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Kelly nasCimento
eDitora De insight-bioMa

o futuro do planeta é um tema que desa-

fia gestores e populações de países mundo afora. 

envolve variáveis distintas, como administração pública local, 

grupos de pressão, economia regional e, obviamente, pessoas.

ao ser humano cabe buscar soluções que tornem a vida melhor. 

no tema de capa desta edição de bioma, apresentamos uma empresa que 

cumpre essa missão: a cryopraxis/cellpraxis bioengenharia. em parceria com 

a unifesp e o incor, a companhia desenvolveu e criou um tratamento inovador para a 

angina, doença que afeta cerca de 50 mil pessoas por ano no brasil.

outro artigo que busca lançar luz sobre o futuro é o do professor ladislau Dowbor, que 

analisa as cidades a partir de um olhar multidisciplinar. o pulo do gato é pensar a urbe como 

espaço global de governança. e apostar em medidas simples, com impactos significativos. 

um caminho seria a democratização do processo decisório em intervenções urbanas, por 

meio do planejamento participativo, que pode evitar grandes problemas alguns anos à 

frente. em tempos em que os principais municípios brasileiros viraram cantei-

ros de obra para receber a copa do Mundo e as olimpíadas, caso do rio, um 

texto para fazer pensar.

boa leitura!

síntese
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Por Ernesto Cavasin 
e Dominic Schmal

anúncio CFFL 
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IDH
e a ascensão do Sul

o brasil está entre os 15 países que mais conseguiram reduzir 

o déficit no iDh entre 1990 e 2012, uma trajetória que o coloca 

no grupo de “alto desempenho” em desenvolvimento humano. 

as conclusões são do relatório do Desenvolvimento humano 

2013 – a ascensão do sul: progresso humano num Mundo 

Diversificado, lançado hoje pelo programa das nações unidas 

para o Desenvolvimento (pnuD). 
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a classificação de “alto desempenho” foi dada 
aos países que: tiveram desenvolvimento 
humano significativo, pois, além de expe-
rimentar aumento do rendimento nacional, 

registram valores superiores à média nos indicadores 
de saúde e educação; reduziram o hiato necessário 
para alcançar o teto do Índice de Desenvolvimento hu-
mano (iDh) – igual a 1 –; e tiveram desempenho melhor 
em relação a seus pares – países que se encontravam 
em patamares semelhantes em 1990.

a estratégia de política estrutural de longo prazo 
adotada pelo brasil, com a universalização do bem-
-estar social, foco na redução das desigualdades e 
redução da pobreza, coloca o país em posição de 
destaque no relatório deste ano, ao lado de outras 
nações em desenvolvimento, como china e Índia.

o iDh de 2012 revela progressos consideráveis. 
ao longo das últimas décadas, os países têm conver-
gido, em todo o mundo, para níveis mais elevados de 
desenvolvimento humano. o ritmo de progresso do 
iDh foi mais rápido nos países que se situam nas ca-
tegorias baixa e média do desenvolvimento humano. 
trata-se de uma boa notícia.

no entanto, o progresso exige mais do que uma 
melhoria média do iDh. não será desejável, nem 
sustentável, que os progressos no iDh sejam acom-
panhados pelo aumento das desigualdades de rendi-
mento, padrões insustentáveis de consumo, despe-
sas militares elevadas e uma fraca coesão social.

uma componente essencial do desenvolvimen-
to humano é a equidade. toda pessoa tem direito a 
viver uma vida plena de acordo com seus próprios 
valores e aspirações. ninguém deve ser condenado a 
uma vida curta ou a ser miserável por ter nascido em 
classe ou país “errado”, grupo étnico ou raça “erra-
do”, ou com o gênero “errado”. a desigualdade reduz 
o ritmo de desenvolvimento humano e, nalguns ca-
sos, pode inclusivamente impedi-lo por completo. em  
nível mundial, nas últimas duas décadas, registrou-se 
um declínio muito mais acentuado na desigualdade 
na saúde e na educação do que no rendimento. prati-
camente todos os estudos referem que a desigualda-
de de rendimento geral é elevada, embora não exista 
consenso quanto às tendências recentes.

Um SUl maiS global
atualmente, verifica-se um reequilíbrio da produ-

ção global em moldes não observados há 150 anos. o 
aumento da circulação transfronteiriça de bens, ser-
viços, pessoas e ideias tem sido notável. em 2011, o 
comércio era responsável por cerca de 60% do pro-
duto mundial. os países em desenvolvimento desem-

penharam aqui um grande papel: entre 1980 e 2010, 
aumentaram sua participação no comércio mundial 
de mercadorias de 25% para 47%, e no produto mun-
dial, de 33% para 45%. as regiões em desenvolvi-
mento também têm reforçado suas relações: entre 
1980 e 2011, o comércio sul-sul aumentou de 8,1% 
para 26,7%.

nem todos os países em desenvolvimento parti-
cipam ainda cabalmente na ascensão do sul. o rit-
mo de mudança tem sido mais lento, por exemplo, 
na maioria dos 49 países menos desenvolvidos, es-
pecialmente naqueles sem litoral ou distantes dos 
mercados mundiais. contudo, muitos desses países 
começaram também a se beneficiar do comércio, do 
investimento e das transferências tecnológicas e fi-
nanceiras sul-sul. registraram-se, por exemplo, re-
percussões positivas do crescimento da china nos 
restantes países em desenvolvimento, sobretudo nos 
seus parceiros comerciais mais próximos. esses be-
nefícios compensaram, em certa medida, o abranda-
mento da procura dos países desenvolvidos. o cres-
cimento nos países de baixo rendimento teria caído 
entre 0,3 e 1,1 ponto percentual entre 2007 e 2010 
caso o crescimento tivesse diminuído na china e na 
Índia a um ritmo semelhante ao das economias de-
senvolvidas. 

Muitos países beneficiaram também dos efeitos 
positivos nos setores que contribuem para o desen-
volvimento humano, especialmente na área da saúde. 
por exemplo, as empresas indianas fornecem hoje a 
países africanos, a preços acessíveis, medicamentos 
e equipamentos médicos, bem como serviços e pro-
dutos de tecnologias da informação e comunicação. o 
mesmo se passa com algumas empresas brasileiras 
e sul-africanas nos respectivos mercados regionais. 
no entanto, as exportações provenientes de países 
maiores podem também ter desvantagens. 

os grandes países geram pressões concorren-
ciais que podem sufocar a diversificação econômica 
e a industrialização nas economias mais pequenas. 
além disso, registraram-se casos em que os choques 
concorrenciais foram seguidos por uma revitalização 
industrial. um papel competitivo hoje pode facilmente 
transformar-se num papel complementar no futuro. 
transitar da concorrência para a cooperação parece 
depender de políticas que permitam fazer face aos 
novos desafios.

FatoreS impUlSionadoreS 
do deSenvolvimento

Muitos foram os países que realizaram progressos 
substanciais nas últimas duas décadas: a ascensão 
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das potências do hemisfério sul tem sido uma reali-
dade bastante abrangente. no entanto, vários países 
houve com desempenho particularmente elevado, 
onde, a par de um aumento do rendimento nacional, 
os indicadores sociais em domínios como a saúde e 
a educação registraram valores superiores à média.

como foi possível a tantos países do sul mudar 
suas perspectivas em matéria de desenvolvimento 
humano? a maioria deles contou com três fatores 
impulsionadores de desenvolvimento notáveis: um 
estado proativo no domínio do desenvolvimento, ex-
ploração de mercados mundiais e aposta numa políti-
ca social inovadora. 

estes fatores não assentam sobre concepções abs-
tratas relacionadas ao processo de desenvolvimento 
na prática. pelo contrário, fundamentam-se comprova-
damente em experiências de desenvolvimento trans-
formadoras de muitos países do sul. na verdade, põem 
muitas vezes em causa abordagens preconcebidas e 
prescritivas: por um lado, põem de lado uma série de 
procedimentos coletivistas e geridos a nível central 
e, por outro, afastam-se da liberalização desenfreada 
adotada pelo consenso de Washington.

parceiroS nUma nova era
Muitos países do sul já demonstraram o que é 

possível fazer, mas a verdade é que apenas percorre-
ram uma parte do caminho. para os próximos anos, o  
relatório adianta cinco grandes conclusões:

> o investimento no desenvolvimento humano 
justifica-se não só por razões morais, mas também 
pelo fato de a chave do sucesso numa economia 
mundial mais competitiva e dinâmica residir na me-
lhoria da saúde, da educação e do bem-estar social. 
em particular, estes investimentos devem visar os 
pobres, permitindo sua interação com os mercados 
e aumentando suas oportunidades de subsistência. a 
pobreza é uma injustiça que pode e deve ser sanada 
por ações concretas.

a estratégia de política estrutural 
de longo prazo adotada pelo 
brasil, com a universalização do 
bem-estar social, foco na redução 
das desigualdades e da pobreza, 
coloca o país em posição de 
destaque no relatório deste ano
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> as boas decisões políticas também requerem 
empenho no reforço das capacidades sociais, e não 
apenas das individuais. os indivíduos estão enqua-
drados em instituições sociais que podem limitar 
ou reforçar o seu potencial de desenvolvimento. as 
políticas destinadas a mudar as normas sociais que 
limitam o potencial humano, como a restrição dos ca-
samentos precoces e da exigência de dote, oferecem 
ao indivíduo oportunidades de explorar o seu pleno 
potencial.

> a acumulação sem precedentes de reservas 
financeiras e fundos soberanos do norte e do sul 
abre a oportunidade de realizar amplos progressos 
mais rapidamente. Mesmo uma pequena parte desses 
fundos para serem aplicados em desenvolvimento 
humano e na erradicação da pobreza poderia ter um 
efeito considerável. simultaneamente, o comércio e 
os fluxos de investimento sul-sul podem alavancar, 
de novas formas, os mercados estrangeiros, de modo 
a aumentar as oportunidades de desenvolvimento, 
através, por exemplo, da participação em cadeias de 
valor globais e regionais. 

> comércio e investimento florescentes sul-sul, 
em particular, podem criar as condições que permi-
tem transferir a capacidade de produção para outros 
países e regiões menos desenvolvidos. as recentes 
joint ventures chinesas e indianas e os investimentos 
destinados ao arranque da produção na áfrica pode-
rão representar um prelúdio de uma dinâmica muito 
alargada. as redes de produção internacionais ofere-
cem a oportunidade de acelerar o desenvolvimento, 
permitindo que os países deem um salto para modos 
de produção mais sofisticados.

> a criação de novas instituições e parcerias 
pode ajudar os países a partilhar conhecimentos, 
experiências e tecnologia. trata-se de instituições 
novas e mais sólidas que permitam promover o co-
mércio e os investimentos e acelerar o intercâmbio 
de experiências em todo o sul. um dos passos pos-
síveis consistiria na criação de uma nova comissão 
para o sul, portadora de uma nova visão que permita 
transformar a diversidade do sul num motor da soli-
dariedade.

a ascensão do sul conduz a uma maior diversi-
dade de vozes no cenário mundial. este fator cons-
titui uma oportunidade para construir instituições de 
governação que representem cabalmente todos os 
círculos da sociedade e aproveitem de forma produ-

tiva essa diversidade na procura de soluções para os 
problemas mundiais.

as organizações internacionais carecem de no-
vos princípios orientadores que incorporem a ex-
periência do sul. o aparecimento do grupo dos 20 
(g-20) constitui um passo importante nessa dire-
ção, contudo, os países do sul necessitam igual-
mente de uma representação mais equitativa nas 
instituições de bretton Woods, na organização das 
nações unidas e noutros organismos internacio-
nais. os meios de comunicação social são hoje 
utilizados por uma sociedade civil e movimentos 
sociais ativos, nacionais e transnacionais, para 
propalar suas reivindicações de uma governação 
justa e equitativa. a multiplicação de movimentos 
e de plataformas para veicular mensagens e rei-
vindicações essenciais impele as instituições de 
governação a adotar princípios mais democráticos 
e inclusivos. Mais genericamente, um mundo mais 
justo e menos desigual impõe a existência de es-
paço para uma multiplicidade de vozes, bem como 
um sistema de discurso público.

um mundo sustentável exige maior disponibi-
lidade de bens públicos mundiais. as questões que 
se colocam em nível global são hoje em maior nú-
mero e mais prementes, indo desde a mitigação das 
alterações climáticas e da instabilidade econômica e 
financeira internacional até a luta contra o terroris-
mo e a proliferação nuclear. estas questões exigem 
uma resposta mundial. no entanto, em muitas áreas, 
a cooperação internacional continua a ser lenta e, por 
vezes, perigosamente hesitante. a ascensão do sul 
apresenta novas oportunidades para uma disponibi-
lização mais eficaz de bens públicos mundiais, bem 
como para desbloquear o persistente impasse que se 
verifica em muitas questões globais. o caráter pú-
blico ou privado não é, na maioria dos casos, uma 
propriedade inata de um bem público; deriva, sim, 
de uma construção social e, como tal, representa 
uma escolha política. os governos nacionais podem 
intervir quando existe escassez em nível nacional, 
porém, quando os desafios globais surgem, a coope-
ração internacional é necessária, o que apenas pode 
acontecer por via das ações voluntárias de numero-
sos governos. Dados os muitos desafios urgentes, o 
progresso na definição do que é público e do que é 
privado exigirá uma liderança firme e empenhada em 
nível pessoal e institucional. •
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AFT-CIA-MeioAmbiente_21x28-11955-013.indd   |   Pasta : 9057

É indiscutível que a Cachaça 51 
tem qualidade de primeira.
Mas o que é indiscutível também 
são os benefícios que a 51 traz para
o meio ambiente. Ela tem gestão 
racional dos recursos naturais
com a reciclagem de embalagens 
e detém, desde 1999, os certifi cados 
ISO9001 e ISO14001.
Além de ser também a primeira 
fabricante de cachaça a aderir
ao Etanol Verde, o que comprova
o compromisso da empresa com
as boas práticas ambientais.

Para mais informações,
acesse o relatório ambiental 
no site: ciamuller.com.br.ciamuller.com.br.ciamuller.com.br

AFT-CIA-MeioAmbiente_21x28-11955-013.indd   1 5/28/12   3:11 PM



14

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

Su
St

E
N

ta
bI

LI
D

a
D

E



15

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

Investimento 
Sustentável: 
a melhor opção

se nas gerações passadas o mundo dos ne-
gócios sempre reconheceu os resultados 
de curto prazo, o atual cenário ainda zela 
por essa herança. numa fase em que boa 

parte das nações do globo passa por momentos ins-
táveis e imprevisíveis sobre crescimento econômico, 
ainda há uma percepção de que apresentar resulta-
dos positivos a cada trimestre do ano seja a melhor 
alternativa de acalmar investidores e entidades go-
vernamentais sobre qualquer situação de regressão 
econômica ou perda de capacidade produtiva. 

a população dos países europeus atingidos pela 
estagnação econômica vai para as ruas pedir refor-
mas e investimentos imediatos para reverter as atu-
ais condições de vida na esfera do desemprego, na 
perda do poder de consumo e na qualidade de vida. 
Dos pacotes econômicos às estratégias corporativas, 
são esperadas correções momentâneas. De gover-
nantes e líderes empresariais, espera-se a ação rá-
pida. essa agilidade, por vezes, pode ser arriscada, 
se não houver estudo da análise de impactos futuros. 

no brasil, por se caracterizar uma nação em de-

senvolvimento, o cenário atual também retrata uma 
necessidade de crescimento rápido. a realização de 
megaeventos nos próximos anos atrelados com a 
ausência de infraestrutura em centros urbanos prio-
riza os investimentos mais do que imediatos. até o 
próprio governo brasileiro, por meio de um dos seus 
principais programas de desenvolvimento, é nomea-
do por “programa de aceleração de crescimento”. 

a prioridade de crescimento econômico no país 
e a necessidade de resultados financeiros positivos 
são mais do que necessários para o desenvolvimento 
social e humano. Mas o desenvolvimento será consi-
derado responsável e atingirá seu êxito se for pau-
tado pela visão de perenidade, e principalmente, se 
tiver a capacidade de integrar as questões ambien-
tais, sociais e de governança (do inglês esg) aos 
critérios tradicionais de tomadas de decisões sobre 
investimentos.

Diante disso, pergunta-se, qual é a compreensão 
de um investidor ou de um tomador de decisão sobre a 
perenidade no mercado que exige resultados breves? 
a questão ainda é ignorada. o mercado financeiro já 

por ernesto cavasin e Dominic schmal
especialistas da área de sustentabilidade da pwc
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riscos financeiros por si só. Mas quando a temática 
social ou ambiental é requisitada para uma discussão 
que envolva impactos financeiros, há uma ausência de 
conhecimento que inibe a tomada de decisão correta e, 
portanto, não traz governança sobre risco do negócio 
ou até mesmo se um investimento foi apropriado. 

este tema está despertando interesse na comuni-
dade global de investidores. ano após ano, publica-
ções comprovam cada vez mais a correlação positiva 
do investimento sustentável com o resultado positivo 
de indicadores financeiros. no entanto, essa correla-
ção, por vezes, é destacada para o resultado favorável 
no longo prazo, o qual ainda não atrai o interesse de 
investidores imediatistas. 

o investimento sustentável deve abordar uma visão 
efetiva sobre as questões esg e buscar a integração 
no processo de tomada de decisões de investimento e 
gestão de portfólio. o mercado precisará apanhar muito 
fôlego para mudar a percepção de que os resultados de-
vem mensurar apenas o viés financeiro. além de apostar 
no futuro, o investidor responsável é aquele que acre-
dita no sucesso da empresa com a gestão de riscos so-
bre esg e identifica novas oportunidades de negócios a  
longo prazo. 

no cenário global, pode-se observar que um gru-
po de entidades com capital concentrado dá sinais para 
integrar questões sustentáveis na avaliação de investi-
mentos de seus negócios. É preciso desmistificar que o 
investimento sustentável reduz a performance financei-
ra. pelo contrário. ele pode au-
mentar a abrangência de análise 
e trazer novas oportunidades. 

para questões ambientais, 
por exemplo, podemos citar as 
problemáticas da escassez de 
recursos naturais, da poluição do 
solo e de mudanças climáticas. 
os diversos desafios ambientais 
apresentam oportunidades de 
novos negócios quando associa-
dos à esfera de investimentos. a 
consequência disso se reverte 
à geração de receita por novas 
tecnologias e redução de custos 
através da ecoeficiência. 

o mesmo vale para as ques-
tões sociais. a compreensão de 
investimento socialmente res-
ponsável, por exemplo, deve in-
terferir de maneira significativa 
em melhores práticas de saúde 

segurança, a avaliação de direitos humanos no negó-
cio e as práticas justas de negociação com emprega-
dos, comunidades locais, fornecedores etc. Quando 
as questões sociais são atendidas, a empresa reduz 
conflitos que, quando não esclarecidos, podem com-
prometer a operação e reputação de um negócio. 

as nações unidas, por intermédio unep- fi (uni-
ted nations environment programme finance initia-
tive), publicou um relatório chamado “show Me the 
Money”¹, que aborda a importância dos aspectos esg 
para a comunidade global de investidores. os principais 
levantamentos destacam que os aspectos de esg são 
relevantes e o investidor que estiver atento com os cri-
térios sociais e ambientais na tomada de decisão de um 
investimento tem o potencial de redução de risco e pode 
afetar o valor para o acionista no curto e no longo prazo. 

um exemplo da crescente evolução do tema é a 
maior participação dos investidores sobre princípios 
de investimentos responsáveis das nações unidas 
(pri). lançado na bolsa de valores de nova York em 
2006, os seis princípios foram desenvolvidos por um 
grupo de investidores institucionais com o objetivo 
de destacar a importância de questões ambientais, 
sociais e de governança corporativa para as práticas 
de investimento. atualmente o pri conta com entida-
des signatárias representativas no mercado global de 
capitais que superam u$ 20 trilhões em ativos sobre 
sua gestão. no brasil, são mais de 40 signatários, 
divididos entre detentores de ativos, gestores de in-
vestimentos e prestadores de serviços. 

Governança

Social

100

Ambiental

Percentual de empresas

Fonte: PwC/PRI The Integration of Environmental Social and
Governance Issues in Merged and Acquisitions Transactions

20 30 40 50 60 70

QUaiS aSpectoS de eSg São geralmente conSideradoS no proceSSo 
de inveStimento e inveStigação de negócioS (dUe diligence)?
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outra entidade, a international finance corpora-
tion (ifc), membro do grupo banco Mundial também 
estimula os fluxos de mercado de capitais para os 
investimentos sustentáveis sugerindo a criação de 
novas estruturas e processos analíticos sobre ques-
tões de esg.

a participação dessas iniciativas globais soa 
como uma boa notícia e comprova que os investi-
mentos sustentáveis estão saindo do diálogo do mo-
dismo e migrando para uma esfera de discussões 
bem conceituada. na medida em que a governança 
corporativa possibilita o acesso a novos mercados, o 
investimento sustentável aparece como um retoque 
final na escala de governança. 

uma publicação² da pwc, Responsible investment: 
creating value from environmental, social and gover-
nance issues, que abrange uma pesquisa  com aproxi-
madamente 20 empresas e fundos de private equity, 
identificou que 94% dos pesquisados acreditam na 
criação de valor dos aspectos de esg na gestão de 
negócios para os próximos cinco anos. isso reflete 
o desenvolvimento de uma nova maneira de fazer 
negócios. os investimentos sustentáveis estarão no 
patamar mais alto de discussões estratégicas. 

por outro lado, a mesma pesquisa aponta que para 
50% dos entrevistados, há ausência de políticas en-
volvendo esg e investimentos responsáveis. 

os executivos participantes da pesquisa acredi-
tam que a ausência de políticas formais não reflete 
a falta de comprometimento ou ações. argumentam 
ainda que a atenção nos negócios sobre os aspectos 
de esg já está habitualmente inserida nas tomadas 
de decisões sem que seja necessária sua formaliza-
ção. Mas a ausência de política não favorece a con-
fiança do investidor. 

a formalização de uma política pode explicar o real 
comprometimento de uma empresa no diálogo e na 
gestão de seus investimentos voltados à performance 
sustentável. assim é possível estabelecer diretrizes 
de atuação e definir critérios de seleção nos setores 
considerados críticos ou de alto risco. isso já é aplicá-
vel em alguns índices de bolsas de valores, os quais 
excluem de suas carteiras a participação de empresas 
dos setores bélicos e tabagistas. a mesma abordagem 
pode ser associada quando se avalia a destinação de 
capital financeiro sobre um investimento que possa 
estar situado, por exemplo, em regiões com potenciais 
passivos ambientais ou incidência de trabalho escravo 

ou análogo. o investidor precisa saber qual a extensão 
de impacto socioambiental, e a partir daí, identificar as 
ações de governança. 

outra pesquisa da pwc, chamada The Integration 
of Environmental Social and Governance Issues in Mer-
ged and Acquisitions Transactions, entrevistou  cerca 
de 20 empresas, envolvendo executivos compradores 
relacionados com processos de fusões e aquisições. 
Dois terços dos entrevistados disseram que a ausên-
cia de avaliação de fatores esg tem barrado ou afeta-
do a motivação no desfecho de uma negociação. 

Do outro lado, a avaliação adequada pode au-
mentar a motivação para uma transação, onde a boa 
performance sobre esg adiciona valor à reputação e 
marca de uma empresa. a pesquisa ainda apontou os 
motivos que levam a uma avaliação de fatores esg 
num processo de fusão e aquisição. em ordem priori-
tária se destacam a redução de riscos reputacionais, 
as possibilidades de redução de preço no desfecho de 
negócio, oportunidades para aumentar o valor após a 
aquisição e a garantia de que os custos pós-aquisi-
ção não comprometam a operação de negócio. 

Quando se avaliou a importância dos aspectos 
esg num processo de investigação de negócio (due 
diligence), mais de 60% dos entrevistados disseram 
que consideram a questão ambiental na avaliação de 
um investimento, 44% levam em conta os aspectos 
sociais, e 38%, os aspectos de governança. 

Mesmo que as questões sociais e de governança 
recebam menos atenção na avaliação, os executivos 
garantem que os temas estão crescendo e ganhando 
importância dentro do processo de avaliação, prin-
cipalmente em relação a aquisições em mercados 
emergentes. isso pode ser explicado quando os in-
vestimentos estão nos países com altos índices de 
corrupção e desigualdade social. 

o mercado de trabalho, os investidores financei-
ros, os agentes governamentais e toda a cadeia de 
valor voltada ao desenvolvimento deve enxergar o 
investimento como um viés sustentável que seja um 
fator potencializador ao retorno financeiro, à medida 
que incrementam o valor de um ativo, seja ele tangí-
vel ou não. e o investidor descobrirá que um investi-
mento com responsabilidade trará benefícios para o 
negócio, antecipando-se com os passivos socioam-
bientais e protegendo a boa reputação. Diante de tan-
tas incertezas e agitações de mercado, será o melhor 
investimento.   •

¹ Disponível em http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/show_me_the_money.pdf

² Disponível em http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/private-equity-survey-sustainability.jhtml
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Parceria do

uma parceria entre a cryopraxis/cellpraxis 

bioengenharia, universidade federal de são paulo 

(unifesp), universidade do sul da flórida e instituto 

do coração (incor) promete acabar com a dor 

crônica no peito que afeta cerca de 50 mil pessoas 

por ano no brasil. no procedimento, os médicos 

retiram células-tronco adultas do próprio paciente, 

presentes na medula óssea, no osso da bacia, o 

que elimina o risco de rejeição. uma formulação 

contendo essas células é preparada e, em seguida, 

injetada diretamente nas áreas afetadas do músculo 

cardíaco, por meio de um pequeno corte de dez 

centímetros. o procedimento recebeu o nome de 

react (refractory angina cell therapy protocol).
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o react foi testado em 20 pessoas, das 
quais mais de 80% ficaram livres do pro-
blema. o projeto ainda está em fase de 
conclusão dos resultados. o procedimen-

to é uma exclusividade da cryopraxis/cellpraxis e 
teve início em setembro de 2005, com o término 
da inclusão dos pacientes em dezembro de 2011. 
no mesmo mês do ano passado, encerrou-se o pe-
ríodo de acompanhamento dos voluntários. nelson 
hossne, diretor médico da companhia, afirma que o 
começo das atividades enfrentou alguns desafios, 
como a estrutura física e ambiente para o armaze-
namento das células. vencidos os obstáculos, a par-
ceria técnico-científica deslanchou. “É uma situação 
em que as partes só ganham porque a iniciativa pri-

vada pode oferecer inovação tecnológica e cultura 
organizacional que a universidade pública carece”, 
explica hossne, ressaltando que foi gerada, ainda, 
uma patente em nome da empresa e da instituição 
acadêmica.

o tratamento com react é realizado em um 
dia. os médicos retiram as células-tronco adultas 
da medula óssea do próprio paciente, gerando uma 
formulação que é injetada diretamente no músculo 
cardíaco, normalizando o fluxo de sangue no local e 
sanando as dores. as áreas afetadas pela falta de 
vasos sanguíneos são identificadas por exames. “a 
injeção é feita via cirurgia no músculo do coração. 
uma formulação contendo essas células é prepa-
rada e, em seguida, injetada diretamente nas áreas 
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afetadas, por meio de um pequeno corte de dez cen-
tímetros, feito na lateral do tórax”, detalha o médico. 
o paciente em recuperação permanece quatro dias 
internado no hospital: um na uti, e os outros três, 
no quarto.

os participantes têm entre 53 e 79 anos e não ti-
nham mais opções cirúrgicas nem respondiam mais 
ao tratamento clínico. a cryopraxis/cellpraxis e a 
unifesp foram responsáveis pela parte operacional 
do projeto, e o incor e a universidade americana, pela 
análise dos resultados. “o react é uma formulação 
celular obtida através de células-tronco adultas do 
próprio paciente. a ideia é formar novos vãos sanguí-
neos. É um procedimento semelhante à coleta para 
transplante de medula óssea. todo paciente que tem 
obstrução de veia coronária pode optar por tratamen-
to químico, stents ou cirurgia convencional”, explica 
nelson hossne. 

cada paciente sofrendo de angina refratária cus-
ta por ano mais de r$ 100 mil, entre gastos com in-
ternações, operações para colocar cateteres stents, 
angioplastias, e, ainda, despesas com medicamentos, 
exames de laboratório e pagamento de acompanhan-
tes, já que a maioria não é capaz de realizar tarefas 
básicas do dia a dia sozinho.

a angina, classificada de um a quatro, ocorre quan-
do há obstrução nas artérias coronárias e o músculo 
cardíaco deixa de receber a quantidade necessária de 
sangue. a do tipo quatro é a mais severa, o paciente 
não consegue fazer atividades sem dor intensa. 

um indivíduo com essa doença sente de 10 a 20 
dores dilacerantes por dia e é internado entre 30 a 
40 dias por ano. a clínica Mayo, dos estados unidos, 
estima que a angina refratária custe em torno de us$ 
300 mil por ano por paciente.

os resultados obtidos da pesquisa com o react 
foram apresentados em simpósios internacionais 
realizados no brasil e na europa. Mais de 80% dos 
pacientes ficam livres de dor. exames para diagnosti-
car as áreas são realizados no acompanhamento para 
avaliar se houve melhora. “a maioria dos pacientes 
alcança melhora importante no suprimento de san-
gue nas áreas que não tinham”, detalha hossne.

o médico acredita que, uma vez aprovada pelos 
órgãos reguladores, o procedimento desenvolvido 
estará disponível a todos em curto prazo. “a apre-
sentação do estudo para centenas de especialistas na 
itália, no mês passado, e agora, em são paulo, fazem 
com que a técnica se aproxime cada vez mais da re-
alidade”, diz o médico que mostrou ainda a realidade 
socioeconômica dos pacientes de angina refratária. 
Dados do hospital santa catarina apontam que, no 

os resultados obtidos da 
pesquisa com o react 
foram apresentados 
em simpósios 
internacionais 
realizados no brasil e 
na europa. Mais de 80% 
dos pacientes ficam 
livres de dor
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brasil, cada doente tem o gasto de cerca de r$ 120 
mil, com uma média de 12 a 15 internações por ano. 
após quatro anos de procedimento, os 20 pacientes 
praticamente zeraram os custos com hospitais.

entre os principais desafios do projeto, hossne 
aponta a estrutura física do hospital. “precisamos de 
um ambiente especial para separar células, o que não 
havia nos centros cirúrgicos até então. isso porque, 
uma vez coletada, a medula não sai do centro cirúrgi-
co. esse procedimento gerou dificuldade no começo 
do projeto. além disso, todo início é conturbado por 
questão financeira. seria muito difícil implementar 
algo só em universidade, devido a custo de estrutu-
ração de laboratórios. vale lembrar que o processo 
não termina ao injetar a formulação no coração do 

paciente. É preciso acompanhar a evolução do trata-
mento no período de um ano”, complementa.

em pesquisas como a desenvolvida pela cryo-
praxis, a parceria entre empresas e universidades 
podem fazer a diferença. Mas essa cultura ainda é 
incipiente no brasil.”nos estados unidos, esse tipo 
de parceria acontece há muito mais tempo. É uma si-
tuação em que aas duas partes saem ganhando. isso 
porque, teoricamente, a empresa privada pode ofe-
recer inovação tecnológica e uma cultura organiza-
cional de que a universidade pública carece. no final, 
vislumbra-se a possibilidade de se gerar uma patente 
que será registrada em nome de ambas as partes. 
essa situação contribui para o avanço tecnológico do 
país.” todos saem ganhando.   •

Conheça a empresa

a cryopraxis é fruto de uma divisão da silvestre labs, que desenvolveu com a universidade federal do rio 
de janeiro (ufrj) um remédio para feridas e lesões graves em queimados por meio da sintetização de uma 
molécula, em 1996. três anos depois, com o início das pesquisas envolvendo células-tronco, estimou-se que 
haveria demanda por tecnologia de coleta, transporte e armazenamento de células. os cuidados com o conge-
lamento, a 190 graus celsius negativos, e o posterior descongelamento são críticos, para que o material seja 
viável para transplante.

 
foi assim que surgiu a cryopraxis, no polo de biotecnologia do rio de janeiro, voltada para o armazena-

mento criogênico de órgãos e cordões umbilicais. com o domínio do ciclo de armazenamento, começaram os 
estudos sobre princípios ativos de células para procedimentos terapêuticos na restauração da função de um 
órgão ou tecido.

 
em 2005, a cellpraxis, ainda uma divisão da cryopraxis, uniu-se ao professor enio buffalo, titular de cirur-

gia cardíaca da unifesp, e o diretor do instituto do coração (incor) de são paulo, noedir stolf, para o desenvol-
vimento de medicamentos voltados às patologias sem opção terapêutica, começando pela angina refratária. a 
doença provoca dores incapacitantes no peito e atinge mais de 50 mil pessoas no brasil.

coleta das células e a 

aplicação no músculo 

cardíaco
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para que uma cidade tenha mais eficiência, é preciso melhorar 

sua gestão. a escala é grande, e os problemas são muitos, 

mas ao fim e ao cabo se trata de administrar o melhor possível 

recursos que são limitados, e isso aprendemos a fazer inclusive 

na nossa própria casa. há casas, prédios, empresas ou cidades 

que são bem administrados, outros não. na realidade, não é a 

escassez de recursos o problema principal, e sim o processo 

decisório que preside à sua utilização. 

por ladislau Dowbor
professor de economia e administração na pós-graduação da puc-sp 
e consultor de várias agências das nações unidas

Cidades
inteligentes

espaços de governança



27

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

idades
inteligentes



28

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

Su
St

E
N

ta
bI

LI
D

a
D

E

poderíamos aqui fazer um elenco das teorias 
que existem sobre a administração pública 
local, os grupos de pressão, a economia 
regional e urbana. Mas nos pareceu mais 

simples partir de exemplos concretos, dos problemas 
práticos do cotidiano da cidade, e tecer em volta de-
les as mudanças necessárias de governança. esses 
problemas já foram apresentados de maneira mais ex-
tensa em outros estudos, mas aqui serão rapidamente 
abordados com o foco nas medidas de gestão e de go-
vernança que implicam.

planejamento participativo
exemplo interessante é o da canalização de cór-

regos. na ausência de uma política integrada de ges-
tão da água na cidade, optou-se tradicionalmente 
pelo varejo: um bairro que sofre regulares enchentes 
procura o vereador, que negocia os interesses envol-
vidos, pressiona o prefeito, identifica os interesses 
de uma empreiteira, e o resultado é um córrego ca-
nalizado. os residentes do bairro ficam satisfeitos, o 
vereador ganha votos, a empreiteira ganha dinheiro, 
o prefeito inaugura obras. o problema, naturalmente, 
é que a água tem a mania de correr para baixo. por 
isso, possivelmente, falamos de “córregos”. como no 
córrego canalizado a água corre mais rápido, o bairro 
a jusante passa a sofrer enchentes maiores. os resi-
dentes do bairro seguinte vão então procurar o mes-
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mo vereador, ou outro, e o sistema continua, até que 
a água termine chegando tão rápido às partes baixas 
da cidade, que as enchentes se tornam catastróficas. 
nesse caso, começam a ser construídos piscinões, 
para reter a água, o que gera bons contratos e novos 
núcleos de contaminação. e como os piscinões não 
são suficientes para conter o volume de água, con-
tratam-se as mesmas empreiteiras para aprofundar a 
calha do rio. Mais contratos. 

trata-se aqui de políticas clientelistas, de venda 
a prestações de soluções que resolvem o problema 
de uns à custa de outros. e quando o sistema que-
bra de vez, e a inundação é generalizada, fecham-se 
as comportas de forma a serem atingidos os pobres, 
que não têm voz, e não os que formam a chamada 
“sociedade”. 

transformar os riachos em esgotos canalizados, 
os vales em asfalto para carros, e a relação com a 
água numa luta contra a natureza, pode gerar bons 
contratos, além de belas inaugurações, mas não re-
solve nada. e evidentemente, com mais avenidas nos 
vales, em vez de mais metrô e transporte coletivo, 
o resultado é catastrófico, em termos de enchentes 
tanto de água como de carros e mobilidade urbana. 

aqui, evidentemente, temos um problema de go-
vernança, na qual as visões sistêmica e de planeja-
mento integrado devem ser resgatadas. as pequenas 
vantagens de empreiteiras e prefeito de plantão, res-
pondendo de maneira oportunista a interesses pontu-
ais, não permitem soluções adequadas. na soma dos 
interesses particulares de bairros afetados pelas en-
chentes, e dos interesses individuais de transporte, 
o resultado é um sistema no qual não andam nem a 
água nem o carro. as soluções são conhecidas: prio-
rização radical do saneamento básico e tratamento de 
esgotos, arborização de encostas, resgate das vár-
zeas, reabertura de pontos de estrangulamento dos 
fluxos de água, recuperação das margens invadidas 
por habitações de risco. e todos os dados estatísti-
cos, tanto em termos de pluviometria como de de-
sastres ocorridos e prováveis, estão disponíveis. não 
é falta de conhecimento, e sim de como estes são 
aproveitados.

voltamos assim ao processo decisório, à demo-
cratização das opções sobre como se utilizam os re-
cursos da cidade. a água não dá muita importância 
às delimitações de distritos e de subprefeituras, fun-
ciona por bacias hidrográficas. e se trata de um bem 
multifuncional, fator de produção econômica na agri-
cultura, na indústria e no turismo, fator de bem-estar 
urbano por meio da beleza e dos espaços de lazer, 

vetor de transporte fluvial importante a ser resgata-
do, vetor de doenças e inundações quando tratado de 
maneira irracional. esse tipo de multifuncionalidade 
exige visão sistêmica, o que por sua vez exige a re-
cuperação da capacidade de planejamento de longo 
prazo, no nível das diversas bacias hidrográficas, e 
envolvendo os diversos níveis de complexidade, des-
de o córrego do bairro até o planejamento da relação 
da cidade e da região metropolitana com todo o siste-
ma de aproveitamento, uso, tratamento, reciclagem e 
incorporação da água nas dinâmicas urbanas.

em termos de processo decisório, isso implica a 
necessidade de se desenvolver a capacidade de pla-
nejamento participativo. o conceito de planejamento 
participativo vai além da alternativa simplificada e 
ideologicamente contaminada entre planejamento es-
tatal autoritário e o vale-tudo do mercado: envolve a 
articulação dos processos públicos e dos interesses 
empresariais com as vontades expressas pelas co-
munidades, o conjunto baseado em estudos técnicos 
competentes que assegurem a visão de conjunto e os 
resultados positivos no longo prazo.  

aceSSo em banda larga: conectividade
outra ilustração da necessária modernização da 

governança urbana nos é trazida pela questão da 
banda larga. há uma corrida mundial de municípios 
que estão se dotando de Wifi, Wi-max e outras tec-
nologias que aproveitam um gigantesco capital des-
perdiçado nos centros urbanos, que são as ondas 
eletromagnéticas. a era digital no planeta está pro-
vocando uma profunda transformação civilizatória, 
revolucionando sistemas de gestão, transformando 
empregos, mudando radicalmente o conceito de es-
paço geográfico, alterando a própria sociabilidade e 
conexões entre as pessoas, grupos e empresas. 

em termos técnicos e financeiros, já não há mui-
tos mistérios. a densidade populacional urbana tor-
na muito rentável generalizar o acesso à internet em 
banda larga sem fio, permitindo a qualquer pessoa co-
nectar-se com a totalidade das informações disponí-
veis on-line no planeta a partir de qualquer lugar, em 
qualquer momento, virtualmente sem custos. hoje o 
acesso em são paulo é monopolizado pelas empre-
sas de telefonia, e como são poucas e articuladas, o 
resultado são custos muito elevados de acesso. Mas 
este pode ser público, com softwares abertos, a pre-
ços reduzidíssimos. Qualquer pessoa conversa hoje 
pelo skype com paris ou com nova York quase de 
graça, porque está usando a internet, quando paga 
muito caro uma ligação entre, por exemplo, são paulo 
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e campinas. trata-se aqui de uma péssima gestão de 
um recurso público, as ondas eletromagnéticas apro-
priadas por empresas privadas. 

a solução óbvia é de se assegurar acesso aberto 
sem custos, ou a custo simbólico. a conta é simples: 
para a mobilidade das pessoas e das mercadorias, 
utilizamos ruas e avenidas, cuja produção e manu-
tenção é cara. no entanto, ninguém cobra pedágio 
(ainda!) para andarmos na rua. podemos circular li-
vremente, e gratuitamente. isso não impede que a rua 
seja produtiva em termos econômicos: permite a ins-
talação de comércios, de residências e diversas ati-
vidades econômicas, que irão render dinheiro e gerar 
empregos. Da mesma forma, o ganho comercial com 
a circulação de conhecimento – cujas ruas e avenidas 
se chamam “banda larga” – não deve ser feito sobre 
a própria circulação, e sim sobre as atividades eco-
nômicas que esta permite. o que estamos fazendo 
agora é o equivalente a cobrar pedágio a cada esqui-
na, impedindo o livre trânsito, o que trava aplicações 
mais produtivas para a cidade. 

em termos propriamente de governança, é essen-
cial se assegurar o acesso público à banda larga, tal 
como o fazemos com água, eletricidade e outros bens 
básicos. atualmente apropriado por grupos privados, 
o sistema de acesso ao conhecimento e à conectivi-
dade deve ser assegurado no mesmo sistema público 
e universal, o que não impede que grupos privados 
assegurem serviços especializados. não se trata de 
passar do oligopólio privado ao monopólio público, 
mas de assegurar a função racionalizadora global que 
a conectividade permite. por natureza, os sistemas 
privados se concentram na demanda sofisticada com 
altos preços, com tendência para aprofundar a desi-
gualdade de oportunidades na cidade. um sistema 
básico público, com abertura para serviços diferen-
ciados e especializados, ou demandas mais pontuais, 
pelo setor privado, portanto misto, constitui uma pos-
sível visão de governança desse setor tão importante. 

a comUnidade organizada: 
democracia participativa

os pontos de modernização da governança urba-
na que vimos até agora, compartilhamento de infor-
mação, planejamento participativo e conectividade 
urbana constituem instrumentos “soft”, no sentido de 
que não se trata de rios de dinheiro para construir 
mais um viaduto com muito ferro e concreto, e muita 
pompa para as inaugurações, além de muito dinheiro 
para a campanha política seguinte. trata-se de me-
didas essencialmente organizacionais, de formas de 
funcionamento, de modernidade na gestão. e os im-

pactos se manifestarão na área mais delicada e frágil, 
que é a área da governança, que chamamos de forma 
geral de “política”. organizar essa “política” no sen-
tido de assegurar a prioridade dos critérios ligados à 
qualidade de vida da população passa por pensarmos 
menos em ideologias que nos dividem e mais nas 
formas mais funcionais de responder aos problemas 
mais importantes. não é dinheiro, asfalto nem con-
creto que nos fazem falta, e sim o bom senso na sua 
utilização, e a priorização dos resultados. 

É importante lembrar que a governança e a re-
gulação dos vários setores de atividade precisam le-
var em conta os interesses presentes, as chamadas 
partes interessadas (stakeholders). envolve portanto 
a geração de sistemas de pactuação, nos diversos ní-
veis onde se situam os problemas: no bairro ou dis-
trito, na subprefeitura, na cidade, na metrópole, arti-
culando-se ainda com níveis estadual e federal. o que 
mais faz falta, na cultura política herdada na cidade, 
é o nível básico, o bairro, o distrito e a subprefeitura, 
que é onde as pessoas podem mais diretamente par-
ticipar. se houver forte organização cidadã na base, 
é o conjunto da pirâmide de decisões que passará a 
fazer sentido, pois as instâncias superiores terão de 
levar em consideração os interesses das comunida-
des, a prosaica qualidade de vida. 

os processos precisam ser democráticos. Dife-
rentemente numa empresa privada, no caso da cida-
de, os usuários é que são os donos. ou seja, a própria 
participação nas escolhas e nas opções do que será 
feito no bairro de cada um faz parte da vivência de-
mocrática.  

o bairro constitui uma boa ilustração. a organiza-
ção do nosso entorno imediato faz parte essencial da 
nossa qualidade de vida. legalmente, o bairro ainda 
não é uma figura jurídica; assim, temos de trabalhar 
com a unidade de distrito. os 96 distritos da cidade, 
com uma média de 100 mil habitantes, constituem 
cada um uma cidade de bom porte em qualquer parte 
do mundo. e temos um prefeito apenas, para todos os 
96 distritos e 31 subprefeituras. É muito pouca de-
mocracia. em termos práticos, a governança precisa 
ser aproximada do cidadão, para que haja processos 
participativos. 

não há nada aqui de misterioso. em grenoble 
constroem-se conjuntos habitacionais desenhados 
com participação dos futuros moradores, que asse-
guram que no conjunto haja uma farmácia, espaço 
para consultórios médicos, a inevitável padaria, a tin-
turaria, os espaços culturais. ou seja, o desenho do 
espaço é pensado do ponto de vista do cotidiano do 
cidadão, que tem de dispor de uma série de ameni-
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dades nas distâncias e não apenas do ponto de vista 
da empreiteira que quer maximizar o lucro por metro 
quadrado. em Montreal, está codificado que uma al-
teração da praça exige consulta direta, em cada do-
micílio, aos seus residentes, organização de reuniões 
de consulta para os que vivem nas ruas contíguas e 
notificação e informação prévia aos residentes na re-
gião. pode demorar um pouco, mas assegura que a 
praça não vire supermercado nem estacionamento, 

que se preservem os espaços comuns. em toronto, 
todas as infraestruturas esportivas escolares estão 
abertas à comunidade, sem precisar de carteirinha 
nem ser “sócio”: o aproveitamento das piscinas, cam-
pinhos de jogos e outros se torna não só mais útil, 
como economicamente mais viável. 

oS conSelhoS de deSenvolvimento
Qual será o futuro econômico da cidade? sabe-

em termos propriamente 
de governança, é essencial 
se assegurar o acesso 
público à banda larga, 
tal como o fazemos com 
água, eletricidade e outros 
bens básicos
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de urbana, resultado de décadas de opções absurdas 
em termos de composição intermodal de transportes 
na cidade, leva à gradual erosão do seu papel inter-
mediador de atividades econômicas regionais. resta 
sem dúvida a função de cidade-mundo, de âncora de 
um conjunto de atividades internacionais que se de-
senvolvem nos espaços globalizados, representações 
comerciais, feiras, eventos. 

De forma geral, a forte expansão de atividades 
previstas está relacionada às atividades tipicamente 
densas em mão de obra e em relacionamento pessoal 
direto, como são as políticas sociais. educação, saú-
de, cultura, esporte, segurança, habitação, lazer, tu-

mos que as atividades industriais, além de empre-
gar cada vez menos à medida que os processos são 
automatizados, migraram para cidades do interior. 
as atividades de intermediação financeira são cada 
vez mais geridas on-line pelos próprios usuários, 
reduzindo-se a quantidade de empregos no setor nos 
últimos anos. com a conectividade generalizada que 
as novas tecnologias permitem, e a expansão das re-
des de transportes, o desenvolvimento está se inte-
riorizando. a função de centro de uma ampla bacia 
econômica regional que a metrópole desempenhava 
até há pouco tempo já não tem o mesmo peso. inclu-
sive, o atravancamento geral em termos de mobilida-
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rismo – estas são as atividades que claramente des-
pontam como dominantes no horizonte da mudanças 
interssetoriais das atividades urbanas. a presença 
econômica de são paulo dependerá cada vez mais da 
sua capacidade de ocupar um lugar de destaque na 
economia do conhecimento que se expande. isso en-
volve investimentos maciços em educação, pesquisa, 
infraestruturas e sistemas de comunicação para ge-
ração do ambiente criativo indispensável para que a 
cidade não fique parada no passado. 

há opções estratégicas a serem desenhadas, vi-
sões de futuro a serem construídas. isso também 
exige soluções de governança. uma experiência que 
está se desenvolvendo rapidamente em diversas par-
tes do mundo consiste na criação do equivalente do 
que no brasil se chamou de conselho de Desenvolvi-
mento econômico e social, formado inicialmente no 
nível federal, e hoje em funcionamento em diversos 
estados e municípios. É um espaço de governança 
que exige participação empresarial, das autoridades 
públicas, de organizações da sociedade civil, de re-
presentações sindicais e de centros de pesquisa de 
diversas áreas. alguém tem de pensar o futuro de 
maneira sistemática e organizada. não é nos emba-
tes políticos da câmara de vereadores que surgirá 
esse espaço. são os próprios atores mais represen-
tativos das mais diversas áreas de atividade que têm 
de contribuir para a construção das visões e para a 
negociação dos pactos correspondentes. e os verea-
dores, como órgão legislativo, saberão elaborar, de-
bater e aprovar as leis correspondentes. 

shanghai criou em 1990 um núcleo de reflexão so-
bre o futuro da cidade, desenhando em particular o seu 

papel de articulador entre a imensa bacia econômica 
do interior e as conexões internacionais. viu-se ela 
também como membro da rede de cidades-mundo que 
se desenhava. a suécia, com uma população inferior 
à de são paulo, tinha fixado bem antes disso a sua vo-
cação de priorização da química fina e da mecânica 
de precisão. a áfrica do sul, responsável por 40% da 
produção econômica da áfrica subsaariana, criou o 
national economic Development and labour council 
(neDlac) para construir as suas visões. o rio de ja-
neiro, que perdeu a sua função de capital que migrou 
para brasília, os seus empregos industriais que migra-
ram para o vale do paraíba e para a região de campos 
e boa parte dos seus empregos portuários como re-
sultado do esvaziamento econômico, não negociou a 
tempo o seu imenso potencial de turismo de negócios, 
de eventos e de cultura; não pensou a sua transição 
para o futuro. hoje tem uma massa demográfica de 8 
milhões de pessoas sem as bases econômicas corres-
pondentes, e um imenso tempo perdido, além da dete-
rioração social a recuperar. isso também faz parte da 
governança. o futuro tem de ser pensado agora. 

vimos aqui alguns instrumentos de gestão: com-
partilhamento da informação, planejamento participa-
tivo, conectividade embasada nas novas tecnologias, 
organização comunitária, conselhos de desenvolvi-
mento. uma vez mais, trata-se aqui de software, de in-
teligência organizacional, de uso racional de recursos. 
não representam os mesmos custos que os absurdos 
minhocões, piscinões e semelhantes, nos quais a inte-
ligência foi soterrada pelo concreto. exigem bom sen-
so, e sobretudo articulação política visando ao objetivo 
maior: a qualidade de vida da população.   •
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Indústria de 

desenraíza do Rio
base florestal

o estado do rio de janeiro importa de outras unidades da 

federação 90% da madeira que consome. esse descompasso 

impede o desenvolvimento local desse setor, além de impactar a 

competitividade das indústrias fluminenses. a conclusão está no 

estudo inédito encomendado pelo sistema firjan à consultoria 

pöyry silviconsult. 
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Indústria de 

desenraíza do Rio
base florestal
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“perdemos oportunidade eco-
nômica por não termos dis-
ponibilidade local de madeira 
in natura. o elevado custo de 

transporte desse produto faz com que a indústria 
procure se localizar em áreas próximas à produção 
florestal. como um dos objetivos do sistema firjan 
é atrair empresas para o estado do rio, é importan-
te termos uma base de plantio de florestas”, explica 
antonio salazar pessoa brandão, coordenador do 
grupo executivo de agroindústria da federação.

para atender ao consumo atual das indústrias 
locais, o estado deveria ter 119 mil hectares de plan-
tios florestais, ao passo que possui somente cerca 
de 18 mil ha, segundo estudo solicitado pelo sistema 
firjan em 2009, realizado pela universidade fede-
ral rural do rio de janeiro (ufrrj). 

Mudando essa realidade, além de tornar mais 
competitivas as empresas fluminenses que utilizam 
insumos de madeira, o estado do rio poderia atrair 
indústrias de maior valor agregado, como produto-
res de painéis de fibra de média densidade (MDf) 
e compensados, oferecendo, por exemplo, portas e 
pisos, entre outros itens. 

atualmente, o estado já é um dos principais con-
sumidores de produtos de base florestal do país. 
“excluindo o ramo da celulose, o estado do rio é 
um grande consumidor nacional”, destaca salazar. 
segundo o estudo, do consumo total fluminense – 
estimado em 3,6 milhões de metros cúbicos equi-
valentes de madeira para o ano de 2012 –, o uso 
energético na indústria de cerâmica e em outros 
ramos industriais correspondeu a 29% do total. a 
construção civil respondeu por 23%, e a siderurgia 
a carvão vegetal, por 8,3%.

entre os produtos de base florestal, a participa-
ção do estado no mercado nacional de compensa-
do atingiu 27,4% em 2012. o segundo produto mais 
consumido foi a lenha para fins energéticos, com 
participação de 2,2% no consumo nacional.

o mercado consumidor fluminense é compos-
to por indústrias de transformação primária (que 
processam a madeira in natura) e secundária (pro-
dutores de embalagens de madeira, caixarias etc.), 
setor varejista (que abastece redes de material de 
construção, construtores) e os consumidores finais 
industriais e domésticos, principalmente empresas 
de construção civil e indústrias que consomem a 
madeira para geração de vapor e energia. 

“a indústria de base florestal é importantíssima, 
pois tem capacidade relativamente grande de criar 
empregos tanto na indústria quanto na agricultura, 

uma vez que para desenvolver o setor é preciso ter 
a madeira próximo. Muitas indústrias não vêm para 
o rio porque não há madeira aqui. nosso consumo 
é alto, mas o número de indústrias que processam 
madeira é baixo”, frisa salazar. 

segundo o censo agropecuário de 2006, do ins-
tituto brasileiro de geografia e estatística (ibge), o 
estado do rio possui cerca de 685 mil hectares de 
áreas com “pastagens naturais” e “pastagens plan-
tadas degradadas”. o estudo encomendado pelo 
sistema firjan recomenda o plantio de florestas 
em 15% dessas áreas, o que permitiria a geração 
de 48 mil empregos por ano, durante cinco anos, 
e atrairia a implantação de indústrias competiti-
vas de processamento de madeira, sem prejuízos 
para a agricultura e a pecuária. o estudo aponta 
que o retorno sobre o capital investido em plan-
tios florestais varia de 6% a 12%, valor superior ao 
proporcionado por atividades tradicionais, como a 
pecuária extensiva.

“há atividade florestal nos estados vizinhos. no 
rio, a legislação é um desafio a ser enfrentado, pois 
dificulta o plantio de florestas”, afirma salazar.

impacto naS indúStriaS locaiS
a cerâmica santa izabel, de itaboraí, apresenta 

um exemplo típico enfrentado no estado. segundo 
edézio gonzalez Menon, sócio da empresa, 90% da 
madeira utilizada para fins energéticos vêm de fora 
do estado, principalmente do sul da bahia e norte 
do espírito santo. são resíduos de eucalipto não 
usados na indústria de celulose. o restante é prove-
niente do próprio estado do rio, incluindo material 
de serrarias e resíduos de obras.

“a madeira representa 25% do meu custo de pro-
dução. Dois terços do custo da madeira da bahia se 
referem ao valor do frete”, calcula ele, que também 
é presidente do sindicato das indústrias de cerâ-
mica do estado do rio de janeiro – região leste 
(sincer - leste).

Menon critica a falta de estímulo para o plantio 
florestal por parte do governo do estado. “se tivés-
semos feito isso há 20 anos, estaríamos abasteci-
dos. agora as terras em itaboraí ficaram muito caras, 
em função do comperj, o que inviabiliza o plantio em 
áreas próximas”, avalia. 

empreSa planta para conSUmo próprio
a Quimvale, empresa do setor químico localizada 

em barra do piraí, apresenta um caso bem diferen-
te. ela foi pioneira: preocupou-se com a sua depen-
dência de madeira em 1984 quando decidiu adquirir 
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quatro fazendas da região para suprir as próprias ne-
cessidades de energia. hoje, a produção da Quimvale 
florestal supre a demanda da matriz e ainda vende o 
excedente para serrarias, lojas de material de cons-
trução e indústrias de cerâmica. são 1.100 hectares 
de plantio de eucalipto em uma área total de 1.800 
ha. a diferença corresponde à área de preservação 
permanente.

“a madeira para fins energéticos não pode estar 
longe do local de consumo, porque aumenta o cus-
to de produção. eu calculo ser viável num raio de 
100 km. por isso, acho que o estado do rio precisa 
incentivar o plantio, mas a legislação estadual invia-
biliza a plantação em áreas acima de 200 hectares, 
ao passo que a legislação federal limita em 1.000 
ha”, ressalta francisco loureiro Muniz, diretor da 
Quimvale florestal. 

em 2009, a Quimvale Química passou a deman-
dar ainda mais madeira de sua subsidiária. a in-
dústria decidiu substituir pela madeira todo o gás 
que ainda era usado para combustível. “resultou em 
uma economia de 40%”, afirma Muniz.

a empresa planeja expandir a área de plantio 
adquirindo novas terras ou incentivando terceiros. 
“a atividade remunera o produtor e gera um empre-
go a cada dez hectares em uma área crítica, que é 

o campo. nós já temos difundido conhecimento na 
nossa região, que não possui tradição em florestas 
comerciais”, acrescenta.

polÍtica de deSenvolvimento É a SolUção
o rio de janeiro se destaca como um dos princi-

pais estados consumidores de produtos de base flo-
restal no brasil. entretanto, diferentemente de regi-
ões importantes pela extensão dos ativos presentes 
em seu território, como paraná, são paulo e bahia, a 
cadeia industrial de base florestal fluminense não é 
completa, visto que a grande maioria das atividades 
que compõem seus elos produtivos (produção flo-
restal e indústria de processamento de madeira) não 
são amplamente desenvolvidos dentro do estado. 

aparentemente, a maior dúvida sobre a cadeia 
consumidora de produtos madeireiros de base flo-
restal do estado do rio de janeiro, principalmente 
para os ramos industriais que utilizam a madeira 
para geração de energia e vapor, é a possibilidade 
de escassez da sua principal matéria-prima (ma-
deira in natura) e consequente aumento dos custos 
de produção do segmento de olarias, siderurgia e 
agroindústria. ademais, empresas dos segmentos 
de serrados e de móveis ressaltaram que o maior 
empecilho para a expansão dessas indústrias no es-
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tado é a restrição da oferta de madeira in natura 
a preços compatíveis com a rentabilidade desses 
empreendimentos. 

esse cenário, que por um lado configura-se 
como desafio para o setor de base florestal do 
rio de janeiro no curto prazo, também se tra-
duz como uma oportunidade para geração de 
divisas, renda e emprego para população flumi-
nense no médio e longo prazo. as oportunidades 
mercadológicas dentro do setor florestal estão 
alocadas na possibilidade de produtores agrope-
cuários do rio de janeiro se tornarem fornece-
dores de matéria-prima para indústria de base 
florestal. 

os investimentos na implantação de plantios 
florestais dentro do modelo atual acarretam re-
tornos financeiros superiores quando compara-
dos às atividades tradicionais como a pecuária 
extensiva, variando entre 6,0% e 12,0% sobre o 
capital investido. entretanto, é importante res-
saltar que a manutenção do investimento é de 
longo prazo, pois as primeiras receitas obtidas 
com a atividade acontecem sete anos após sua 
implantação. Durante este período, além dos 
custos iniciais com aquisição e preparo de ter-
ras, compra de mudas e outros gastos relativos 
à implantação, o empreendedor passa todo o 
tempo investindo na manutenção dos plantios. 
Desta forma, a atividade necessita de finan-
ciamento com prazos de carência estendidos, 
previsibilidade da economia e taxas de juros 
adequadas. 

o segundo fator que afeta os agentes da ca-
deia, de modo geral, são as barreiras ambientais. 
não existe uma crítica generalizada com relação 
à política de proteção de áreas de florestas na-
turais, mas, sim, à burocracia com a qual ela é 
implementada. as empresas mais organizadas, 
que respeitam a legislação ambiental, depen-
dem demasiadamente de licenças, autorizações, 
laudos, análises de processos para os quais o 
poder público, segundo o mercado, não teria a 
estrutura suficiente para fornecer uma resposta 
ágil, de acordo com as necessidades do setor 
produtivo. 

uma política efetiva voltada ao desenvolvi-
mento da atividade produtiva de base florestal 
no rio de janeiro é primordial para sustentar o 
desenvolvimento da atividade no estado, bem 
como para expandir seus benefícios socioeco-
nômicos.  •
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Rio que te
quero verde

o ano de 2012 foi marcante para o rio de 

janeiro, que sediou a conferência  rio+20, um 

importante momento para cada país avaliar o 

que foi realizado em prol do meio ambiente 

e do desenvolvimento sustentável – desde a 

realização da rio-92 – e se comprometer com 

metas factíveis para a inclusão econômica e a 

defesa do clima. 
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na avaliação da secretaria de estado de 
ambiente (sea), a rio+20 foi estruturada 
para que representantes de governos, do 
setor empresarial e da sociedade civil dis-

cutam três eixos básicos: economia verde, redução 
da pobreza e governança ambiental, para o sustento 
institucional para a promoção desses objetivos.

o rio se gaba de ser o estado que mais atrai in-
vestimentos e cria empregos no brasil – sendo, ao 
mesmo tempo, o estado onde menos se desmata a 
Mata atlântica, combinando preservação ambiental 
com desenvolvimento econômico. vinte anos após a 
rio-92, foram estabelecidas no estado as bases ins-
titucionais, legais e experimentais para o desenvolvi-
mento sustentável.

esse é o mote para um balanço das ações mais 
relevantes promovidas pelo governo do estado do rio 
desde 2007 – são projetos como o da fábrica verde, 
de inclusão social a partir da reciclagem de computa-
dores, ou do polo verde, para a implantação de centro 
empresarial e de pesquisa voltado para o desenvolvi-
mento sustentável. são algumas dessas realizações 
que detalhamos a seguir.

liXão zero
a audaciosa meta de erradicar todos os lixões no 

estado até 2014, com os 92 municípios dando des-
tino adequado aos seus resíduos sólidos, está sen-
do alcançada. coordenado pela sea e pelo instituto 

estadual do ambiente (inea), o programa lixão Zero 
contabiliza, em 2012, 19 aterros sanitários instalados 
e outros três em fase de finalização.

aterros sanitários ou centrais de tratamento de 
resíduos, com impermeabilização dos solos e trata-
mento adequado do lixo e do chorume – com cap-
tação de gás metano para a produção de energia –, 
são destinos ecologicamente corretos para resíduos 
urbanos. com a inauguração de aterros sanitários, as 
prefeituras podem fechar seus lixões, recuperando a 
área degradada. até agora, 24 lixões municipais fo-
ram remediados ou estão em processo de remedia-
ção.

para ajudar pequenas cidades que não conseguem 
manter aterros sanitários, a sea e o inea incentivam 
consórcios intermunicipais que viabilizam uma so-

o inea desenvolve o 
projeto ecobarreiras 
para reduzir a poluição, 
removendo e reciclando 
o lixo flutuante de rios, 
baías e lagoas do estado
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lução coletiva, com a instalação desses aterros por 
região. com esse apoio, até o fim deste ano, 69 muni-
cípios tratarão seu lixo adequadamente, beneficiando 
mais de 10 milhões de pessoas. até o fim de 2012, não 
haverá lixões no entorno da baía de guanabara.

uma grande vitória foi alcançada em 2012, pela 
prefeitura do rio: o fechamento do aterro controlado 
de jardim gramacho, no município de Duque de ca-
xias, na baixada fluminense, uma das grandes fontes 
de poluição da baía. um ano e meio antes do fecha-
mento de gramacho, a sea iniciou ações para dar 
alternativa de renda aos catadores.

jardim gramacho
em 2011, um ano e meio antes do fechamento do 

aterro controlado de gramacho, a sea iniciou pro-
grama de apoio aos 1.603 catadores que trabalhavam 
no local, para que se qualificassem para outras ati-
vidades ou investissem no mesmo setor de atuação, 
como em cooperativas de reciclagem.

a sea realizou então um diagnóstico socioeconô-
mico, ambiental e de infraestrutura do bairro de jar-
dim gramacho, montando um sistema de governança 
– entre os governos federal, estadual e municipais 
de Duque de caxias e do rio – e elaborando um pro-
jeto para a urbanização sustentável da região e de 
instalação de um complexo de reciclagem, com três 
galpões, em terreno cedido pelo instituto nacional de 
colonização e reforma agrária (incra).

o complexo a ser construído – com r$ 1,5 milhão 
do fundo estadual de conservação ambiental e De-
senvolvimento urbano (fecam) e r$ 4 milhões do 
termo de ajustamento de conduta firmado com a re-
finaria de Duque de caxias (reduc) – receberá lixo de 
grandes fornecedores. orçado em r$ 80 milhões, o 
projeto de recuperação ambiental e urbanização sus-
tentável de jardim gramacho já conta com r$ 20 mi-
lhões do fecam. o restante deverá ser captado junto 
ao governo federal.

com a criação de um fundo de apoio de r$ 21 mi-
lhões, bancado pela prefeitura do rio, os catadores 
terão o apoio necessário para refazer suas vidas. 
além disso, receberão benefícios, incluindo cursos 
de capacitação, viabilizados pelo governo federal, 
para quem quiser ingressar no mercado formal de 
trabalho, como na construção civil. os que desejarem 
abrir um negócio serão capacitados em técnicas de 
empreendedorismo.

coleta SolidÁria
promovido em parceria com a universidade do 

estado do rio de janeiro (uerj), o projeto coleta se-

letiva solidária visa a dar assessoria na implantação 
de programas de coleta seletiva nos municípios flu-
minenses; estimular a valorização e inclusão social 
de catadores de materiais recicláveis; e fornecer as-
sistência às escolas e demais órgãos públicos esta-
duais na implantação de programas institucionais de 
coleta seletiva solidária.

Desenvolvido até agora em 45 municípios, o pro-
grama é executado a partir de assessorias e oficinas 
de orientação para gestores públicos municipais, es-
colas estaduais, órgãos públicos estaduais e catado-
res – utilizando como recurso metodológico o plane-
jamento participativo e a educação ambiental.

Mais informações sobre como levar o programa 
a municípios no site do inea (www.inea.rj.gov.br) ou 
em www.coletaseletivasolidaria.com.br.

ecobarreiraS
para reduzir a poluição, removendo e reciclando o 

lixo flutuante de rios, baías e lagoas do estado, o inea 
desenvolve o projeto ecobarreiras, instalando estru-
turas – feitas a partir de materiais reciclados, como 
garrafas pet – próximo a foz de rios que funcionam 
como barreiras para conter resíduos sólidos.

até agora, foram instaladas 14 ecobarreiras, prin-
cipalmente em rios que deságuam na baía de guana-
bara e nas lagoas da barra da tijuca, na Zona oeste 
da capital. até o fim de 2012, serão instaladas mais 
cinco ecobarreiras em rios que cortam são gonça-
lo, são joão de Meriti, Mesquita e belford roxo, na 
baixada fluminense, e o bairro de bangu, na Zona 
oeste do rio. um ecoponto, para a concentração do 
lixo coletado a ser reciclado, foi instalado em santa 
cruz, também na Zona oeste.

o projeto ecobarreiras incentiva a geração de em-
prego e renda para a população que vive no entorno 
de rios, oferecendo treinamento especializado para 
moradores que queiram se tornar ecogaris, atuando 
na coleta e separação do lixo que fica preso nessas 
estruturas flutuantes. somente nas ecobarreiras em 
rios que deságuam na baía de guanabara são cole-
tadas mensalmente 370 toneladas de lixo, o que de-
monstra a importância de iniciativas de educação 
ambiental para que as populações ribeirinhas não 
descartem resíduos sólidos em corpos hídricos. sem 
a participação da sociedade, as ecobarreiras conti-
nuarão sendo um paliativo para um grave problema 
ambiental que provoca enchentes, doenças e perdas 
materiais.

atualmente, a maior parte do óleo vegetal usado 
é despejada em ralos, comprometendo as tubulações 
dos edifícios e das redes de tratamento de esgoto. 
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nas regiões onde não há rede coletora, o óleo vai di-
retamente para rios e lagoas, aumentando a poluição 
de corpos hídricos e a degradação ambiental. uma 
prática que acarreta prejuízos à população, às con-
cessionárias de saneamento e aos governos.

para ajudar a combater essa degradação ambien-
tal, a sea criou, em 2008, o programa de reapro-
veitamento de Óleos vegetais (prove), que estimula 
ações de coleta de óleo de cozinha usado e a sua 
reutilização na produção de sabão e de fontes alter-
nativas de energia, como biodiesel.

reciclagem
além do ganho ambiental, o prove incentiva a 

criação de cooperativas de coleta seletiva de óleo 
de cozinha usado, com a geração de trabalho e renda 
para os catadores organizados. o prove vem fortale-
cendo a cada ano o setor. só no ano passado, foram 
recolhidos 5,5 milhões de litros de óleo usado (400 
a 500 mil litros por mês) por suas 45 cooperativas 
filiadas, em vários municípios do estado do rio de 
janeiro.

em 2010, o prove ultrapassou as fronteiras da 
região Metropolitana, chegando ao sul fluminense 
e a outras regiões do estado. em 2011, cobriu todas 
as regiões hidrográficas do rio de janeiro, alcançan-
do a maioria dos seus municípios. o prove faz parte 
do caderno de obrigações ambientais do governo do 
estado junto ao comitê olímpico internacional (coi) 
para as olimpíadas rio-2016.

FÁbrica verde
a fábrica verde transforma lixo eletrônico em in-

clusão digital, gerando emprego e renda para cente-
nas de moradores do complexo do alemão, na Zona 
norte do rio. inaugurada em outubro de 2011, em área 
vizinha ao alemão, essa unidade de eletrorreciclagem 
digital começou a dar frutos, chegando a outra comu-
nidade pacificada. a mais nova fábrica verde é a da 
rocinha, na Zona sul. outras virão. por dois anos, 
720 jovens das comunidades do complexo do alemão 
receberão capacitação em manutenção e montagem 
de computadores. a cada três máquinas doadas por 
moradores e empresas públicas e privadas, os alunos 
montam um computador, que é instalado em telecen-
tros comunitários. os estudantes recebem uma ajuda 
financeira mensal e, ao fim do projeto, 12 deles serão 
selecionados para atuar como monitores em telecen-
tros do estado, pelo que serão remunerados.

no alemão, serão recuperados 2.000 computado-
res, o que evitará que o governo do estado gaste, em 
média, r$ 6 milhões em novas máquinas. o projeto 
fábrica verde contribui para a solução, no rio de ja-
neiro, de grave problema ambiental do mundo moder-
no: dar destinação adequada para o lixo eletroeletrô-
nico. e mais: estimula a logística reversa, processo 
previsto na política nacional de resíduos sólidos, por 
meio do qual o fabricante se compromete com o des-
tino final do produto que vende. empresas que doam 
microcomputadores recebem em troca o selo verde 
do projeto.   •
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sustentáveis

a equação é simples: a 
explosão do e-commerce 
derruba cada vez mais os 
preços, alimentando a roda 
do consumo, o que impac-
ta diretamente o uso dos 
recursos naturais. como 
o empresariado e o gover-
no brasileiros se preparam 
para esse cenário? os cer-
ca de 83 milhões de usuá-
rios de internet do país es-
tão cientes do impacto da atividade e do que muda 
nos seus direitos de cidadãos na era digital?  

são questões como esta que a câmara brasilei-
ra de comércio eletrônico (câmera.e-net), entidade 
brasileira de maior representatividade da economia 
Digital, vai discutir em âmbito mundial com entidades 
como  a alemã bundesverband des Deutschen ver-
shandels (bvh), a inglesa interactive Media in retail 
group (irMg)  e a portuguesa associação de comér-
cio electrónico e publicidade interactiva (acepi).

ludovino lopes, presidente da câmara e um dos 

grandes especialistas em 
direito ambiental do brasil,  
formalizou em março, na es-
panha, a criação do conse-
lho internacional de econo-
mia Digital, que congregará 
estas e outras  associações 
que compõem o emota (eu-
ropean Multi-channel and 
online trade association).  a 
idéia é endereçar os grandes 
desafios do e-commerce, 

como os da sustentabilidade, do crescimento do mer-
cado, dos aspectos regulatórios e alfandegários, das 
barreiras tecnológicas, da infraestrutura, das questões 
de segurança e das tendências de consumo. segundo 
lopes, a entidade deve realizar um encontro interna-
cional em 2014 no brasil. a câmera-e.net reúne, há  
11 anos, todas as grandes empresas de e-commerce do 
país e foi a articuladora do  pacto Mundial da economia 
Digital, formado na rio +20. entre os signatários esta-
vam a Microsoft, a certisign e o tribunal de contas do 
estado de são paulo.

Prêmio FIRJaN de ação ambiental: inscrições abertas

pessoas jurídicas que tenham desenvolvido pro-
jeto no estado do rio podem concorrer ao prêmio 
firjan de ação ambiental. as inscrições devem 
ser feitas até o dia 6 de maio.

promovido pela federação, por intermédio de 
sua gerência de Meio ambiente, a iniciativa reco-
nhece o empenho da indústria na melhoria ambien-
tal contínua de seus processos.

o prêmio firjan de ação ambiental tem por 
objetivo divulgar para a sociedade iniciativas que 
busquem conciliar atividades produtivas com pro-
teção ambiental e equilíbrio econômico, ampliando 
a consciência ambiental no país. também incentiva 
ações da indústria em prol do desenvolvimento sus-
tentável. 

os participantes concorrem, nesta edição, nas 
categorias água e efluentes sanitários; biodiversi-

o bRaSIL, o E-CommERCE E a SuStENtabILIDaDE 

dade; emissão de gees e Mudança do clima; gestão 
de resíduos sólidos; e relação com o público de 
interesse (programas de comunicação).

os critérios de avaliação dos projetos envolvem 
a sua apresentação, o cumprimento dos objetivos, 
seu grau de replicabilidade, os resultados mensu-
ráveis, a criatividade nas soluções apresentadas e a 
sustentabilidade do projeto.

para participar, os interessados devem preen-
cher o formulário de inscrição e enviar o trabalho 
concorrente, até o dia 6 de maio, para a coordenação 
do prêmio.

a premiação acontece no dia 5 de junho na sede 
do sistema firjan. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefones (21) 2563-4313 / 2563-4142 
(ivan Mello ou Mariana Maia) ou pelo e-mail premio-
ambiental@firjan.org.br.
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mais de 70% do volume de negócios da 
oSRam são atribuídos aos produtos sustentáveis

São Paulo não atinge meta de 
reduzir emissões de gás de efeito estufa 

com o atual portfólio de soluções amigas do 
meio ambiente consolidado, a osraM, multinacio-
nal alemã especializada em iluminação, anuncia que 
mais de 70% do total de seu volume de negócios 
são gerados a partir de produtos sustentáveis. no 
ano fiscal de 2012, por exemplo, essa porcentagem 
representou cerca de €4 bilhões. grande parte deste 
valor advém de produtos e soluções baseadas em 
leD, que representam mais de 25% da receita da 
empresa, que atingiu o montante de €5,4 bilhões no 
último período.

“a iluminação energeticamente eficiente é uma 
das mais simples e eficazes alavancas para reduzir 
significativamente os custos com a energia e pro-
mover simultaneamente a proteção do clima”, afirma 
constantin birnstiel, chefe de sustentabilidade da 
osraM.

De acordo com o programa das nações unidas 
para o ambiente (united nations environment pro-
gram - unep), o consumo global de energia elétrica 
poderia ser reduzido em us$ 110 bilhões anuais ape-
nas com a mudança de iluminação para tecnologias 
energeticamente eficientes. além disso, cerca de 
950 horas terawatt de energia poderiam ser poupa-
das, o que corresponde ao consumo anual de energia 
da Índia e do México. 

Durante participação no fórum da inovação sus-

a meta de reduzir 30% das emissões de gás de 
efeito estufa na capital paulista entre 2003 e 2012, 
conforme determina a lei 14.933, de 1999, não foi 
cumprida pelo município. o inventário Municipal de 
emissões e remoções antrópicas de gases de efeito 
estufa (gee), apresentado em março pela prefeitura, 
mostra que, além de não alcançar o objetivo, a cidade 
aumentou a emissão de gás em 2010 e 2011. foram 16 
mil gigagramas de gás carbônico equivalente a mais, 
o que equivale a um ano de emissões.

no último inventário, divulgado em 2005, mas que 
analisa dados referentes a 2003, as emissões soma-
vam 15.738 gigagramas de gás carbônico equivalente. 

tentável, em Doha, no Qatar, a osraM apresentou su-
gestões a partir de seu portfólio de soluções amigas 
do meio ambiente. isso porque a iluminação é uma 
das alavancas mais simples e efetivas para a eco-
nomia de energia em nível mundial. em números, ela 
é responsável por quase 20% do consumo global de 
energia e por 6% de emissão de gases geradores do 
efeito estufa. particularmente, a iluminação artificial 
permite poupar energia de forma rápida e simples. 

atualmente, a empresa atinge mais de 70% do to-
tal do seu volume de negócios a partir de produtos 
sustentáveis. no ano fiscal de 2012, isto representou 
cerca de €4 bilhões. grande parte desse valor advém 
dos produtos e soluções baseadas em leD, que já 
representam mais de 25% da receita da companhia 
(€5,4 bilhões). 

os consumidores da empresa pouparam, nos úl-
timos cinco anos, quase 70 milhões de toneladas de 
emissões de co2 por meio de seus produtos e solu-
ções energeticamente eficientes. isto corresponde 
a 30 mil voos ao redor do mundo com um airbus 
a380. além de seu portfólio verde, a empresa é 
igualmente responsável por projetos de sustentabi-
lidade, como o off-grid, no lago victoria, no Quênia, 
onde a osraM oferece soluções de iluminação sus-
tentáveis em áreas que não se encontram ligadas à 
rede elétrica. 

47

| 
in

s
ig

h
t-

b
io

m
a

De 2009 para 2010, o total de emissão de gases sal-
tou de 15.115 para 16.087 gigagramas de gás carbôni-
co equivalente. em 2011, o número chegou a 16.430.

“não é aquilo que a gente esperava, apesar de 
todo o esforço que se está fazendo. É importante 
deixar claro que a cidade de são paulo não tem o 
controle sobre a maioria dessas emissões. a gente 
tem uma lei muito boa, mas todo esse controle, qua-
se nenhum é nosso. É um início e, apesar de termos 
um aumento, mostra que a cidade está no caminho 
certo, que está preocupada com a questão”, avaliou 
o secretário municipal do verde e do Meio ambiente, 
ricardo teixeira.
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synthesis

Kelly nasCimento
eDitora De insight-bioMa

the future of the planet is a theme that 

challenges managers and populations of countries 

worldwide. involves different variables as local public adminis-

tration, the lobbyists, the regional economy and, of course, people.

humans should seek solutions that make life better. in the cover 

story of this issue of biome, we present a company that fulfills this mission: 

cryopraxis / cellpraxis bioengineering. in partnership with unifesp and incor, the 

corporation has created an innovative treatment developed to treat angina, a disease 

that affects about 50,000 people a year in brazil.

another article that seeks to shed light on the future is written by the professor ladis-

lau Dowbor that analyzes cities from a multidisciplinary look. the holy grail is to think of the 

metropolis as a space of global governance. and bet on simple measures, with significant 

impacts. one way would be the democratization of decision-making in urban interven-

tions through participatory planning, you can avoid big problems some years ahead 

at a time when the main brazilian cities turned construction sites to receive the 

World cup and the olympics, in the case of rio, a text to think.

enjoy your reading!
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the new HDI 
and the rise of the South

brazil is one of the 15 countries that have managed to reduce 

the hDi deficit between 1990 and 2012, an achievement 

that places the country as a “top performer” in terms of 

human development. the findings are described in the “2013 

human Development report – the rise of the south: human 

progress in a Diverse World,” published by the united 

nations Development program (unDp.) 
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the “top performers” were countries that: 
experienced significant human develop-
ment because, in addition to increasing 
national income, they also recorded abo-

ve-average values in terms of health and safety in-
dicators; reduced the necessary gap to reach the hi-
ghest human Development index (hDi) rate (1); and 
showed better performance when compared to their 
peers – countries that had similar hDi levels in 1990.

the long-term structural policy strategy adopted 
by brazil, where social welfare has become univer-
sal, focusing on the reduction of inequalities and 
poverty, makes the country stand out in this year’s 
report, together with other developing nations such 
as china and india.

the 2012 human Development index shows the-
re has been considerable progress. over the past 

decades, countries have been converging towards 
higher human development levels. hDi progress was 
higher in countries with low and medium human de-
velopment indexes. that’s good news.

however, progress requires more than an avera-
ge hDi improvement. it wouldn’t be desirable or sus-
tainable to experience hDi improvement together 
with increased income inequalities, unsustainable 
consumption standards, high military expenses and 
poor social cohesion.

a fundamental aspect of human development is 
equity. everyone is entitled to have a full life based 
on one’s own values and aspirations. no one should 
be condemned to live a short or miserable life be-
cause s/he was born in the “wrong” class or coun-
try, in the “wrong” ethnic group or race, or with the 
“wrong” gender. inequality reduces human develo-
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pment progress and it can even fully prevent it. at 
a global level, over the past two decades, inequality 
related to access to health and education services 
has dropped much more than income inequality. al-
most all studies show that overall income inequality 
is high, although there’s no consensus with regard 
to recent trends.

a more global SoUth
today, a new balance has been achieved in ter-

ms of global production in a way that hasn’t been 
seen for 150 years. the increase in the circulation of 
goods, services, people and ideas between borders 
has been amazing. in 2011, trade accounted for about 
60% of the world product. Developing countries 
have played a major role here: between 1980 and 
2010, they have increased their share in worldwide 
trade from 25% to 47%, and their share in the world 
product from 33% to 45%. Developing regions have 
also been reinforcing their relationships: between 
1980 and 2011, trade among southern countries has 
increased from 8.1% to 26.7%.

not all developing countries are fully participa-
ting in the rise of the south yet. the pace of change 
has been slower, for instance, in most of the 49 less 
developed countries, especially those located away 
from the coast or that are distant from global ma-
rkets. however, many such countries have also star-
ted taking advantage of trade, investments and te-
chnological and financial transfers among southern 
countries. china’s growth has had positive impact 
on other developing countries, especially its closest 
trade partners. to some extent, these benefits have 
counterbalanced the drop in demand from developed 
countries. there would have been a 0.3-1.1% drop in 
the growth of low income countries between 2007 
and 2010 if growth in china and india had been redu-
ced to a level similar to that of developed economies. 

several countries also took advantage of the po-
sitive effects on industries that foster human deve-
lopment, especially in the health area. for instance, 
today indian companies provide african countries 
with medications and medical equipment, as well as 
information and communication technology services 
and products, at affordable prices. some brazilian 
and south african companies go through the same 
process in their respective regional markets. howe-
ver, exports from larger countries might also pose 
disadvantages. 

large countries generate competition pressu-
res that might choke economic diversification and 
industrialization in smaller economies. furthermo-

re, in some cases competition shocks were follo-
wed by industrial revitalization. a competitive role 
today might easily become a complementary role 
in the future. changing the paradigm from compe-
tition to cooperation seems to depend on the esta-
blishment of policies that allow the new challenges 
to be faced.

FactorS that trigger development
Many countries have enjoyed substantial pro-

gress over the past two decades: the rise of sou-
thern hemisphere powers has become a widespread 
reality. however, several countries have experien-
ced particularly expressive performance; on top of 
increased national yield, social indicators in areas 
such as health and education have recorded above-
-average values.

how did so many southern countries manage 
to change their human development perspectives? 
Most countries have experienced three remarkable 
development triggers: a pro-active state in the de-
velopment area; exploration of global markets; and 
investment in innovative social policies. 

these factors aren’t based on abstract percep-
tions about the hands-on development process. 
actually, they are based on the life-changing deve-
lopment experiences of many southern countries. 
in fact, they often confront preconceived standard-
-setting approaches: on one hand, several communal 
procedures managed centrally are set aside, and, on 
the other hand, they avoid the unbridled liberaliza-
tion adopted by the Washington consensus.

partnerS in a new age
several southern countries have shown what 

can be done, but there’s still a long way to go. for 
the next years, the report lists five main findings:

• investment in human development isn’t justified 
just because of moral reasons, but also because the 
key to success in a more competitive and dynamic 
global economy involves improved health, education 
and social welfare. such investments must focus 
especially on the poor, allowing them to interact 
with markets and increasing their livelihood oppor-
tunities. poverty is an injustice that can and should 
be fought by means of concrete actions.

• good political decisions also require effort with 
regard to reinforcing social abilities, not just indivi-
dual ones. individuals are members of social institu-
tions that might limit or boost their development po-
tential. policies aimed at changing social rules that 
limit human potential, such as restrictions to early 
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marriage and dowry requirement, give individuals 
the opportunity to explore their full potential.

• unprecedented accumulation of financial re-
sources and sovereign funds in the north and south 
allows great progress to be made more quickly. in-
vesting even a small portion of such funds to fos-
ter human development and eradicate poverty could 
have significant impact. at the same time, south-
-south trade and investment flows might leverage, in 
new ways, foreign markets, increasing development 
opportunities through participation in global and re-
gional value chains, for instance. 

• blooming south-south trade and investment 
might create conditions that could allow the pro-
duction capacity to be transferred to other less 
developed regions and countries. recent chinese 
and indian joint ventures and investments made for 
boosting production in africa might be a prelude to 
a widespread dynamics. international production 
networks offer opportunities for development acce-
leration, allowing countries to experience leaps to 
more sophisticated production systems.

• the establishment of new institutions and par-
tnerships might foster knowledge, experience and 
technology exchange between companies. such 
newer, more solid institutions would allow the pro-
motion of trade and investments, accelerating ex-
perience exchange among southern countries. one 
possible step would be to create a new committee 
for the south, based on a new vision that would 
allow southern diversity to become a trigger for mu-
tual help.

the rise of the south leads to a greater diver-
sity of opinions in the global scenario. this factor 
represents an opportunity to build governance ins-
titutions that represent all society circles and take 
advantage, in a productive manner, of such diversity 
in the search for solutions to global issues.

international organizations need new guiding 

principles based on the southern experience. the 
rise of the g20 is an important step towards that; 
however, southern countries also need a more equi-
table representation in bretton Woods, the united 
nations organization and other international orga-
nizations. social communication means are curren-
tly used by active national and transnational civil 
society and social activism groups to voice their 
demands for fair, equitable governance. the increa-
sed number of campaigns and platforms created to 
send essential messages and demands requires the 
adoption of more democratic and inclusive princi-
ples by governance institutions. generally speaking, 
a fairer, less unequal world requires listening to all 
kinds of demands and establishing a public addres-
sing system.

a sustainable world requires greater availabili-
ty of public global resources. the issues observed 
at the global level are more numerous and urgent, 
ranging from the mitigation of climate change and 
international economic and financial instability to 
the fight against terrorism and nuclear proliferation. 
these issues demand a global response. however, 
in many areas, international cooperation remains 
slow and often dangerously hesitant. the rise of the 
south brings new opportunities regarding a more 
effective distribution of global public assets and an 
end to the deadlock to which several global issues 
have come. in most cases, being public or private 
isn’t the result of an inherent public asset feature, 
but of social development, which represents a po-
litical choice. country governments have the tools 
to intervene in case of national scarcity, but when 
global challenges arise international cooperation is 
needed, and it can only take place if several govern-
ments choose to work together. considering the ur-
gent challenges, progress regarding the definition of 
what’s public or private will require firm leadership 
with personal and institutional effort.   •
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Sustainable investment 
the best option

by ernesto cavasin and Dominic schmal
sustainability experts at pwc
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past business world generations have ack-
nowledged short-term results; this heri-
tage is still present today. at a time when 
many countries face economic instability 

and unpredictability, the perception that having po-
sitive quarterly results is the best way to calm in-
vestors and government entities down still persists 
in a scenario of economic setbacks or loss of pro-
duction capacity. 

in european countries affected by economic 
stagnation, people go out to the streets demanding 
immediate reforms and investments to reverse the 
scenario of unemployment, loss of purchasing po-
wer and quality of life deterioration. economic pa-
ckages and corporate strategies are expected to 
bring momentary corrections. public authorities and 
corporate leaders are expected to take quick action. 
such promptness can be risky if future impacts 
aren’t analyzed in detail. 

because brazil is a developing country, the cur-
rent scenario also reflects a demand for quick gro-
wth. Major events that will take place in the country 
over the next years, combined with a lack of urban 
infrastructure, make immediate investments a prio-
rity. one of the main programs established by the 
brazilian federal government is called “growth ac-
celeration program.” 

economic growth as a priority and the need to 
show positive financial results are much needed for 
social and human development. however, develop-
ment will only be perceived as 
responsible and successful if 
it’s based on a perennial vi-
sion, especially if it’s able to 
combine environmental, social 
and governance (esg) issues 
with traditional decision-
-making investment criteria.

the question is: What does 
an investor or decision-maker 
know about perennity in a ma-
rket that demands short-term 
results? the question remains 
unanswered. the financial 
market is very experienced 
regarding the assessment of 
financial risks alone. however, 
when it comes to social or en-
vironmental issues in a deba-
te involving financial impacts, 
there’s a lack of knowledge 
that prevents proper decision-

-making, offering no governance about business 
risks or determining whether a certain investment 
was appropriate or not. 

the global investment community has been sho-
wing interest in the theme. Year after year, publica-
tions show the positive relationship between sus-
tainable investments and positive financial indicator 
results.  however, the relationship frequently invol-
ves a positive long-term result, therefore investors 
who want immediate results are not attracted. 

sustainable investment must tackle an effective 
vision about esg issues and permeate the decision-
-making process related to investments and portfo-
lio management. the market needs to catch a deep 
breath to change the perception that results should 
only measure the financial aspect. in addition to bet-
ting on the future, a responsible investor has faith in 
the success of a company that has esg-based risk 
management and identifies new long-term business 
opportunities. 

in the global scenario, we can see that a group of 
entities with concentrated capital shows signs that 
sustainable issues should be integrated to business 
investment assessments. the notion that sustaina-
ble investments reduce financial performance must 
be disproven. actually, it could increase the scope of 
analysis and bring new opportunities. 

regarding environmental issues, for instance, 
we could list the problems of natural resource scar-
city, soil pollution and climate change. environmen-

Governance

Social

100

Environmental

Percentage of companies

Source: PwC/PRI The Integration of Environmental Social and
Governance Issues in Merged and Acquisitions Transactions
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tal challenges present new business opportunities 
in the investment area.  consequently, revenue can 
be generated by new technologies and cost-cutting 
through eco-efficiency practices. 

the same goes for social issues. an understan-
ding of socially responsible investment, for instan-
ce, must significantly interfere with the best health 
and safety practices, the assessment of human ri-
ghts in business, and fair negotiation practices with 
employees, local communities, suppliers, etc. When 
social demands are met, the company minimizes 
conflicts that, left unexplained, might compromise a 
business’ operation and reputation. 

the united nations environment program’s fi-
nance initiative has published a report called “show 
Me the Money”1, which provides about the importan-
ce of esg aspects for the global investment commu-
nity. the main surveys point out that esg aspects 
are relevant, and investors concerned about social 
and environmental aspects over an investment’s 
decision-making process potentially minimize risks 

and affect the short- and long-term value for sha-
reholders. 

the united nations’ principles for responsible 
investment (pri) are proof of the growing evolu-
tion of the theme, with greater investor participa-
tion. launched by the new York stock exchange in 
2006, the six principles were developed by a group 
of institutional investors with the purpose of highli-
ghting the importance of environmental, social and 
corporate governance issues for investment practi-
ces.  today, among pri signatories are major global 
capital market entities that manage assets totaling 
more than us$20 trillion. there are more than 40 
signatories from brazil, divided among asset hol-
ders, investment managers and service providers. 

the international finance corporation (ifc,) a 
World bank group member, also encourages capital 
market flows aimed at sustainable investments, su-
ggesting the creation of new structures and analyti-
cal processes related to esg issues.

the participation of such global initiatives is 
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good news and proves that sustainable investments 
are not just a fad, but an evidence-based debate the-
me. as corporate governance allows access to new 
markets, sustainable investment appears as a final 
touch on the governance scale. 

a pwc publication², “responsible investment: 
creating value from environmental, social and go-
vernance issues”, which includes research with 
twenty private equity companies and funds, has 
found that 94% of the survey participants belie-
ve in esg value creation in business management 
over the next five years. this reflects the deve-
lopment of a new way of doing business. sustai-
nable investments will be at the highest strategic 
discussion level. 

on the other hand, the same research shows that 
50% of the subjects state that there’s a lack of esg 
and responsible investment policies. 

the interviewed officers believe that the lack 
of formal policies isn’t related to the lack of com-
mitment or actions. they also argue that business 
focus on esg aspects already permeates the deci-
sion-making process without the need to formally 
introduce such aspects. however, the lack of a po-
licy doesn’t bring investor trust. 

implementing a formal policy might explain the 
actual commitment of a company regarding dialo-
gue and sustainable performance investment mana-
gement. therefore, it’s possible to establish action 
guidelines and define selection criteria for sectors 
perceived as critical or posing high risks. they 
are already applied in some stock exchange inde-
xes, which exclude from their portfolios companies 
from the tobacco and warfare industries. the same 
approach might be associated when assessing the 
destination of financial capital to an investment that 
could be located, for instance, in regions with poten-
tial environmental liabilities, slave work or similar 
issues. investors need to know the socioenviron-
mental impact extent and, based on that, identify go-
vernance actions. 

in another pwc survey, “the integration of envi-

ronmental social and governance issues in Merged 
and acquisitions transactions”, about 20 companies 
were interviewed, with the participation of acqui-
sitions officers from the mergers and acquisitions 
area. two-thirds of the officers interviewed said that 
the lack of evaluation of esg factors has prevented 
or affected their willingness to close a deal. 

on the other hand, appropriate assessment might 
increase willingness to close a transaction, where 
good esg performance adds value to a company’s 
brand and reputation.  the survey has also found 
other reasons that lead to esg factor assessment in 
a merger and acquisition process. the main factors 
are reduction of reputational risks, price reduction 
opportunities when closing the deal, opportunities 
to increase the value after the acquisition, and assu-
rance that post-acquisition costs won’t compromise 
operation, in this order. 

When the importance of esg aspects in a due 
diligence process was assessed, more than 60% 
of the respondents said that, when assessing an 
investment, they take the environmental issue into 
account, while 44% consider the social aspects, and 
38% consider the governance aspects. 

Despite the fact that social and governance is-
sues aren’t perceived as the most important aspects 
for assessment purposes, the officers assure that 
the themes are becoming increasingly important in 
the process, especially when it comes to acquisi-
tions in emerging markets. this can be explained 
when investments are made in countries with high 
corruption and social inequality rates. 

the labor market, financial investors, government 
agents, and the entire value chain aimed at develo-
pment must perceive investment as a sustainable 
aspect that leverages financial return, by incremen-
ting a tangible or intangible asset’s value. and the 
investor will find out that responsible investment 
brings benefits for the business, protecting against 
socioenvironmental liabilities and fostering good re-
putation. in a market with so many uncertainties and 
turbulence, it’s the best investment.   •
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Partnership 
for good 

a partnership between cryopraxis / cellpraxis bioengineering, universidade 
federal de são paulo (unifesp), university of south florida and the heart 
institute (incor) promises to end chronic chest pain that affects about 50,000 
people a year in brazil. in the procedure, doctors remove adult stem cells from 
the patient, present in bone marrow in the bone of the pelvis, eliminating the 
risk of rejection. a formulation containing such cells is prepared and then 
injected directly into the affected areas of the cardiac muscle through a small 
incision ten centimeters. the procedure is named after react (refractory 
angina cell therapy protocol).
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the react was tested in 20 people, of whi-
ch over 80% were free of the problem. the 
project is nearing completion of results. 
the procedure is exclusive of cryopraxis / 

cellpraxis and began in september 2005, with com-
pletion of patient inclusion in December 2011. in the 
same month last year, ended the period of monitoring 
of volunteers. hossne nelson, medical director of the 
company, said that the beginning of the activities fa-
ced some challenges as the physical structure and 

environment for the storage cells. losers obstacles, 
the technical-scientific partnership took off. “it’s a 
situation the parties who win because only the pri-
vate sector can offer technological innovation and 
organizational culture that lacks a public university,” 
explains hossne, noting that was generated also a pa-
tent for the company and academic institution.

treatment with react is accomplished in one day. 
Doctors remove adult stem cells from the patient’s 
own bone marrow, creating a formulation that is 
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injected directly into the heart muscle, normalizing 
blood flow at the site and remedying the pain. the 
areas affected by the lack of blood vessels are iden-
tified by tests. “injection is via surgery on the heart 
muscle. a formulation containing such cells is prepa-
red and then injected directly into the affected areas, 
through a small cut three inches, made in the lateral 
chest “details the physician. the patient remains four 
days recovering in the hospital: an icu and the other 
three in the room.

the participants are between 53 and 79 years and 
had no more surgical options or responded more to 
clinical treatment. the cryopraxis / cellpraxis uni-
fesp and were responsible for the operational part of 
the project and the incor and american university, 
analyzing the results. “the react is a formulation 
cellular obtained adult stem cells from the patient. 
the idea is to form new blood in vain. the procedure 
is similar to collection for bone marrow transplanta-
tion. every patient who has coronary vein obstruction 
can opt for chemical treatment, stents or conventio-
nal surgery,” explains nelson hossne.

each patient suffering from refractory angina 
costs per year more than $ 100 thousand between 
spending on hospitalizations, operations catheters to 
place stents, angioplasties, and yet spending on me-
dicines, laboratory tests and payment of caregivers, 
since the majority can not to perform basic tasks of 
daily life alone.

angina, classified one to four, occurs when the-
re is obstruction in the coronary arteries and cardiac 
muscle fails to receive the required amount of blood. 
the type four is the most severe, the patient cannot 
do activities without pain.

an individual with the disease feels pain 10-20 te-
aring is admitted per day and 30 to 40 days a year. 
the Mayo clinic in the united states, estimates that 
refractory angina cost around u.s. $ 300,000 per 
year per patient.

the results of the research were presented at the 
react international symposia held in brazil and eu-
rope. over 80% of patients are pain free. exams to 
diagnose areas are conducted monitoring to assess 
whether there was better. “Most patients achieved 
significant improvement in blood supply in areas that 
had not,” explains hossne.

the doctor believes that, once approved by regu-
lators, the procedure developed will be available to all 
in near term. “the presentation of the study to hun-
dreds of experts in italy last month, and now, in sao 
paulo, make the technique increasingly approximates 
reality,” says the doctor also showed that the socioe-
conomic reality of angina patients refractory. hospital 
data indicate that santa catarina, brazil, each patient 
has spent about $ 120,000, with an average of 12 to 15 
admissions per year. after four years of procedure, 
20 patients practically zeroed costs hospitals.

among the main challenges of the project, poin-
ting hossne the physical structure of the hospital. “We 
need a special environment to separate cells, which 
were not within the surgical hitherto. that’s because, 
once collected, the bone does not leave the operating 
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room. this procedure resulted in difficulty in the be-
ginning of the project. Moreover, every beginning is 
troubled by financial issues. it would be very difficult 
to implement something only in university because 
of cost structuring lab. remember that the process 
does not end inject the formulation in the heart of 
the patient. You need to monitor the treatment in one 
year, “he adds.

in research such as that developed by cryopraxis, 
the partnership between business and universities can 

make a difference. but this culture is still incipient in 
brazil. “in the united states, this kind of partnership 
going on for much longer. it is a situation in which two 
shares aas wins. that’s because, theoretically, the pri-
vate company can offer technological innovation and 
organizational culture and that the public university is 
needed. at the end, envisages the possibility of gene-
rating a patent will be registered to both sides. this 
situation contributes to the technological advancement 
of the country. “everybody wins.   •

meet the Company

the cryopraxis is the result of a division of silvestre labs, which developed with the universidade federal 
do rio de janeiro (ufrj) a remedy for wounds and serious injury in burned through the synthesis of a molecule, 
in 1996. three years later, at the beginning of research involving stem cells, the executives estimated that there 
would be demand for technology collection, transportation and storage of cells. the care with freezing to 190 
degrees celsius, and subsequent thawing are critical to the material is viable for transplant.

 
that was how did the cryopraxis at polo biotechnology of rio de janeiro, facing cryogenic storage of um-

bilical cords and organs. With the field of storage cycle began the studies on active principles of cells for thera-
peutic procedures to restore the function of an organ or tissue. 

in 2005, cellpraxis still a division of cryopraxis, joined the buffalo enio professor, holder of cardiac surgery 
unifesp, and director of the heart institute (incor) of sao paulo, noedir stolf for drug development aimed at 
pathologies without therapeutic option, starting with refractory angina. the disease causes disabling pain in the 
chest and reaches over 50 million people in brazil. 
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Smart cities,
where governance happens

by ladislau Dowbor 
professor at the puc-sp graduate school of economics and business 
and a consultant for several united nations agencies
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improved management allows cities to 
operate more efficiently. it’s a large scale 
scenario with several issues to be tack-
led, but ultimately it’s about managing the 

limited resources available in the best way possible, 
something we learn how to do in our own househol-
ds. some houses, buildings, companies or cities are 
well-managed; others aren’t. actually, the main pro-
blem isn’t the lack of resources, but the decision-
-making process that determines how they will be 
used. 

We could list existing theories about local public 
administration, pressure groups, regional and urban 
economy. however, it might be easier to take actual 

examples of everyday city problems and discuss the 
necessary governance changes based on that. the-
se problems have been discussed in more detail in 
other papers. in the present essay, we will provide a 
brief description and focus on the management and 
governance measures required.

participatory planning
the channeling of streams is an interesting 

example. the lack of an integrated water manage-
ment policy in the city leads to a standardized so-
lution: if a neighborhood is often affected by floo-
ds, the city councilor is contacted; s/he negotiates 
the interests involved, puts pressure on the mayor, 
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identifies a contractor, and the process results in 
a channeled stream. the neighborhood inhabitants 
are happy, the councilor earns additional votes, the 
contractor makes money and the mayor inaugura-
tes construction works. naturally, no one seems to 
remember that water continues to flow down the 
way. the streams keep flowing. since water flows 
faster in channeled streams, the downstream nei-
ghborhood starts being affected with worse floods. 
its inhabitants will, then, contact another councilor 
and the system goes on, until the water finally ends 
up getting so fast to the lower city areas that such 
floods become catastrophes. so the authorities start 
building large pools to retain the water, a process 
that results in profitable contracts and new conta-
mination spots. and because the pools alone fail to 
handle the water volume, the contractors are hired 
to deepen the river beds. More agreements are clo-
sed. 

these are all pork barrel policies that offer par-
tial solutions, which solve the problems faced by 
one group while causing problems to other groups. 
and when the system finally collapses and a major 
flood affects the entire city, bypass gates are acti-
vated, causing the poor to be affected, because they 
don’t have a say and are not perceived as part of the 
so-called “society”. 

transforming streams in channeled sewers, val-
leys in roads and the relationship with water in a 
battle against nature might result in profitable con-
tracts and great inauguration ceremonies, but no 
problems are actually solved. the consequences of 
building more roads instead of building subways and 
fostering collective public transportation in valleys 
are catastrophic both in terms of floods and car and 
urban mobility. 

this is clearly a governance problem that re-
quires a systemic vision and integrated planning 
to be rescued. the benefits enjoyed by contractors 
and mayors, who respond to specific interests with 
focus on certain opportunities, don‘t allow appro-
priate solutions to be implemented. When specific 
interests of neighborhoods affected by floods and 
individual transportation interests are combined, we 
end up having a system in which there is no water or 
traffic flow. the solutions are known. truly prioriti-
zing basic sanitation and sewage system treatment, 
tree-planting on riverside slopes, recovery of floo-
dplains, reopening of water flow bottlenecks, and 
recovery of margins in risk areas invaded by hou-
sing constructions. statistical data related to rainfall 
measurement and actual and potential disasters are 

available. the problem isn’t the lack of information, 
but how this information is used.

so here we are, back at the decision-making 
process, the democratization of options regarding 
the use of city resources. Water bodies don’t really 
observe the restrictions imposed by districts and 
local administrations; they simply flow along the ri-
ver basins. Water is a multifunctional asset: it’s an 
economic production factor in agriculture, industry 
and tourism; it affects urban well-being because 
of landscaping and leisure issues; it’s an important 
transportation pathway that should be rescued; and 
it also spreads disease and causes floods when 
handled irrationally. such multifunctional character 
requires a systemic vision, which, in turn, requires 
the redemption of a long-term planning ability when 
it comes to river basins. this process involves se-
veral levels of complexity, from the neighborhood 
stream to the planning of the relationship between 
the city/metropolitan area and the entire water use, 
treatment, recycling and absorption system in urban 
dynamics.

When it comes to the decision-making process, 
the participatory planning ability needs to be deve-
loped. the concept of participatory planning goes 
beyond a simplified, ideologically contaminated 
choice between authoritarian government planning 
and the market logic according to which anything 
goes: it involves coordinating public processes and 
business interests as per the wants and needs ex-
pressed by communities, being the combination of 
such interests based on competent technical studies 
that assure a perception of the whole and long-term 
positive results.  

broadband acceSS: connectivity
another issue that shows urban governance re-

quires upgrading is broadband access. Municipali-
ties are on a worldwide race to offer Wifi, WiMax 
and other technologies that take advantage of a 
huge wasted asset in urban centers: electromagne-
tic waves. the digital era is promoting a deep chan-
ge in civilization, remodeling management systems, 
changing jobs, dramatically changing the concept 
of geographic space, changing the patterns of ne-
tworking and connection between people, groups 
and companies. 

from the technical and financial perspectives, 
there’s not a lot to unveil. urban populational den-
sity makes overall wireless broadband access to 
the internet cost-effective, allowing anyone to fully 
connect to the myriad of information available online 
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anywhere, at any time and virtually for free. today, 
in são paulo, access is monopolized by telephony 
companies; because there are only a few companies 
and they coordinate efforts, resulting in very high 
access costs. however, such access could be pu-
blic, using open software at very low costs. today, 
anyone can make a call to paris or new York using 
skype almost for free using the internet, while the 
cost of a call between são paulo and campinas is 
very high. this is an example of very poor manage-
ment of a public resource, where electromagnetic 
waves are owned by private companies. 

the obvious solution is to assure open access 
at no cost or at a merely symbolic cost. it’s simple 
math: people and goods flow along streets and ave-
nues, which have a high production and maintenan-
ce cost. however, no tolls are charged (at least not 
yet!) for walking down the streets. We are entitled to 
move around freely and for free. this doesn’t pre-
vent the streets from generating economic return: 
businesses, homes and several economic activities 
can be located on such streets, generating money 
and jobs. likewise, the circulation of knowledge 
along “broadband avenue” should generate profit 
not based on the actual circulation, but rather on the 
resulting economic activities. the current system 
could be compared to the practice of charging a toll 
at every corner, preventing people from circulating 
freely and hindering more productive applications 
for the city. 

from the governance perspective, public broa-
dband access should be assure, just like access to 
water, electricity and other basic service systems. 
the knowledge and connectivity access system, 
which is currently in the hands of private groups, 
must be guaranteed under the same public and uni-
versal system, which doesn’t prevent private groups 
from offering specialized services. it’s not about 
suggesting a transition from a private oligopoly to 
public monopoly, but assuring a more rational global 
use of connectivity. by nature, private systems fo-
cus on sophisticated demand at high prices, tending 
to increase opportunity inequality in the city. a basic 
public system that allows special expert services to 
be offered or more specific demands to be met by 
the private sector – resulting in a mixed public and 
private system – brings a viable governance pers-
pective for such an important service. 

organized commUnity: 
participatory democracy

in the previous topics, we talked about urban 

governance upgrades regarding “soft” instruments 
– information sharing, participatory planning and 
urban connectivity. such instruments don’t require 
loads of money to build overpass bridges that requi-
re a lot of iron and concrete, and expensive inau-
guration parties, as well as a lot of money for the 
next political campaign. these are basically organi-
zational measures related to operation and modern 
management practices. the impacts will be felt in 
the most delicate and fragile area – governance, to 
which we usually refer as “politics.” organizing “po-
litics” to assure that criteria related to the life qua-
lity of people are perceived as priorities requires us 
to think less about the ideologies that break us apart 
and more about practical ways to respond to more 
important issues. We don’t lack money, asphalt or 
concrete, but good judgment regarding their use and 
result priorities. 

We must bear in mind that governance and the 
regulation of several activity areas need to consider 
the stakeholders involved. thus, the process invol-
ves agreement systems at the various levels where 
problems are identified: the neighborhood, district, 
city, or metropolis, in coordination with the state and 
federal levels. the city’s political heritage usually 
lacks tools to deal with the population at the basic 
level, which refers to the neighborhood, the district 
and regional administration, where people are able 
to participate directly. a strong organization of ci-
tizens at this level will lead to a pyramid-like deci-
sion-making process that will actually make sense, 
for the higher levels will have to take community in-
terest – just plain quality of life – into account. 

processes must be democratic. unlike a private 
company, a city is owned by its users. participation 
in the decision-making process and definition of op-
tions will occur in each neighborhood as part of the 
democratic experience.  

the neighborhood is a good example. the orga-
nization of our immediate surroundings is essential 
for our quality of life.  legally, a neighborhood is 
not a legal entity, therefore a district becomes the 
smallest legal unit. the city’s 96 districts, with an 
average of 100,000 inhabitants, are large enough to 
be characterized as a town anywhere in the world. 
and we have only one mayor for all 96 districts and 
31 deputy mayors’ offices. there’s too little demo-
cracy. from a practical standpoint, governance must 
be close to citizens in order to allow for participa-
tory processes. 

there are no mysteries here. in grenoble, hou-
sing developments are designed with the help of 

Su
St

a
IN

a
bI

LI
ty



67

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

future inhabitants, who make sure the development 
has a drugstore, a space for doctors’ practices, a 
bakery, a laundry service and cultural spaces. the 
development is designed according to the people’s 
daily routines, with several amenities in the area, not 
according to the needs of a contractor who wants 
to maximize profits in the smallest area possible. in 
Montreal, any changes to public square areas requi-
re direct consultation, door to door, to area inhabi-

tants, and meetings must be held to hear those living 
in surrounding streets; the region’s inhabitants must 
also be previously notified and informed about such 
changes. the process might require more time to 
be concluded, but it makes sure the square won’t be 
transformed into a supermarket or parking lot, pre-
serving common areas. in toronto, all school sports 
facilities are open to the community, no registra-
tion or “membership” required: enjoying the pools, 
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courts and other facilities make the space more use-
ful and cost-effective. 

development coUncilS
What are the city’s future economic perspecti-

ves? We already know that industrial activities, in 
addition to employing an increasingly lower number 
of people as processes become automated, have 
migrated to country towns. financial intermediation 
activities are increasingly managed online by the 
users themselves, which has reduced the number 
of industry jobs over the past years. the high level 
of connectivity allowed by new technologies and the 

expansion of transportation networks has taken de-
velopment to the country towns. the role of a vast 
regional economic basin played by the big city until 
recently no longer has the same weight. further-
more, the overall stall to which the city has come in 
terms of urban mobility, which resulted from deca-
des of poor transportation system choices, leads to 
a slow erosion of its role as a mediator of regional 
economic activities. it still plays the role of a “world 
city”, being the center of a set of international acti-
vities developed in globalized spaces, business re-
presentations, fairs, events. 

generally speaking, the strong expansion of fore-
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casted activities is related to labor-intensive activi-
ties and activities that demand a direct personal re-
lationship, such as social policies. education, health, 
culture, sports, safety, housing, leisure, and tourism 
are the activities that clearly stand out in the chan-
ging horizon of urban activities. são paulo’s eco-
nomic role will increasingly depend on its ability to 
stand out in the expanding area of knowledge eco-
nomics. this involves heavy investments in educa-
tion, research, infrastructure and communication 
systems, as well as in the generation of a creative 
environment required to prevent the city from being 
stuck in the past. 

there are strategic options to be designed, vi-
sions of the future to be built. governance solutions 
are also required. over the world, economic and 
social development councils are being created. in 
brazil, the council was first established at the fede-
ral level, and today there are several such councils 
operating in many states and municipalities. it’s a 
governance arena that requires cooperation betwe-
en companies, public authorities, civil society orga-
nizations, labor unions, and research centers from 
several areas. someone has to plan the future in 
a systematic, organized manner. this opportunity 
won’t emerge from political discussions held at the 
city council. players representing the various activi-
ty areas are the ones that must help build the visions 
and negotiate the corresponding pacts. and, playing 
their law-making role, city councilors have the to-
ols to write, discuss and approve the corresponding 
laws. 

in 1990, shanghai established a center for dis-
cussing the future of the town. the purpose of 
the center was to be a mediator between the huge 

economic basin in the countryside and internatio-
nal connections. it was also seen as a member of 
the “world cities” network being created. sweden, 
which has a population smaller than são paulo, has 
established its talent for fine chemistry and preci-
sion mechanics a long time ago. south africa, whi-
ch concentrates 40% of the economic production of 
sub-saharan africa, has created the national eco-
nomic Development and labor council (neDlac) to 
build its visions. rio de janeiro, which was repla-
ced by brasilia as the brazilian capital city, having 
witnessed its industrial jobs migrate do the paraiba 
river valley and the campos region, having also lost 
many of its harbor-based jobs because of the eco-
nomic withdrawal, has failed to negotiate its huge 
potential for business, event and cultural tourism 
in time, failing to consider its transition into the fu-
ture. it currently has 8 million inhabitants without 
the required corresponding economic bases, having 
wasted a huge amount of time and being in urgent 
need for recovery from a social degradation scena-
rio. thinking about the future now is also part of the 
governance effort. 

We have seen a few management instruments 
here: information sharing, participatory planning, 
connectivity based on new technologies, communi-
ty organization, development councils. once again, 
we’re dealing with software, organizational intelli-
gence, and rational use of resources. these instru-
ments don’t represent the costs of senseless hou-
sing projects, retention pools and similar initiatives 
where intelligence was buried with concrete. they 
require good judgment and, above all, political orga-
nization aimed at a greater purpose: the population’s 
life quality.   •
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Forest-based 

uproots from Rio
industry 

the state of rio matter of other federal units 90% of the wood it consumes. this 

mismatch prevents local development of this sector, in addition to impacting the 

competitiveness of rio de janeiro. the conclusion is in the unpublished study 

commissioned by firjan consultancy pöyry silviconsult. 
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“we lost economic opportunity 
by not having local availability 
of wood raw. the high cost of 
transportation of that product 

makes the industry look to locate in areas close to 
forest production. as one of the goals is firjan 
attract businesses to the state of rio, it is impor-
tant to have a foundation planting forests “, explains 
antonio salazar brandão person, coordinator of the 
group executive agribusiness federation.

to meet the current consumption of local indus-
tries, the state should have 119,000 hectares of fo-
rest plantations, whereas only has about 18 thousand 
hectares, according to a study requested by firjan 
in 2009, conducted by the federal rural university 
of rio de janeiro (ufrrj).

changing this reality, and become more compe-
titive firms that use inputs from rio Wood, the state 
of rio could attract higher value-added industries, 
such as producers of fiber board and plywood, me-
dium density, offering, for example, doors, floors 
among other items.

currently, the state of rio is already a major 
consumer of forest-based products in the country. 
“excluding the pulp industry, the state of rio is a lar-
ge domestic consumer,” said salazar. according to 
the study, the total consumption  - estimated at 3.6 
million cubic meters of wood equivalent to the year 
2012 - the energy use in the ceramics industry and 
in other industries accounted for 29% of the total. 
the construction industry accounted for 23%, and 
charcoal metallurgy, by 8.3%.

among the forest-based products, the participa-
tion of the state in the national market of plywood 
reached 27.4% in 2012. the second most consumed 
product was burning for energy, with a 2.2% share 
in national consumption.

the consumer market is composed by rio pri-
mary manufacturing industries (wood processing in 
natura) and secondary (producers of wood packa-
ging etc.), retail (which supplies network construc-
tion material manufacturers) and end consumers 
industrial and domestic, mainly construction com-
panies and industries that consume wood for steam 
and power generation. 

“the forest-based industry is important because 
it has relatively large capacity to create jobs both in 
industry and in agriculture, as the sector is to deve-
lop the wood must be near. Many industries do not 
come to rio because it has no wood here. our con-
sumption is high, but the number of industries that 
process wood is low, “notes salazar.

according to the 2006 agricultural census, 
the brazilian institute of geography and statistics 
(ibge), the state of rio has about 685 000 hectares 
of areas with “natural pastures” and “degraded pas-
tures planted.” the study commissioned by firjan 
recommends planting forests in 15% of these are-
as, which would generate 48 000 jobs per year for 
five years, and attract the deployment of competitive 
industries of wood processing, without damage to 
agriculture and livestock. the study shows that the 
return on capital invested in forest plantations va-
ries from 6% to 12%, higher than provided by tradi-
tional activities such as overgrazing. 

“there forestry activity in the neighboring sta-
tes. in rio, the legislation is a challenge to be faced, 
because it hinders the planting of forests, “said sa-
lazar.

impact on local indUStrieS
the ceramic santa izabel, in itaboraí, presents 

a typical faced in the state. according edézio gon-
zalez Menon, partner of the firm, 90% of the wood 
used for energy come from out of state, mostly from 
southern bahia and northern espírito santo. eu-
calyptus residues are not used in the pulp industry. 
the rest comes from the state of rio itself, including 
material from sawmills and construction waste. 

“Wood represents 25% of my production cost. 
two-thirds of the cost of wood bahia refer to the 
value of the freight. “

Menon criticizes the lack of incentive for forest 
planting by the state government. “if we had done 
this 20 years ago, we would be stocked. now the 
land itaboraí were very expensive, depending on the 
comperj, which makes planting in nearby areas, “ 
he says.

planting For their own
Quimvale, a chemical industry company located 

in barra do pirai, presents a very different case. she 
was a pioneer: he worried about its dependence on 
wood in 1984, when he decided to buy four farms in 
the region to meet their own energy needs. today, 
the production of Quimvale forest meets the de-
mand matrix and still sells the surplus to sawmills, 
stores building materials and ceramic industries. 
are 1,100 hectares of eucalyptus plantations on a to-
tal area of 1,800 ha. the difference corresponds to 
the area of preservation. 

“the wood energy cannot be far from the place 
of consumption, because it increases the production 
cost. i calculate to be viable within a radius of 100 
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km. so, i think the state of rio needs to encourage 
the planting, but state law prevents the planting in 
areas above 200 hectares, while federal law limits 
at 1,000 ha,” says francisco loureiro Muniz, direc-
tor of Quimvale forest.

in 2009, Quimvale chemistry has required more 
wood its subsidiary. the industry decided to replace 
the wood all the gas was still used for fuel. “it resul-
ted in a savings of 40%,” said Muniz.

the company plans to expand the planting area 
by acquiring new land or encouraging others. “the 
activity and pays the producer generates one job 
every ten acres in a critical area, which is the field. 
We already have widespread knowledge in our re-
gion, which has no tradition in commercial forests,” 
he adds.

development policy iS the SolUtion
the rio de janeiro stands out as a major consu-

mer states of forest-based products in brazil. ho-
wever, unlike the extension regions important asset 

present in its territory, as paraná, são paulo and 
bahia, the industrial chain of forest-based rio is not 
complete, since the vast majority of activities that 
comprise the productive chain links (forestry and 
wood processing industry) are not widely developed 
within the state.

apparently, the biggest question on the consu-
mer chain of forest-based wood products in the 
state of rio de janeiro, especially for branches in-
dustries that use wood for energy generation and 
steam, is the possibility of scarcity of its main raw 
material (wood fresh) and consequent increase in 
production costs of the segment potteries, steel and 
agribusiness. Moreover, companies in the segments 
and sawn furniture emphasized that the greatest im-
pediment to the expansion of these industries in the 
state is the restriction of the supply of fresh wood 
at prices consistent profitability of these ventures. 
this scenario, which on the one hand sets up a chal-
lenge for the forest-based sector of rio de janeiro 
in the short term, also translates as an opportunity 
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to generate foreign exchange, income 
and employment for the population of 
rio de janeiro in the medium and long 
term. the marketing opportunities wi-
thin the forestry sector are allocated 
in the possibility of agricultural pro-
ducers from rio de janeiro to become 
suppliers of raw material for forest ba-
sed industry.

the investments in the implemen-
tation of forest plantations within the 
current model entail higher financial 
returns compared to traditional activi-
ties such as extensive livestock, ran-
ging between 6.0% and 12.0% on in-
vested capital. however, it is important 
to note that the maintenance of the in-
vestment is long term, because the first 
recipes that obtained with the activity 
take place seven years after its imple-
mentation. During this period, in addi-
tion to the initial costs of acquisition 
and preparation of land, purchase of 
seedlings and other expenses related 
to the deployment, the entrepreneur 
spends time investing in maintaining 
plantations. thus, the activity needs 
funding with extended grace periods, 
the predictability of the economy and 
interest rates appropriate.

the second factor that affects the 
actors in the chain, across the board, 
are the environmental barriers. there 
is widespread criticism regarding the 
politics of protecting areas of natural 
forest, but the bureaucracy with which 
it is implemented. the most organized 
companies, which meet environmental 
legislation, depend too licenses, per-
mits, reports, analyzes of processes 
for which the government, according 
to the market, would not have enough 
structure to provide an agile response, 
according to the needs the productive 
sector.

an effective policy aimed at the de-
velopment of the productive activity of 
the forest base in rio de janeiro is es-
sential to sustain development activity 
in the state, as well as to expand the 
benefits of socioeconomic activity.   •
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the green Rio
that i want

the year of 2012 was a landmark for rio de 

janeiro, which hosted the rio+20 summit, an 

important time for countries to assess was has 

been done for the environment and sustainable 

development since rio 92, allowing them to 

commit to feasible goals for economic inclusion 

and climate issues. 
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according to the state Department of en-
vironment (sea, secretaria de estado de 
ambiente,) the purpose of rio+20 was 
to foster the debate about three basic 

issues–green economy, poverty reduction and en-
vironmental governance–among governments, com-
panies and civil society, supporting the promotion of 
such goals.

rio takes pride in being the state that most attracts 
investments and creates jobs in brazil, while being the 
state with the lowest atlantic forest devastation rate, 
combining environmental preservation and economic 
development. twenty years after rio 92, institutional, 
legal and experimental foundations for sustainable de-
velopment have been established in the state.

so this is the time for an analysis of the most 
relevant actions promoted by the government of 
the state of rio since 2207: projects such as the 
green factory, social inclusion through computer 
recycling, or the green pole, for the implementa-
tion of a business and research center focused on 
sustainable development. You will find details about 
some of these achievements here.

dUmp yard eradication
the bold goal aimed at eradicating all dump yards 

in the state of rio de janeiro by 2014, when all 92 
municipalities would be properly disposing of their 

solid waste, is being attained. coordinated by sea 
and by the state institute of environment (inea, ins-
tituto estadual do ambiente,) in 2012 the dump yard 
eradication program had 19 sanitary landfills instal-
led and three being concluded.

sanitary landfills or waste treatment centers, that 
require soil sealing and proper waste and leachate 
handling–capturing methane gas for energy produc-
tion,–are environmentally friendly ways to dispose 
of urban waste. once the sanitary landfills start ope-
rating, the city governments may close their dump 
yards, recovering the degraded area. until now, 24 
city dump yards were or are being remodeled. to 
help small cities that can’t afford to keep sanitary 
landfills, sea and inea encourage the creation of 
intermunicipal consortia for a collective solution, 
being one landfill set up per region. this support will 
allow 69 municipalities to have proper waste treat-
ment by the end of the year, with benefits for more 
than 10 million people. by the end of 2012 there will 
be no more dump yards around the guanabara bay.

in 2012, rio’s city administration achieved so-
mething meaningful: the jardim gramacho monito-
red landfill, in the Municipality of Duque de caxias, 
one of the great sources of pollution in the bay, was 
closed. one year and a half before gramacho was 
closed, sea implemented actions to offer an alter-
native income for waste pickers.
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jardim gramacho
in 2011, one year and a half before the monito-

red landfill of gramacho, in Duque de caxias, in the 
lowland area of rio de janeiro, known as baixada 
fluminense, the state Department of environment 
(sea) implemented a support program for the 1,603 
waste pickers who worked there, providing training 
in other activities or investing in the same activi-
ty area, such as recycling cooperatives. sea then 
made a social, economic, environmental and infras-
tructure analysis of the jardim gramacho district, 
establishing a governance system that involved 
the federal, state and local administrations of Du-
que de caxias and rio, designing a project for the 
region’s sustainable urban development and setting 
up a recycling complex with three sheds located on 
land lent by the national institute for settlement and 
agrarian reform (incra, instituto nacional de colo-
nização e reforma agrária.) to the complex to be 
built–with r$ 1.5 million from the state fund for 
environmental conservation and urban Develop-
ment (fecam, fundo estadual de conservação am-
biental e Desenvolvimento urbano) and r$ 4 million 
as per a consent Decree signed with the Duque de 
caxias refinery (reduc)–waste from several major 
suppliers will be sent. having an estimated cost of 
r$80 million, the jardim gramacho environmental 
recovery and sustainable urban development pro-
ject already has r$ 20 million from fecam. the rest 
should be funded by the federal government.

With the creation of a r$ 21 million support fund 
financed by rio de janeiro’s city hall, waste pickers 
will receive the necessary support to rebuild their 
lives. furthermore, they will benefit from training 
courses funded by the federal government for tho-
se willing to enter the formal job market, in careers 
such as civil construction. those willing to start a 
business will be trained in entrepreneurship tech-
niques.

picKing Up For Social good
promoted through a partnership with rio de 

janeiro’s state university (uerj, universidade do 
estado do rio de janeiro,) the social good pick-up 
project (projeto coleta seletiva solidária) aims at 
advising about the implementation of recyclable wa-
ste pick-up in the cities of rio de janeiro; encourage 
appreciation for and social inclusion of recyclable 
material pickers; and providing support to schools 
and other state public institutions for the implemen-
tation of institutional social good pick-up programs. 
up to the present date, the program has been deve-

loped in 45 municipalities and is implemented throu-
gh advisory sessions and workshops for local public 
administrators, state schools, public state agencies 
and waste pickers. the method used is based on 
participative planning and environmental education. 
for information on how to bring the program to other 
municipalities, go to inea’s site (www.inea.rj.gov.br) 
or www.coletaseletivasolidaria.com.br.

ecobarrierS
to reduce pollution by removing and recycling 

waste dumped into the state’s rivers, bays and lago-
ons, inea has implemented the ecobarriers project, 
which involves setting up devices made of recycled 
materials, such as pet bottles, next to river mouths. 
such devices are barriers that retain solid waste.

up to the present time, 14 ecobarriers have been 
set up, especially in rivers that flow into the guana-
bara bay and the lagoons located in barra da tijuca, 
a district in the western area of the city of rio de 
janeiro. by the end of 2012, another five ecobarriers 
will be set up in rivers that cross são gonçalo, são 
joão de Meriti, Mesquita and belford roxo, in baixa-
da fluminense, and the district of bangu, in rio de 
janeiro’s western area. one ecostation to gather the 
waste collected for recycling was set up in santa 
cruz, also in the western area.

the ecobarriers project fosters job and income 
generation for riverside populations, offering spe-
cialized training for those willing to become ecopi-
ckers, picking up and sorting the waste trapped by 
these floating devices. ecobarriers located in rivers 
that flow into the guanabara bay alone collect, every 
month, 370 tons of waste, showing the need for en-
vironmental education initiatives to teach riverside 
populations not to dump solid waste in water bodies. 
Without the participation of society, ecobarriers will 
continue to be a mitigating solution for a serious en-
vironmental problem that causes floods, disease and 
material losses.

cooking oil is dumped in sinks, compromising 
building piping and sewage treatment systems. in 
areas where a collection network hasn’t been esta-
blished, the oil goes directly to rivers and lagoons, 
increasing pollution levels in water bodies and en-
vironmental degradation. this practice causes harm 
to the population, sanitation concessionaires and 
governments.

to help fight environmental degradation, sea has 
created, in 2008, the program for cooking oil reuse 
(prove, programa de reaproveitamento de Óleos ve-
getais,) which encourages used cooking oil pick-up 
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actions and its reuse to make soap and in alternative 
power sources, such as biodiesel.

recycling
in addition to being good for the environment, 

prove encourages the creation of used cooking oil 
pick-up cooperatives that create jobs and income 
for organized pickers. prove has been strengthening 
this industry year after year. last year, 5.5 million 
liters of used oil (between 400,000 and 500,000 
liters per month) were collected by associated co-
operatives in several cities of the state of rio de 
janeiro. in 2010, prove crossed the borders of the 
metropolitan area and reached the south of the state 
and other regions. in 2011, all of rio de janeiro’s 
hydrographic areas were covered, encompassing 
most of the state’s municipalities. prove is part 
of the environmental liabilities commitment of the 
state government before the international olympic 
committee (ioc) for the rio 2016 olympics.

green Factory
the green factory turns electronic waste into 

digital inclusion, generating jobs and income for 
hundreds of inhabitants of the alemão complex, 
in rio’s northern area. this electronics recycling 
center was opened in october 2011 in an area next 

to the alemão complex, and it has already brought 
positive results in another community where pea-
cebuilding efforts were made. the newest green 
factory is located in the shantytown of rocinha, 
in the southern area. and others will be built. over 
a two-year period, 720 youngsters from alemão 
complex communities will be trained in computer 
maintenance and assembly. for every three devi-
ces donated by the population and public and pri-
vate companies, the students manage to assemble 
one computer, which is set up in community tele-
centers. the students receive a monthly financial 
aid and, at the end of the project, twelve of them 
will be selected to work as tutors in state telecen-
ters, getting a paid job.

at the alemão, 2,000 computers will be reco-
vered, which represents average savings of r$ 6 
million regarding the purchase of new devices. the 
green factory project helps solve, in rio de janei-
ro, a serious environmental problem of the modern 
world: proper disposal of electrical and electronic 
waste. and there’s more: it encourages reverse lo-
gistics, a process provided in brazil’s national solid 
Waste policy, which determines that manufacturers 
must provide for the final disposal of the products 
they sell. companies who donate microcomputers 
get the project’s green stamp.   •
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