products and services based on
organizational growth has doubled over the past five
years.
In fact, an organization will not make it if it fails to
quickly create services and products for its clients.
However, innovation isn’t just about making a change to the product or service. It also involves cutting
operating costs or establishing collaborative strategic
alliances.
The business aspect is fair competition for reinventing new business models. Executive officers
want changes in revenues or negotiation standards.
And organizations, as intellectual property owners,
are looking for the best way to innovate in various
dimensions.
Over the long haul, the business-as-usual concept won’t prevail. The momentum that will change
the current business model will be improved with investment in innovation and the ability to provide new
technologies.
The invention of and transition from new renewable mechanisms and environmentally-friendly technologies will be essential for development. In this
context, the patent structure and the respective intellectual property are crucial to promote technological innovation and drive R&D towards finding new
products and services that offer quality of life and
improved human relations.
“Green” innovations resulting from new dialogues
between organizations and stakeholders will still be
seen by the next generations as an efficient effort and
evolutionary thinking. That’s what great innovative leaders have to do. ¢
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ring opportunities for humankind throughout generations, encouraging an economic and social advantage
on the perennial use of natural resources.
A new global culture of sustainability needs to
have its roots in a large scale movement. Economic
growth, social interests and environmental issues
need to be a priority in all decision-making processes.
In order to prioritize economic growth at a time of
caution in the global economic scenario, the effectiveness of the innovation process continues to be the
main strategy for the main leaders. This is one of the
findings about innovation described in PwC’s 15th Annual Global CEO Survey. The purpose of this survey
was to understand how companies are preparing for
the growth of priority markets, and over 1,200 CEOs
from 60 countries were interviewed. This reflects the
concept of preference for investment in technology
and helps expand the market, bringing progress to
any industrial niche.
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Open
innovation
companies could and should use technologies and
knowledge developed internally and externally for
the development of innovations. The author points
out that it’s important to analyze how such technologies and knowledge can be accessed and used
to create innovations. To that end, he emphasizes
the advantage of partnerships among the various
stakeholders. On the other hand, the author also
stresses the value of trading the byproducts of the
innovation process, such as knowledge and technologies, by means of licensing and spin-offs, for
instance.
According to Chesbrough, the open innovation
model allows organizations to innovate more quickly because the time-to-market an innovation is
minimized as a result of the interaction between
internal and external resources. It also allows the
manager to optimize the use of resources and mitigate risks by proposing the purchase of off-the-shelf solutions instead of investing resources in
their development, allowing more resources to be
allocated to the core business itself. Furthermore,
the open innovation model establishes communication channels with the outside world, broadening
the range of innovation opportunities as a result of

|
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he analysis of how the innovation process is coordinated by organizations has
become very important among managers
over the past decade, and has become a
critical dimension within the scope of corporate
management. The adoption of a structured innovation management model has become a determining
factor for the implementation of a successful strategy and the establishment of competitive advantages. In this sense, Bradesco’s Dom Cabral Foundation Innovation Center, in a partnership with the
Open Innovation Center – Brazil and the National
Research and Development Association of Innovative Companies, decided to analyze the adoption of
open innovation practices in Brazil. This initiative
was motivated by the fact that, over the past years,
the open innovation issue has been widely discussed in the innovation management area, and that
there’s a lack of studies and information about the
theme in Brazil.
The term “open innovation” was coined by Henry Chesbrough in 2003 to describe an innovation
management model aimed at capturing and creating value through opportunities found within and
outside the organization. Its main premise is that
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access to new technologies and knowledge, which
results in the development of higher quality products and services.
Although the term “open innovation” has just
recently been introduced in management literature and concepts, some companies in Brazil have
been working openly at some of the stages of their
innovation processes. This report will show the
overall results of open innovation practices for a
sample group of 72 companies. With the purpose
of mapping open innovation practices in Brazil, the
method chosen was a quantitative survey, which
resulted in an overview of the behavior of Brazilian
companies when it comes to the open management
of innovation. First a bibliographic survey on open
innovation was performed in order to identify the
most relevant variables on the theme.
The reference group surveyed is made up of 72
companies operating in Brazil that agreed to participate in the survey between August and September 2011. Forty-three per cent of these companies
have revenues higher than R$1 billion, 21% between R$100 million and R$1 billion, and 29% up to
R$100 million. When it comes to share control, 53%
of these companies are local capital companies,
39% are foreign capital companies, and 4% are
Brazilian government capital companies. The sur-

vey tried to identify the type of innovation on which
the companies were focused. It was found that 81%
of the companies focus on incremental innovations,
while 19% focus on dramatic innovations. Finally,
we asked if the participating companies intended to
adhere to the open innovation management model.
Sixty-three per cent informed they intend to adopt
open innovation, while 37% don’t intend to do it.
To analyze the innovation process, three performance indicators were chosen. Based on area
literature, these are the ones that generate the best
results when an open innovation model is adopted. Generally speaking, the use of an open innovation model is beneficial because it allows the
innovation’s time-to-market to be reduced–this
means that the time required for a new idea to be
ready to market is shortened. Another advantage
would be the reduction of the innovation process
cost and the increase in the developed product’s or
service’s quality.
BuscaPé: an example
of open innovation in Brazil
BuscaPé is a Brazilian company that compares
prices and provides other information related to the
purchase of products and services. It operates in
Latin America and was created by three university
students during the boom of the
internet area. The company’s declared mission is to help consumers make the best shopping decision according to their needs.
“In order to do that, we provide
consumers with a great number
of variables, such as distance
between the supplier and their
households, product usage data,
price and financing,” says Romero Rodrigues, the company’s
CEO.
When it was launched, more
than a decade ago, BuscaPé listed 35 stores and 30,000 products. In 2010, the company was
able to update daily information
from about 500,000 listed companies, which included 14 million
products. The average number
of users per month grew from
55,000 in 1999 to over 20 million
in 2010. The group, which has
370 associates, was present

Conclusion
Based on the survey’s results we can conclude
that the analyzed companies already adopt some
open innovation practices, some more intensively
than others. Sixty-three per cent of the companies
declare that they intend to adopt an open innovation
management model.
Among the most common open innovation practices identified in the surveyed companies, the main
one was the opening of the knowledge and technology flow to or from other companies during the
innovation funnel’s development phase. When it comes to innovation-oriented partnerships, we have
found that the analyzed companies have a better
relationship with employees, suppliers, teaching
institutions and companies from the same group.
Companies that adhere to open innovation
practices are more prone to make organizational
structure changes and develop abilities to identify, incorporate and apply external knowledge and
technologies to their innovation processes. Finally,
it’s important to note that the adoption of such open
innovation practices may have contributed to the
improvement in the quality of developed products
and services.
Furthermore, the adoption of a more organized
approach to open innovation practices may also
help reduce the time-to-market and the innovation
process cost, as proven by BuscaPé. In this sense,
companies may further open the knowledge and technology flow process in the brainstorming, research and marketing phases, and interact more with
clients and users, technological base startups, and
virtual communities; they may also develop the ability to manage the generated knowledge and identify opportunities to transfer internal technology and
knowledge to external partners. ¢
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Developing innovation capacity
The main drive for the creation of BuscaPé was
the desire to offer something innovative, which ended up becoming a part of the company’s culture.
According to Romero, this innovation culture fosters natural innovation in the company without the
need to adopt specific processes with that purpose.
However, the company has an innovation strategy
with clear guidelines. The work of 150 engineers
and product developers follow a 2 to 3-year pipeline. Thus, for incremental, daily innovation, the
company’s Board defines a strategy for guiding

innovations. Improvements are encouraged mainly
through constant meetings between management
and the teams. “Almost all improvement suggestions are made by the development teams,” reveals
Romero.
Breakthrough innovations, on the other hand,
are not as process-related as incremental innovations, and involve two of the company’s main initiatives: Garagem BuscaPé and the developer.buscape.com.br site.

|

along the entire Brazilian e-commerce chain, helping those who wanted to make good business decisions related to products purchased or services
hired over the internet. It brought together brands
such as Bondfaro, QueBarato!, e-bit, CortaContas,
Fcontrol and Pagamento Digital, and ranked 18th in
the comScore list of the 25 Latin American sites
with the greatest number of single visitors.
The development experienced by BuscaPé
illustrates the company’s business and innovation
capacity both from the technological and market
perspectives. The company, which survived the
bursting of the “bubble” and the industry’s technology giants, has managed to keep its innovation
capacity in its growth process, which counted on
capital investments from large business groups.
Once it became one of the most important sites in
the Brazilian market, an unprecedented feat among
price comparison sites from other countries, BuscaPé knew that, more than ever, it needed to innovate to keep its development level. Because of its
privileged position among price comparison sites,
benchmarking against American companies, extremely valuable for the company during its early
years of operation, had become less relevant for
BuscaPé.
At the same time, its partners were getting ready to face a fierce competition from multinationals
planning to aggressively invest in the Brazilian market. Although its purchase by Naspers made BuscaPé stronger in this scenario, the main actions
aimed at maintaining its innovation capacity were
“Garagem BuscaPé,” a division created to develop
projects for the company, and open innovation initiatives through the “developer.buscape.com” site.

65

66

|

insight-bIOMA

innovation

Innovation

+
sustain

ability
How do we solve this equation?
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The challenges regarding an
effective implementation of
sustainability policies go way
beyond a common agenda for all
nations. Before that–or during
the process–the countries must
do their homework. The solution
is no secret and can be summed
up in one word: innovation. And it
must be green. In this brave new
world, intangible assets–those
that do not exist on a physical
level and are knowledge-based–
are gold bond.
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by Kelly Nascimento
Editor of Bioma
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recent survey made by Citibank and Interbrand consulting has shown that, today,
the world’s largest companies invest part
of their capital in intangible assets. Coca-Cola, for instance, invests 95% of its equity value;
at Kellogs’, it’s 94%; and at Microsoft the value of intangible assets is 12 times higher than that of tangible assets. This means that the market has realized
that the true value of companies is represented by
the ability to transform good ideas in solutions per-

ceived as desirable by society. And sustainability is
no exception to the rule.
Innovation means more than numbers–it’s the
key to the universe of sustainable development. Innovation will replace predatory practices that drive
the old development process with green solutions
that maximize production. In this scenario, patent filing is the mechanism that drives conservation promotion, with the increase of clean production.
A patent may be defined as a temporary right to
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is approved. The standards that govern industrial
property issues usually determine that a patent may
be filed for (i) new inventions; (ii) novelty inventions;
and (iii) inventions with industrial application.
This means that an inventor provides society
with a new good and reveals the technical information that has allowed him to create the new object.
Society gives the inventor the exclusive right to explore (produce and sell) the object invented by him
for a certain period of time. In turn, the inventor

|

explore an invention or utility model. It is granted
by the State to the inventor as a way to encourage
the development of technologies and science. This
right is assured by the Brazilian Constitution, and
protects all technologies provided in the federal governing law.
In Brazil, patents assure that the holder has exclusive economic exploration rights for 15 to 20 years as of the date of application, being a minimum
period of seven to ten years assured once the patent
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must describe in detail the entire technical contents
of the matter protected by such patent. The purpose
is to disseminate knowledge by means of a detailed
description of the invention, fostering technological
development. Thus, the development of new technologies or the improvement of existing technologies
is encouraged.
It’s a rule of thumb of the intellectual property
universe. At times of global warming, the development of new technologies is a must. We are getting
ready for the green technology age. “Green technology is a constantly evolving area, which includes
products, processes or services aimed at improving
operating performance, increasing efficiency and
productivity, cutting costs, inputs and power consumption with the purpose of generating little or no
environmental impact,” says Eduardo Winter, coordinator of the Graduate and Research Programs
of the Intellectual Property, Innovation and Development Academy (ACAD, Academia da Propriedade
Intelectual, Inovação e Desenvolvimento.)

|
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Green patents
The World Intellectual Property Organiza-
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tion has created a green inventory based on international patent listings in order to facilitate searches
for patent information relating to so-called Environmentally Sound Technologies (ESTs.)
Considering the environmental impacts of production as the main concern and being sustainable development the main goal, there are several
examples of technologies created and developed to
that end: waste-to-energy generation; plastic-to-oil
converters; solar highways; air-fueled automobiles;
vertical farms; etc. These are only some inventions
that have been fostering heated debates between
advocates and opponents of “green patents.”
That said, because of the worldwide trend encouraging the development of sustainable technologies, numerous patent offices in the world have
come up with ways to foster and facilitate the patenting process of said technologies.
Today, inventions intended to mitigate climate
issues represent about 1% of all filings worldwide.
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Brazil has great potential in this segment. Therefore,
actions that encourage the generation of such technologies, including foster and protection policies,
are essential to assure Brazilian independence and
conserve the environment,” Eduardo Winter points
out.
This perspective is in line with the current stand
of the Ministry of Science, Technology and Innovation with regard to fostering an innovation culture
in the country. “We have reached a point where we
need to understand the significance of technological empowerment and a culture of open arms with
regard to innovation for competitiveness. Today, the
Ministry believes that corporate innovation is something we have to participate in and contribute to
without leaving pure and applied research development and knowledge generation behind. Our actions
cannot ignore the desires of industrial society; we
need to collaborate with the entire corporate system. The production industry wants more resources
and wants to assure the continuity of technology investments. Today competitiveness is a global issue
and an exercise of country sovereignty,” says Minister Marco Antonio Raupp.
The National Industrial Property Institute, which is in charge of examining patent filings in Brazil,
wants to cut the period for green patent approval in
Brazil from eight to two years for solar and wind power, bioethanol, biodiesel, and so on. Today, about
500 green patents are filed in Brazil every year.
The pilot program should last one year, and it
should be implemented at Rio+20, a meeting that will
bring together almost 200 countries in Brazil, in June,
to talk about sustainable development. Depending on
the demand, it might be extended for another year.
Thus, the clean energy patent analysis process
will be dramatically reduced from today’s eight years, possibly to less than four years. Since it expanded its staff of examiners from 112 to 270 people
in 2006, the INPI cut the overall analysis time by
four years. This new leap might make Brazil a major
player in terms of green innovation. ¢
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Japan, Germany and the United States concentrate two-thirds of the total filings. China, South Korea
and Russia account for about 15%. In Brazil, filings
are still insignificant. Specifically with regard to clean energy patents, the country files less than 1% of
the number of patents filed in the United States. It’s
a red light about our poor performance regarding a
current strategic issue: sustainability-oriented technological innovation.
According to Patrícia Carvalho dos Reis, manager of the Green Patents Project of the National Intellectual Property Institute (INPI, Instituto Nacional
de Propriedade Intelectual,) sustainable inventions
are already a priority for the United States, Great
Britain, Korea and Japan. In Great Britain, for instance, the process for filing a green patent lasts nine
months. In Korea, four. In these countries, sustainability-oriented patents, which help reduce or mitigate environmental problems, have privileged treatment because their governments are very interested
in facilitating the introduction of such technologies
in the market, making them available for consumption by society.
The delay in the patent filing process hurts inventors and companies, since the right over intellectual property lasts 20 years counted from the
date of application. Thus, if the approval process
lasts eight years, there will be only 12 years left to
commercially explore the invention. After that, the
technology falls into public domain. Therefore, such
delay directly affects an idea’s profitability. Too often, once the patent is approved, the technology has
already become outdated.
Hope for Brazilian inventors
This scenario has led the INPI to take the challenge of clearly defining which technologies are related to green innovation, and has started to determine guidelines to accelerate the analysis of green
patents, encouraging the generation of such technologies. “The premise is that green technologies play
an important role in terms of environmental preservation, while allowing technological development.
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Rio,

the world’s technology hub

by Kelly Nascimento
Editor of Bioma
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il production in Brazil has reached unprecedented levels in 2011. According to data from the
Brazilian Oil, Natural Gas and Biofuel Agency
(ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,) 768 million barrels of oil and 24
billion m3 of natural gas were produced. The industry is
about to start exploring the pre-salt oil reserves, and also
celebrates the news that several international companies
will establish research centers in Rio. Experts believe this
could make Rio the world’s newest technology hub.
Known as Rio’s Technology Park, it will be a reference
in terms of research and development for the oil and gas
industry. Established in a 350,000 m2 area, it’s located in
the Fundão Island, in the Northern Zone of Rio de Janeiro.
Multinational companies such as Siemens, Baker Hughes,
Schlumberger, BG Group, FMC Technologies, Halliburton,
General Electric (GE,) companies born in Coppe/UFRJ’s
business incubator, and Petrobras’ Research Center
(Cenpes) will be present in the park.
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The Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ,
Universidade Federal do Rio de Janeiro) has created and established Rio’s Technology Park on campus with the purpose of encouraging the interaction
between the university–the student and academic
bodies–and companies where innovation is a daily
practice. A knowledge and entrepreneurship complex is being established on that campus. This combination consolidates Rio’s natural talent for being
a science, technology and innovation development
hub.
The environment of interaction among entrepreneurs, researchers, and undergraduate and graduate
students fosters entrepreneurship among students,
generates internship programs, gives companies
privileged access to laboratories, highly qualified
professionals and new business opportunities.
The target audience of Rio’s Technology Park
includes companies with strong activity in the areas of research, development and/or production of
knowledge-intensive goods and services that wish
to interact with other activities developed on UFRJ’s
campus. Rio’s Park has companies from the power,
environment and information technology areas,
among others. Companies may operate in the Park
in two different manners. Nascent companies may
participate in the Business Incubator.
Because of the high demand for new areas, in
2012 an area of 20,000 m2 owned by the Army will
be added to expand the Park. The construction works
should be concluded by 2014. Over the next three
years, more than R$500 million will be invested to
build research units in industries such as Oil and
Gas, Power, Environment, and Information Technology. Once the implementation phase is completed,
the hub will have 200 companies, which should generate jobs for about five thousand researchers.
According to the Park director, Maurício Guedes, the innovation environment gives companies
a privileged access to state-of-the-art research laboratories, highly qualified professionals and new
business opportunities. “In addition to solutions for
the pre-salt’s technological challenges, the park will
create new possibilities for small and medium technology companies. Another advantage is that the
interaction with the university’s academic research
initiatives will be encouraged. We’re working with
Sebrae-RJ in a building project that will probably be
called the Innovation Tower. It will include offices for
these new companies, a hotel, a service center, a
food court and convenience stores,” he says.
At the present time, seven companies have set
Christian Lohbauer

up their facilities, six have been selected to start in
2012, and five are going through the building process. One of the first companies was FMC Technologies, world leader in submarine equipment manufacturing for the oil and gas industry. In the park,
FMC will develop technologies to improve pre-salt
oil production and the reservoir recovery rate. According to its vice-president of Technology, Paulo
Couto, Rio has what it takes to have a quality research and development center.
“Rio’s schools always rank among the first in the
Enem evaluation, and its universities are among the
country’s best. When it comes to the industry, oil is
here with Petrobras and major international companies. Combined, these factors favor the state’s inclination to become a hub,” Couto states.
General Electric (GE) has just been waiting for
the expansion area to be cleared to start building its
research center, where it intends to develop technologies for the oil & gas and other areas. According
to the company’s CEO, Marcelo Soares, the decision
to settle in Rio is proof of confidence in the state
and in Brazil, and of the company’s will to be a partner in Brazil’s technological development. “Brazil is
a pioneer in some oil and gas industry technology
segments. That’s why it’s very important to have
centers that make actual, fast contributions to meet
technological demands that are often local,” he says.
The Technology Manager of the Brazilian Institute of Oil, Gas and Biofuels (IBP, Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis,) Raimar van den
Bylaardt, believes the park is a natural development
in a country with high production levels and significant pre-salt volumes. “It’s important that companies develop new technologies in the country. The
park is a valid effort, and I think we will expand the
relationship between large companies and the Brazilian science and technology community,” he says.
Carlos Camerini and Bruno Musso, superintendents of the National Oil Industry Organization
(Onip, Organização Nacional da Indústria do Petróleo,) believe that the next step is the creation of mechanisms to make technologies already used abroad
available in the domestic market. “Technological development is a key factor for the competitiveness of
our companies. The challenge is to improve the Brazilian industry’s technological level,” Musso says.
“We also need to consider the international market,
which will become increasingly important for the
Brazilian oil industry,” he adds.
Rio de Janeiro’s companies take advantage of the
oil & gas market to launch new products
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model to be proposed for innovation, which today is
the foundation of competitiveness, allowing profitability to be predicted in a more assertive manner,”
Ricardo points out.
Geovoxel also has innovation in its DNA. Founded in 2010, last year it launched the GVX system,
software that integrates several instruments and information in a Web environment, with focus on risk
management for complex engineering works. The
structured format, easy to understand, gives perspective about the situation as a whole, increasing
environment monitoring–including the definition of
customized alert levels–and decision-making efficiency. Data may be accessed from any computer,
mobile phone and other mobile devices.
UFRJ’s Civil Engineering Program participated in
the software development process, and there was
also significant cooperation with Canada’s Université Laval, an institution internationally acknowledged
in the Geomatics area and where two of Geovoxel’s
founding partners have studied, one of them being
Executive Director Paulo Garchet. “Because it is
integration-based, the GVX system can be used in
several segments, and has been creating several opportunities in the Engineering, Oil & Gas, Mining, Power, Environment and Territorial Management areas,” he says. “Because it was conceived internally,
we have total control over coding, making future developments easier, assuring quick customizations
to meet specific client needs.”
Garchet adds: “In 2011, we also innovated by
marketing our solution as Software as a Service
(SAAS,) not a standard in the information georeferencing market. Innovation represents an essential
pathway towards sustainable development. It improves economic and
financial performance
through products, processes and services
that are more appropriate for the market
and stand out among
competitors in terms of
added value.” ¢
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An environment that fosters research and development has already brought positive results for the
industry. To live up to the constant challenges faced
by the increasingly promising energy area in Brazil,
Rio’s industries have been investing in innovation.
Aquamet has developed an environmental information system to respond to oil accidents in the ocean (Sara, Sistema de Informações Ambientais para
Resposta a Acidentes de Óleo no Mar) to assist oil
spill fighting teams. Based on models that run on
high-performance computers generating results for
mobile devices and for the company’s Monitoring
and Operations Center, the system allows the teams
to predict the travelling patterns of an oil slick in
spill situations.
Sara was conceived through a partnership with
two UFRJ laboratories (LAMMA and LAMCE/Coppe,)
and was funded by Faperj and Finep. Based on weather and oceanographic information integrated in a
single process, it’s possible to respond, in less than
60 minutes, to the impact that the spreading of a
product would cause over the next 72 hours. “It’s
important to bear in mind the fact that no team would
be able to arrive at any location within less than an
hour. This means that the professionals arrive at the
location with information about likely impacts, knowing where to focus efforts,” says Ricardo Marcelo,
Director of Research, Development & Innovation.
According to him, they were surprised by the
project’s marketability, which included international
projection under the name “Safe Port.” Innovation
management at Aquamet started after the company
joined Coppe/UFRJ’s Business Incubator. “Excellent
results were verified both in terms of market introduction planning and the definition of the business
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sustainability

The waste
production crisis
by José Mauro Cardoso
Associate Environmental and Regulatory
Attorney at Vinhas e Redenschi Advogados

The National Solid Waste Plan, the main theme listed in the agenda of
the Inter-Ministerial Committee for the National Policy on Solid Waste

companies still have a hard time adapting to the new parameters of
accountability for the production of such waste, as well as for the
application of the related principles and tools.
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Law no. 12,305 of August 2, 2010) is about to be launched, and several
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(established by Decree no. 7,404 of December 23, 2010, which regulated
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n this scenario, corporations wonder if
waste generation will render the regular
development of productive activities unfeasible.
There’s actually reason for concern.
The law that established the National Policy on
Solid Waste, recently enforced, aims at providing a
strict regulation for solid waste management, including preventive measures to avoid generation
and assure reduction, reuse, recycling, appropriate
treatment, and an environmentally-sound final disposal.
These practices are in line with the world trend
of solid waste production reduction in large urban
centers, and the initiative is welcome by Brazilian
society.
Law no. 12,305/2010 results from a legislative
process discussed by the National Congress for almost twenty years. It has a very broad scope, and
determines the responsibility for the life cycle of
solid waste and any environmental consequences
that might result from bad management, ascribing liability for such waste to all production chain
players–manufacturers, importers, retailers, dealers, and even consumers.
However, the lack of an appropriate regulation

might result in unusual situations, such as holding
a tire manufacturer accountable for inappropriate
disposal by consumers. So if the manufacturer of a
tire found floating in the sea, in a river or any other
water body is identified, it could have to pay heavy fines established by the environmental agency in
charge of inspection.
Therefore, the main purpose is to establish a
shared liability for a product’s life cycle among all
players somehow related to the consumption chain.
It’s important to point out that such liability includes
product packaging as well. This chain also includes
representatives from urban cleaning and solid waste management service companies.
In this scenario, most production sectors are
adapting to the new reality and working to implement the legal mechanisms provided by Law no.
12,305/10, which established the National Policy on
Solid Waste.
Such mechanisms include not only those aimed at increasing the liability of consumption chain
agents, but also tools to mitigate such liability, such
as the establishment of partnerships between the
public and private sectors.
The commitment to establish measures aimed
at sustainable development and proper disposal of
solid waste has led the production sector to try to
minimize its liability through agreements with Public Authorities.
Law no. 12,305/10 provides about such Sectoral Agreements in articles 3, I, and 8, XVI, and they
are regulated by articles 19 through 29 of Decree
no. 7,404/10. This new instrument provides a formal framework for the commitments established
between private companies and Public Authorities
regarding joint liability for the life cycle of products
and for preventive measures to avoid environmental
damages and to assure the reuse of solid waste.
The Sectoral Agreement is also closely related
to the reverse logistics concept provided in article
3, XII, of Law no. 12,305/10, which provides about
the destination and implementation of the pick-up
process, as well as the return of solid waste to corporations for reuse in their own or third-party production cycles, or for environmentally appropriate
final disposal, as defined in the aforementioned legal
provision.
The execution of Sectoral Agreements and the
definition of each sector’s obligations regarding the
permanent introduction of environmental protection measures clearly determine the liability for the
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companies, which, based on the reality of their respective areas of operation, manage to define their
environmental liabilities in advance, making them
less liable to suffer the penalties provided by the
applicable law.
The legal provision of instruments that specifically provide about solid waste reflects the con-
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product’s life cycle and allow the identification of
the players involved in the production process, assuring the enforcement of agreed upon obligations.
This instrument certainly creates a win-win situation. It’s good for Public Authorities because the
private sector voluntarily joins the effort to establish environmental measures, and it’s good for the
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cerns of society and Public Authorities about an
increasingly sensitive issue that affects both
society and corporations–which might
suffer a negative impact as a result of
such measures.
However, such instruments
doubtlessly represent a significant
evolution, despite the fact that
it’s still at a very early stage and
lacks specific appropriate regulation. This has been causing
great concern among private
companies, who actively participated in Public Consultations
and Hearings about the preliminary version of the National Solid Waste Plan promoted by the Secretariat
of Water Resources and Urban Environment (SRHU, Secretaria de Recusos
Hídricos e Ambiente Urbano) of the Ministry
of Environment (MMA, Ministério do Meio Ambiente) in order to defend its interests.
At the same time, part of the corporate sector
has been working to establish the protective measures and instruments provided by Law, which includes the execution of the aforementioned Sectoral Agreements. The copper industry, for instance,
has already presented its Sectoral Agreement proposal to the Ministry of Environment, and is waiting
for the MMA’s feedback in order to regulate the important issue of destination of the waste generated
during the industrial production process.
Today, the environmental issue is a topic in any
corporate agenda in Washington, Brasilia or São
Paulo. Therefore, the debate must be very careful
to avoid undue impact on any of the spheres involved–the environment, Public Authorities and/or
companies,–resulting in damages that might render
the regular development of certain activities unfeasible.
Considering this new perspective–consolidated

in Brazil by Law no. 12,305/10, pending approval of
the National Solid Waste Plan–makes large scale
production and uncontrolled disposal of solid waste
in the cities unacceptable, being large urban centers the most affected areas.
On the other hand, we must avoid the adoption
of dramatic measures that might end up rendering
manufacturing activities unfeasible simply because
they generate waste. If we fail to do so, the sustainable development scale, which until now has been
tilting towards production to the detriment of the
environment, would then tilt to the opposite side,
failing to reach a balance.
As shown by Pythagoras more than 2,500 years
ago, the universe is a harmony of opposites; when
it comes to the current debate on environmental issues, this harmony must reflect the understanding
that waste and environment must coexist proportionally. ¢
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mbrapa Meio Ambiente, through its Agroecology Center, has been coordinating the
technical aspects of an R&D project focused on the sustainability of the region’s
rural area. In order to implement a shared, participative management process that involves the various
players and target audiences, a Steering Committee
was established and defined, considering the priorities involved, the areas to be tackled. Through the
implementation of Reference Units in Agroforestry

Systems on a trial basis, technical indicators for validating the benefits of this agricultural production
system compared to the traditional agricultural monoculture system are generated.
Scenario
The Franca region has a diverse agroindustrial
production despite the fact that some of these activities, such as the sugar and alcohol industry and the
coffee culture, stand out given the region’s economic

About the experience
After the SC was established, several meetings
were held with the purpose of determining the demands and strategic priority areas for the development of project actions within the activity focus of
the Agroecology Center of Embrapa Meio Ambiente,
involved in project guidance and coordination.
In order to contemplate priority demands, taking
into account the needs and peculiarities of each tar-
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Project management
In order to implement a shared, participative management process that involves the various players
and target audiences, a Steering Committee (SC)
was established with the purpose of discussing and
establishing action strategies, analyzing demands
and organize them with the purpose of optimizing
the project’s financial and human resources, considering the peculiarities of the various target audiences and their actual demands and needs. As a forum
for debate and operations, the SC’s responsibility
is to expedite the implementation of the suggested
technical actions and foster interaction among the
various institutions and local players, creating the
conditions needed for the promotion and continuance of the actions to be developed within the project’s
scope.
Therefore, the SC is made up of a small number of people that equitably represent the region’s
most influential entities and groups in order to allow
the activities to be optimized. The SC was originally
made up of incumbent and substitute representatives of the following categories and institutions:
• Family farmers – Association of Organic Farmers from Franca and surroundings
• Cooperative members – Coffee Farming and
Cattle Raising Cooperative (COCAPEC, Cooperativa
de Cafeicultores e Agropecuaristas);
• Research institutions – Embrapa Meio Ambiente;
• Teaching institutions – “Professor Carmelito
Correa Junior” Vocational School;
• Technical assistance and rural extension institutions – CATI - ITESP
• Landless rural workers’ movement (MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).
* Because the SC is constantly working to identify and consider new demands, they found the project
could include a new target audience represented by
apiculturists and meliponiculturists from Franca and
surroundings, and the SC ended up being redefined
to include this new group.
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development background. Historically, these crops
have a conventional management process; in other
words, they use highly soluble inputs and agrochemicals, and employ heavy machinery in soil plowing,
considerably changing the soil’s physical structure.
Due to the major impacts caused by the traditional
form of cultivation and in order to preserve environmental resources, new cultivation techniques have
arised as counterparts to monoculture, such as the
Agroforestry Systems (SAF’s, Sistemas Agroflorestais) that are based on the system’s biodiversity and
non-aggressive soil management practices with the
purpose of attaining environmental sustainability
with agricultural production and income generation.
The biodiversity involved results in the production of organic matter in the system itself, being a
source of both chemical/physical and biologic enrichment, producing the nutrients needed for the development of the desired crops (whether for subsistence and/or commercial purposes.) The production
of organic inputs and nutrient cycling is also essential for minimizing dependence on external inputs. In
addition to favoring the system’s ecological balance,
it generates actual savings, because it reduces the
need to purchase chemical inputs. The planning of
the system’s design and the choice of vegetable and
animal species to be used is based on the architecture of the native forests and their development dynamics, but with the intent of making an integration
with agricultural production concerned about using
the physical space more rationally and taking better advantage of evolutionary developments natural
environments have gone through over millions of
years.
Based on such information, Embrapa Meio
Ambiente’s Agroecology Team has been developing
an R&D project with funding assured by a bill, with
actions aimed at building shared knowledge together with local players, such as teaching, extension
and technical assistance institutions, as well as the
region’s family farmers, whether represented by cooperatives, associations or social agrarian reform
movements. The implementation and dissemination
of ecological agricultural practices by means of the
creation of Reference Units in Agroforestry Systems as a methodology aims at offering sustainable
options for agricultural production and occupation
of the rural area not only from the environmental
perspective, but also from the cost-effectiveness
perspective, being better suited to the peculiarities
of family farming.
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get audience, the SC decided to create Reference
Units (RU’s) built, planned and implemented in a
participative manner, acting as methodological tools
of integration among the various target audiences,
training, experimentation and knowledge exchange.
They would allow the various agroecological concepts and practices chosen as the foundations for
building a fairer, more balanced rural environment
to be disseminated in a more practical and real manner, considering all pillars of sustainable development: the environmental, economic and social aspects.
Therefore, Agroforestry Systems were chosen as
complex, varied systems capable of proving the feasibility and compatibility of agricultural production
with environmental preservation and conservation
of natural resources as an alternative to conventional agricultural production systems. Such traditional
production systems, perceived by many as a “national pride,” are based on a strong dependence on and
massive application of traditional chemical inputs
and pesticides in a machine-intensive manner with
extreme physical intervention on soils and the need
for high financial investments to keep a production
cycle that is wrongfully perceived as cost-effective.
The decision to adopt an alternative agricultural
production practice was crucial for RU planning. In
addition to SAF’s, the recovery of degraded areas,
such as Legal Reserves and Permanent Protection
Areas, was also a priority demand identified, and
could be tackled through the implementation of an
exclusive RU.
Results
Because of the variety of strategies, possibilities and adaptations and based on the generation of
socioeconomic, agronomic and environmental indicators that prove their effectiveness regarding the
production and environmental preservation system,
SAF’s have proven to be an agricultural system capable of generating income in a sustainable manner and being used as tools and new options for the
establishment of public policies aimed at achieving
sustainability in the rural area, especially when it
comes to family farming.
It’s a practical income generation policy for family farmers and an important process for the recovery of degraded areas, since its foundation is the
optimization of the various agroecosystem’s variables. SAF’s arise as a valuable alternative to foster
collective work, and prove that hands-on work and
theoretical enrichment are both needed and bring

better results for a greater number of people.
Therefore these farmers have a fundamental role
in making the entire process come true, both for the
implementation and maintenance of RU’s. It’s important to point out that these units are very important
in the process of collective knowledge-building, since they will be used as a model to encourage other
people to learn and replicate a more sustainable
agricultural model that doesn’t ignore the economic
and cultural aspects, while being essentially ecological. ¢

