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Segundo definição de dicionário, revolução é qualquer transformação social através
de meios radicais. Neste mês de junho, muitos brasileiros
– jovens, em sua maioria – foram às ruas para transformar o
substantivo em verbo.
Os resultados, ainda não se pode mensurá-los. Suas causas, políticos
e acadêmicos tentam entender para criar teorias que expliquem o fenômeno,
que certamente reverberará nas eleições de 2014.
Os ventos da mudança também sopram na indústria. No artigo de capa desta edição, Andre Sharon, do Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation, apresenta sua
teoria a respeito do que vem sendo chamado como a terceira revolução industrial: a
manufatura digital. Sharon mostra como as tecnologias podem ser aliadas das empresas e qual o impacto no jogo econômico global.
O Fraunhofer, composto por cerca de 50 institutos ao redor do mundo, é o
maior centro de P&D da Europa. Foi de lá que saiu o MP3, por exemplo. Ou
seja, um bom termômetro para inovações que despontarão em breve.
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Boa leitura!
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Em quantas rodas se move a

juventude
Por Ladislau Dowbor
Professor da PUC-SP, economista e
consultor de várias agências das Nações Unidas

O transporte numa cidade como São Paulo é sem dúvida caótico. Anos de
poder de empreiteiras e montadoras articuladas com políticos fisiológicos
a seu serviço nos deram muitos viadutos, túneis e ruas paralisadas por
7 milhões de veículos. A apropriação da política urbana pelos sucessivos
malufismos gerou uma estagnação do transporte coletivo. O paulistano
perde uma média de duas horas e quarenta minutos no trânsito por dia. E na
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ausência de transporte de massa decente, quem mora na Capela do Socorro

8

acorda às 5 da manhã para chegar na hora ao emprego, volta para casa às 9
e adormece no sofá vendo bobagens. Vida de família?
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ão tenho aqui a pretensão de explicar a juventude, nem de dar conselhos sobre os
movimentos. Mas o contexto dá para delinear. Há tempos ajudei a organizar um
livro para as Nações Unidas, Cities for Children, ou
seja, cidades para crianças. Recusaram o título que
eu propus inicialmente, que era “Administrando as
Cidades como se as Crianças fossem Importantes”.
A realidade é que crianças e jovens representam um
terço da população, mas as políticas urbanas foram
organizadas para a faixa etária superior, e para as
elites. Não se trata de 20 centavos, trata-se de um
saco cheio generalizado com o caos urbano gerado,
que transtorna a qualidade de vida das pessoas, e dos
jovens em particular.
Não é tão difícil assim colocar-se no lugar do jovem. Sai da escola sem nunca ter visitado uma empresa, uma repartição pública, uma organização da
sociedade civil. A separação radical entre as fases de
estudo e do trabalho produz uma geração de jovens
desorientados, à procura da sua utilidade na vida. Se
cruzarmos essa situação com as dinâmicas do trabalho, a ausência de perspectivas torna-se muito forte,
a não ser em alguns grupos privilegiados. Na realida-

de, no processo produtivo no qual os conhecimentos
passam a desempenhar um papel preponderante, em
vez de estudo e trabalho serem etapas distintas da
vida, devem crescentemente constituir um processo
articulado em que aquisição de conhecimentos e a
sua aplicação produtiva devem enriquecer-se permanentemente. Isso se organiza.
Sentir-se inútil numa fase da vida em que o jovem chega disposto a fazer e acontecer gera, sem
dúvida, um sentimento de profunda frustração. Poder
fazer uma coisa útil parece constituir um favor, alguém “deu” um emprego. Uma pesquisa nos Estados
Unidos mostrou que, no conjunto, o who you know
(quem você conhece) tornou-se um fator mais importante de avanço profissional do que o what you know

Eu tinha vinte anos. Que
ninguém me diga que é a
mais bela idade da vida.
Paul Nizan, Aden, Arabie
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sam horas no trânsito para levar uma criança a brincar com outra no outro lado da cidade, porque já não
aguenta a solidão em casa. E no outro lado da cidade,
o coleguinha terá os mesmos videogames, o mesmo
“vale tudo por dinheiro” na televisão. Se juntarmos os
efeitos de desestruturação do referencial familiar, da
ausência do referencial de vizinhança, e da perda da
presença social local da escola, e acrescentarmos o
cinismo dos valores martelados horas a fio na televisão, que valores queremos que eles tenham?
Os pais ficam indignados: eles bebem, eles fumam, eles se drogam, eles transformam o sexo numa
aeróbica banalizada, eles não vêm sentido nas coisas... O que é que nos fizemos para dar sentido às
suas vidas? Todos nós estamos ocupados em ganhar
a vida, em subir nos degraus absurdos do sucesso;
como é que as crianças vão entender o nosso sacrifício como útil?
A compreensão de que se matar de trabalho para
construir uma vida sem sentido, ainda que com a garagem que ostenta um belo carro, e entulhada de esteiras de ginástica e outras relíquias de entusiasmos
consumistas passageiros, sem tempo para fazer as
diversas coisas que poderiam ser agradáveis, ou belas, filtra gradualmente para dentro das nossas consciências, ainda que continuemos todos a correr sem
rumo. Será que os nossos filhos realmente não vêm o
absurdo das nossas próprias vidas? E que rumo isso
aponta para elas? A verdade é que a vida reduzida a
uma corrida individual pelo sucesso econômico, com
a ilusão de que tendo sucesso, e portanto dinheiro,
compraremos o resto, é uma absurda ilusão que nos
levou à civilização de guetos de riqueza e miséria que
hoje vivemos.
É significativo que, em muitos lugares, jovens, e
até crianças, às vezes com apoio dos professores
– outra classe à procura do sentido do que ensina
– estão arregaçando as mangas e começando a tomar iniciativas organizadas. Vimos na Itália um movimento de crianças pela recuperação das praças.
Um filme-reportagem feito pelas próprias crianças
mostra a passeata, a negociação com a prefeitura e
o resgate progressivo de praças transformadas em
estacionamento, para que voltem a ter água, árvores,
espaço para brinquedos e jogos, uma dimensão de
estética, de lazer, de convívio. Em muitas cidades já
há câmaras-mirins, e não se podem aprovar projetos
de espaços públicos sem o aporte do interesse organizado das crianças. Em muitos lugares, foram organizados trajetos seguros, acompanhando as principais rotas das crianças entre as escolas e lugares de
lazer, parar melhorar a sua mobilidade e sentimento
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(o quê você conhece, as suas competências). O mundo para o jovem passa a ser visto como um universo
opaco e fechado, gerando desânimo e passividade, e
frequentemente revolta e violência.
Essa tendência tem de ser colocada numa perspectiva mais ampla. As nossas crianças e os nossos
jovens são criados num referencial de família muito
frágil: com os dois pais no trabalho, o trabalho distante da casa, casais frequentemente separados, o
silêncio no binômio sofá-televisão: constrói-se assim
muito pouco balizamento entre o bem e o mal, muito
pouco sentido de vida. Nos Estados Unidos apenas
25% dos domicílios têm pai, mãe e filhos. O joystick
basta? A grande solução apresentada seria o tempo
integral da criança na escola, em nome da educação,
mas liberando os pais no horário completo.
Um outro universo que contribuía muito para a
construção de valores era a rua, a vizinhança. Ali,
não era ainda o mundo¸ mas também já não era a
família, ali a criança e o jovem testavam a sua presença social, delimitavam gradualmente os valores da
amizade, o peso das rivalidades, construíam os seus
espaços de sociabilidade. Hoje, nenhuma mãe em
sã consciência diz à criança que vá brincar na rua.
Fica sossegada quando as crianças estão sentadas
no sofá, comendo salgadinho, e vendo “vale tudo por
dinheiro”. Porque na rua é o perigo, são as drogas, as
gangues, os acidentes de carro, o medo. Não inserimos mais as crianças no mundo, buscamos apenas
protegê-las. E quando chega o momento inevitável de
sua inserção, desabam sobre elas desafios difíceis de
suportar.
Os pais perdidos entram em intermináveis discussões sobre se devem ser mais permissivos, ou
colocar mais limites, sorrir ou gritar, e terminam,
quando têm dinheiro, lamentando-se com o analista.
O analista pode sem dúvida ajudar quando os problemas são individuais, mas não resolverão grande
coisa quando se trata de um processo socialmente
desestruturante.
A escola pequena, de bairro, frequentada por pessoas que convivem de uma maneira na escola, e de
outra nas ruas da vizinhança, mas pertencendo ao
mesmo tecido de relações sociais, era outro espaço
de construção de referências. Boa parte disso subsiste no interior. Nas grandes cidades, e diante de
uma construção escolar onde se buscam absurdas
economias de escala (quanto maior, mais barato),
gera-se um universo de gente que só se encontra na
escola. Os universos sociais do local de residência e
do local de estudo só se cruzam eventualmente. Na
própria classe média, é patético ver mães que pas-
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de liberdade na sua cidade: a tecnologia é simples,
são aqueles passinhos pintados na calçada, semáforos, algum reforço de policiamento. O que essas experiências têm em comum é o sentimento, por parte
das crianças, de estarem recuperando o seu direito à
cidade, à cidadania.
Em Valparaíso, vimos uma experiência de crianças de rua que, com o apoio de uma ONG, passaram a
resgatar os espaços vazios de um bairro, a organizar
as suas próprias bandas de música e eventos culturais, a ponto que hoje as seis escolas formais do
bairro se associaram ao projeto, e desenvolvem atividades de resgate dos espaços públicos, fazem aulas
sobre meio ambiente, melhorando o próprio entorno,
e estudam ciências sociais, melhorando o ambiente
social do bairro. Aqui também a cidade é deles, e fazer uma coisa útil e prazerosa não é o resultado de
um emprego que lhes “dão”, mas de uma iniciativa
que lhes pertence.
O que isso aponta, na realidade, é a necessidade
de evoluirmos de uma visão em que a organização
social se resume a um Estado que faz coisas para

nós, e de empresas que produzem coisas para nós,
para uma visão em que a sociedade organizada volta
a ser dona dos processos sociais, e articula as atividades do Estado e das empresas em função da qualidade de vida que procuramos. A expansão das organizações da sociedade civil, a força do terceiro setor,
as políticas de desenvolvimento local e em particular
do bairro, o resgate das funções sociais do Estado,
o surgimento da responsabilidade social e ambiental das empresas, a crítica às grandes corporações
da especulação financeira, do monopólio de produtos
farmacêuticos, de comercialização de armas, o próprio surgimento muito mais amplo da noção de que
um outro mundo é possível, pertencem todos a um
deslocamento profundo de valores que estamos começando a sentir na sociedade em geral.
Como indivíduos, podemos melhorar a nossa casa,
batalhar o estudo para os nossos filhos, comprar um
carro melhor. Mas as mudanças sociais dependem de
organização social. O sentimento de desorientação é
sentido como sofrimento individual, mas as raízes e
as soluções são mais amplas. •
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sustentabilidade

Cosmos:

ocuparem cada vez mais posições estratégicas de liderança na empresa.
O Cosmos é composto por quatro dimensões, que
funcionam como frentes de aprendizagem. Cada uma
possui objetivos próprios, embora estejam articuladas, e têm a intenção final de promover a conexão
entre ideias e pessoas. Segundo Marcelo Madarasz,
gerente de desenvolvimento de liderança, relações
e times da Natura, o Cosmos desenvolverá todos os
gestores – cerca de 600 profissionais da organização
na América Latina e França - num programa contínuo
que iniciou este ano com 200 gestores de todos os
níveis.
“O funcionamento do Cosmos, bem como os conteúdos e abordagens, serão continuamente transformados a partir da realidade da organização, da
dinâmica do mercado, das atualizações no universo
acadêmico e de pesquisa, das necessidades de clientes e outras variáveis. Ele está antenado com o que
acontece no mundo e, ao mesmo tempo, multiplica
convicções alinhadas aos negócios e essência da Natura”, destaca Madarasz.

|
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gestão de pessoas é um dos pilares-chave
da sustentabilidade. Nesse sentido, identificar e desenvolver líderes em quantidade
e qualidade necessárias é o desafio. Com
o objetivo de conectar a educação de sua liderança
às necessidades de seu negócio e à sua essência, de
forma a estarem sempre alinhados, a Natura lança um
programa de desenvolvimento e aprendizagem com
foco em gestores, que recebe o nome de Cosmos.
A ideia é criar um ambiente de compartilhamento
de experiências, busca por respostas e formulação
de perguntas por parte da liderança da empresa, junto aos próprios parceiros internos e especialistas do
mercado nacional e internacional.
Além de desenvolver seus líderes, a Natura busca com o Programa sensibilizá-los para a necessidade de associar o exercício da gestão ao permanente
processo de aprendizagem e fortalecer competências estratégicas. Dessa forma, pretende ampliar
as possibilidades de sucessão interna, contribuindo
também para a geração de resultados sustentáveis,
já que o objetivo é preparar os atuais gestores para

insight-bIOMA

a difícil tarefa de
identificar líderes
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Um vasto conjunto de contextos de aprendizagem,
abordagens metodológicas e conteúdos foi construído a muitas mãos na criação do Cosmos. Foram ouvidas mais de 80 pessoas, entre profissionais da Natura e demais stakeholders, para escolher professores
parceiros que inspirassem os líderes em seu desenvolvimento. Essa fase do projeto contou com a participação da consultora e professora Betania Tanure.
Para garantir a conexão com a gestão de negócios, o desenvolvimento do primeiro ciclo do Programa foi baseado, entre outras fontes, nas competências estratégicas estabelecidas pela Natura, na
análise de dados fornecidos por 436 líderes com

base em planos de desenvolvimento individual (PDI)
e em modelos conceituais existentes adaptados de
especialistas, como Ram Charan. O autoconhecimento será elemento central no processo de crescimento
individual e coletivo dos gestores durante o Cosmos.
Ambientes de Aprendizagem
O primeiro dos quatro ambientes do Cosmos que
já entrou em vigor no início de abril é a Escola, que
visa desenvolver competências de acordo com a função que o gestor ocupa na Natura. São aulas presenciais que contarão com professores internacionais e
profissionais de renome em liderança, com conteúdos

Formação de líderes
Devido ao desafio de crescer e formar sucessores, a Natura, desde 2009, resolveu rever seu programa de desenvolvimento de talentos com o objetivo de
preparar lideranças para o futuro.
Essa mudança na visão também contribuiu para
resultar hoje na criação do Cosmos, que é mais uma
iniciativa de vanguarda e de preocupação com o futuro sustentável da empresa.
Sobre a Natura
A Natura é a maior fabricante brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza e líder no setor de venda direta. Criada em 1969 a partir de um
laboratório e uma pequena loja em São Paulo, hoje a
empresa possui mais de 7 mil colaboradores e registrou no ano de 2010 receita líquida de R$ 5,1 bilhões,
um crescimento de 21,1% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido foi de R$ 744,1 milhões. A Natura está
presente no Brasil, Argentina, Peru, Chile, México,
Colômbia e França – onde mantém uma loja e um
centro-satélite de pesquisa e tecnologia. Sua força
de vendas é formada por mais de 1,2 milhão de consultoras, sendo mais de 1 milhão no Brasil e cerca de
200 mil no exterior. •
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Devido ao desafio de crescer
e formar sucessores, a
Natura, desde 2009, resolveu
rever seu programa de
desenvolvimento de talentos
com o objetivo de preparar
lideranças para o futuro

resse geral. Por meio dela, será possível difundir a produção intelectual gerada nos outros ambientes do Cosmos, por meio de textos, vídeos, relatos e conversas.
O Programa contempla ainda a Confraria, que
promoverá encontros para a troca de informação e
discussões relacionadas a trabalho em intervalos de
cerca de 60 dias sem um tema único, com conteúdos
definidos a partir da Escola e da Comunidade de Interesses, além da Oficina.
“A Confraria promove o encontro e a interação
para que as pessoas usufruam das diferenças, compartilhem e explicitem a essência da Natura, e se
mobilizem para a construção de um futuro melhor”,
explica Madarasz.
Por fim, a Oficina oferecerá aos líderes da empresa
a oportunidade de desenvolver projetos de interesse
ou motivações pessoais que estejam relacionados ao
negócio Natura. Dessa forma, podem envolver outras
pessoas, atuando por meio de times por unidades de
negócios, por processos e por áreas de interface, podendo vincular-se conjuntamente na busca de inovação e da aprendizagem conjunta.
O gerente de times ressalta que “a Oficina é um
contexto de criação e intercâmbio de projetos inovadores que estimulam o desenvolvimento dos indivíduos e agregam valor ao negócio Natura”.

|

exclusivos e especialmente concebidos na Natura.
Está prevista também a participação individual
de líderes da empresa em programas externos que
atendam a necessidades específicas apontadas no
Plano de Desenvolvimento Individual que a empresa
elabora.
Já os Programas Satélites, a serem implantados
em 2012, são identificados no mercado e adaptados
para a Natura, podendo haver inclusive a troca de experiências com participantes de outras empresas.
Outra dimensão prevista para o segundo semestre
é a Comunidade de Interesses, rede social criada para
interação dos líderes e discussão de assuntos de inte-
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Cogito ergo

digital
Por Andre Sharon
Diretor do Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation

Se é verdade que a eficiência será o segredo da
sobrevivência no futuro, podemos analisar o caminho
inverso para descobrir quais são as tecnologias que
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tornarão a produção industrial mais eficiente. Assim,
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podemos desenhar um quadro de como será de fato o
futuro do setor de produção industrial.

19
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or que a produção industrial será altamente competitiva no futuro? A resposta é que
os países industrializados estão tomando
posse novamente da produção industrial.
Durante os últimos 20 anos, países como a Inglaterra e os Estados Unidos (EUA) deixaram de lado
a produção industrial. Na verdade, deixaram a produção industrial nas mãos de outros e trataram de
se ocupar apenas com as inovações; até economistas
diziam que não havia nada demais com a produção
industrial. Nós devíamos ser os inovadores e deixar
que outros países se encarregassem da produção industrial.
Bem, nos últimos dois anos, tornou-se muito claro
que não é possível separar a inovação da produção.
Uma consequência disso é que países como a Inglaterra estão tentando reduzir a dependência no setor
financeiro, que até aqui foi muito forte, e agora estão
desenvolvendo vários centros avançados de pesquisa
da produção industrial para tentar retomá-la.
Os EUA estão tentando trazer a produção industrial de volta para o país, pois ela estava localizada
principalmente na Ásia. O governo Obama até anunciou a criação de uma rede de institutos nacionais de
produção industrial, os NMMIs, e disponibilizou um
bilhão de dólares para o projeto.
Ao mesmo tempo, a China e outros países da Ásia
não estão simplesmente parados; eles estão tentando subir na cadeia produtiva. Assim, temos os países
industrializados querendo retomar a produção industrial e competir, e os países da Ásia que querem ir
além em sua produção industrial. Haverá, portanto,
um ambiente agressivamente competitivo. Por isso,
posso afirmar que a competitividade será muito mais
acirrada no futuro.
Porque os produtores industriais terão que ser altamente eficientes nesse ambiente? Porque no futuro
o cenário global será plano – todos estarão no mesmo nível. Com o tempo, os custos com mão de obra
se igualarão, o custo do capital se igualará e serão
estabelecidas políticas fiscais e industriais mais sustentáveis e uniformes.
Nesse cenário nivelado, a eficiência será o fator
diferencial. Os produtores que dependerem do custo
de mão de obra e de políticas regionais para serem
competitivos não conseguirão mais fazê-lo no futuro.
Então, se sabemos que a eficiência será o principal diferencial, podemos fazer a análise do caminho
inverso para descobrir quais tecnologias possibilitarão essa eficiência. A eficiência de um projeto é composta por vários fatores, como mão de obra, processos, capital e energia.

Todos esses fatores resultarão em custos menores, qualidade superior, mais agilidade e, finalmente,
numa vantagem competitiva. Se analisarmos quais as
tecnologias que permitem essas diferentes vertentes
de eficiência, então podemos começar a desenhar um
quadro do futuro.
A EVOLUÇÃO DA MANUFATURA DIGITAL
A manufatura digital – também chamada de manufatura aditiva e impressão em 3D, prototipagem
rápida – funciona basicamente produzindo a peça
camada por camada. Atualmente, a maioria das pessoas conhece essas tecnologias; na verdade, elas já
existem há algum tempo.
Essa tecnologia foi considerada uma das dez mais
promissoras pelo Fórum Econômico Mundial. Se você
pegar o Wall Street Journal ou o Financial Times,
todos falam de manufatura digital, e de como essa
tecnologia vai revolucionar a indústria de transformação/produção.
A manufatura digital tem várias vantagens, sem
dúvida. Ela é fixtureless, não precisa de acessórios,
ela é verdadeiramente CAT/CAM, você vai do desenho
digital direto para a fabricação. Com ela, é possível
produzir formatos geométricos complexos com detalhes internos, o que não era possível com qualquer
outro tipo de sistema de produção. Você não desperdiça materiais, não precisa de ferramentas especiais,
e, teoricamente, não precisa de uma infraestrutura de
oficina.
É preciso entender que, a despeito de toda a atenção que essa tecnologia vem recebendo, ela é apenas
uma ferramenta entre várias outras que mudarão a
produção industrial. A manufatura digital, por si só,
não revolucionará a produção industrial. Ao lado de
tecnologias como o processamento a laser, a manufatura digital está transformando a produção industrial.
APLICAÇÃO DA MANUFATURA DIGITAL
Deixem–me mostrar alguns casos em que a manufatura aditiva pode ser bastante útil. Esse é um
exemplo de como a impressão em 3D pode ser usada
na área de biotecnologia, de materiais biológicos. O
objetivo máximo é conseguir imprimir um órgão do
corpo humano. Obviamente isso acontecerá num futuro bem distante, mas, enquanto isso, estamos prestes a conseguir imprimir tecidos humanos e vasos
sanguíneos, bem como outras estruturas biológicas
simples.
Agora, isso é muito mais complicado do que a manufatura digital na produção industrial, pois aqui você
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Nos últimos dois anos, tornou-se muito
claro que não é possível separar a
inovação da produção
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inovação

também precisa manter as células vivas, não basta só
colocar as células no lugar correto; é preciso garantir
que as células que está colocando não vão morrer.
Alguns dos materiais precisam ser mantidos a temperaturas baixas, outros a temperaturas quentes etc.
Então o desafio aqui não é apenas colocar o material
dentro da estrutura que você está tentando produzir,
mas também de manter as células vivas, pois se as
células morrerem, não servirão para nada.
Uma outra área na qual a manufatura digital já
tem um grande impacto, embora em escala reduzida
por enquanto, é a de aeronaves e turbinas. Estamos
produzindo moldes, camada por camada, que depois
podem ser usados para fabricar os componentes necessários. Isso é usado para produzir os centros que
vão dentro dos moldes e os reparos das pás. Já é
usado, por algumas empresas para a fabricação de
componentes sem unidade de alimentação de motores de jatos e turbinas. Que eu saiba, ainda não é usada para as unidades de alimentação, pois falta certificação e existem alguns problemas com a resistência.

|
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TREINAMENTO PARA
UMA MÃO DE OBRA EFICIENTE
Educação e treinamento são fundamentais para a
eficiência da mão de obra. Acho que esse é um grande
problema, tanto nos EUA quanto na Europa. Não sei
como é no Brasil. Mas esse problema tem dois lados.
Os estudantes de engenharia nos EUA e na Europa
aprendem as teorias das tecnologias avançadas, mas
hoje em dia não aprendem mais como fazer as coisas
só aprendem teoria nas universidades de engenharia.
Eles não entram na oficina, não sabem fresar alguma
coisa, não sabem produzir alguma coisa, não sabem
como criar alguma coisa.
Por outro lado, os trabalhadores da produção industrial não têm conhecimento suficiente sobre as
tecnologias avançadas, e terão de conhecê-las mui-
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to em breve, para poder usá-las e tornarem-se mais
eficientes. Para corrigir isso, os dois problemas precisam ser solucionados. A força de trabalho precisa
conhecer mais da teoria das tecnologias avançadas
e os estudantes de engenharia que estão se formando precisam saber mais das velhas formas de
produção; precisam pôr a mão na massa e aprender
como se faz.
Os dois lados do problema precisam ser solucionados. No nosso centro estamos tratando do problema com os alunos universitários. Juntamos os alunos
com os professores para construir as máquinas das
quais falei hoje, para que tenham experiência prática, e a Boston University oferece um mestrado em
produção industrial durante o qual eles precisam desenvolver projetos para ter mais experiência prática.
O nosso centro especificamente não oferece treinamento para a indústria; está mais voltado para a
engenharia. Mas isso mostra o quanto nossos alunos
são cobiçados pelas indústrias, pois eles têm experiência prática em desenvolver e de fato construir sistemas. O nosso instituto na Alemanha lida com todo o
processo, treinamento dos operadores industriais até
os engenheiros, então existem diferentes módulos
com períodos diferentes de duração etc.
Para concluir, coloco uma pergunta que me fazem com frequência: “Existe um revolução na produção industrial a caminho?” Eu ainda não vi um
plano para tal. No entanto, acho que há uma evolução que já está bem encaminhada e que irá transformar a produção industrial. Mas é algo que vai levar
tempo, não é uma revolução. Não estamos falando
de uma revolução e sim de uma evolução, mas pode
ter certeza de que essa evolução já começou e está
transformando a produção industrial, pois todas essas tecnologias que mencionei são transformadoras
e elas terão grande influência sobre como será a
produção industrial do futuro. •
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O consumo

que nos faz feliz:

reflexão sobre ética e complexidade

Por Vivian Blaso
Doutoranda e mestre em Ciências Sociais,
especialista em Marketing e Sustentabilidade

Segundo recente pesquisa divulgada pelo Instituto Akatu, a maioria
dos entrevistados afirma que a felicidade estaria atrelada à saúde
e à boa alimentação. Mas parece que algumas marcas ainda não
perceberam isso, pois vemos que, para elas, a felicidade não tem
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nada a ver com a saúde e nem com a boa alimentação.
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Kibon, por exemplo, por meio do Facebook,
apresenta a sua “Receita para felicidade” ou
pede para os internautas compartilharem a
Felicidade. O conceito da campanha considera que os consumidores mais felizes são aqueles que
compartilham mais porque consomem mais de seus
produtos. Ao seu lado, numa releitura do valor calórico
dos refrigerantes, a felicidade da Coca Cola está embutida numa lata ou garrafa, como mostra a campanha
“Abra a Felicidade”, que traz a promessa do consumo da
felicidade por meio do consumo do refrigerante.
Nestes dois casos – poderiam ser outras marcas
e outros produtos quaisquer, mas escolhi estas por
estarem no auge da visibilidade de suas campanhas
publicitárias – não estamos falando exatamente de
alimentos ligados à saúde e à boa alimentação, como

indicaram os consumidores brasileiros na pesquisa
Akatu, que trariam felicidade.
Pelo contrário; a leitura das campanhas publicitárias nos mostra que o que interessa é consumir

Foi a partir da década de 1990 que
o consumismo passou a ser o alvo
dos documentos elaborados pela
Organização das Nações Unidas
(ONU) como uma das raízes da
crise ambiental em que vivemos

CLASSE C
Para complicar ainda mais o debate, um outro ponto relevante a ser colocado em discussão a partir da
pesquisa do Akatu seria a preferência da Classe C ao
optar pelo caminho do consumo – de todos os tipos
de produtos e serviços – em detrimento ao caminho
sustentável, pois há uma crescente massificação do
consumo no Brasil.
Isso traz consequências imediatas ao comprometimento das melhorias das condições de vida das pessoas nas cidades, uma vez que o resultado direto do
consumo é o aumento na produção de resíduos e na
intensidade do consumo energético e, consequentemente, uma significativa majoração nas emissões dos
gases causadores do efeito estufa. Isso tudo, sem contar nos impactos diretos à saúde das pessoas ao consumirem mais alimentos processados, como sorvetes
ou refrigerantes, em excesso.
O filósofo francês Serge Latouche aponta que será
preciso combater o “desenvolvimento sustentável”; ele

O consumismo é
a principal força
propulsora e operativa
da sociedade, um
atributo
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AS ORIGENS DO CONSUMISMO
Foi a partir da década de 1990 que o consumismo
passou a ser o alvo dos documentos elaborados pela
Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das
raízes da crise ambiental em que vivemos.
Zigumum Bauman define o “consumismo” como
um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de
vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, que
impulsiona e coordena a estratificação social, definindo grupos e políticas de vida individuais, e, assim, o
consumismo é a principal força propulsora e operativa
da sociedade, um atributo. Dessa maneira, o autor já
apontava a sociedade consumidora como a aquela que
desvaloriza a durabilidade, igualando “velho” a “defasado”, impróprio para continuar sendo utilizado e destinado à lata de lixo.
Ao discutir o bem-estar, a pesquisa do Akatu
aponta que a questão em jogo na sociedade de consumidores seria: como desacoplar a relação de consumo
da felicidade, uma vez que a felicidade vem sendo trazida como tema do discurso publicitário?
É esse o discurso que vem sendo alvo dos documentos da ONU sob o chapéu “Rumo à Sociedade de
Bem-Estar”. A aposta estaria sendo colocada na sustentabilidade como promessa da melhoria da qualidade
de vida das pessoas no planeta.

Mas quando se introduz a sustentabilidade, surge
uma contradição entre o que é necessário e o que se
coloca em prática, tanto do ponto de vista das empresas como do ponto de vista do consumo.
No fundo, sabemos que tais produtos, como o refrigerante ou sorvete, além de não resolverem a questão
da felicidade, são altamente processados e, no geral,
não são considerados benéficos à saúde. A própria natureza dos produtos já estaria em completo descompasso com a proposta de felicidade se os consumíssemos na frequência e velocidade que necessitaríamos
para mantermo-nos felizes.

|

tais produtos para sermos felizes. E aqui é que está
o grande paradoxo da sociedade contemporânea que
deseja a saúde o bem-estar, mas que é incentivada a
comprar produtos que não são benéficos à saúde e à
qualidade de vida, principalmente na atual epidemia de
obesidade pela qual o mundo passa.
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acredita no “futuro sustentável da vida”, e para isso
será necessário reavaliar, reconceituar, reestruturar,
realocar, redistribuir, reduzir, reutilizar e reciclar.
Para ele, a via mestra para tal feito seria a felicidade e, consequentemente, o decrescimento, porque,
se somos felizes, seremos menos suscetíveis à propaganda e à compulsividade do desejo. Essas opções
implicam uma mudança de atitudes com relação à natureza, buscando a condição necessária para evitar um
destino de obsolescência programada da humanidade.
Portanto, devemos nos perguntar: se estamos
condicionados em uma sociedade de consumo, como
reinventar processos, inovar, arriscando os métodos
tradicionais de produção, para nos aventurarmos em
novos métodos que sugerem produções mais limpas?
É aí que surge a inovação: será que para ser feliz precisamos cultuar a cultura do “ter”, justamente a
cultura que nos coloca no centro de tudo?
No fundo, essas indagações trazem reflexões sobre
os valores, a ética, a responsabilidade social, ambiental e comportamental. É um resgate da moral. Entretanto, será necessário se permitir sair da fôrma, para
inovar e criar novos mecanismos de sobrevivência,
sem necessariamente precisar do “ter” para ser feliz.
E, ao falar em Ética, exige-se uma reflexão, ou re-

ligação, como diz Edgar Morin, entre o indivíduo, a espécie e a sociedade. E, para que essa religação ocorra,
é necessário o autoconhecimento.
A dominação dos objetos materiais, o controle das
energias e a manipulação dos seres vivos foram importantes para o avanço da humanidade, mas se tornou míope para captar as realidades humanas, convertendo-se numa ameaça para o futuro humano. Por
isso, se faz necessário “Hominescer”, como aponta
Michel Serres, que aposta na inventividade do homem
para poder construir uma nova humanidade capaz de
religar cultura, ciência e filosofia.
Na perspectiva da complexidade apontada por
Serres e Morin, podemos considerar a dificuldade de
encontrar mecanismos capazes de unir o que está separado, separar o que está junto, uma vez que esse
processo também vem ocorrendo nas escaladas de
produção e consumo, que são tratadas de maneira separada, e, para religá-las, será necessário reconectar
o individuo, a espécie e a sociedade, não separando a
ciência da técnica, e nem a natureza da cultura. Será
necessário, sobretudo reestabelecer a Ética. E isso se
faz por meio de diálogo entre todos, sem fazer caças
às bruxas, já que o processo e a mudança requerem a
complexidade em si. •

Chegou a vez de
nosso próprio Case.
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ANO XVII . Nº 100 . SETEMBRO/OUTUBRO 2013

CASE STUDIES
www.insightnet.com.br/case

REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT

100
800 CASES DE
MANAGEMENT

C

Para comemorar este marco, será produzida uma
edição especial. A Case studies 100 terá uma
seleção dos 10 Top Cases publicados nesta trajetória e cujas empresas serão homenageadas em
uma cerimônia de premiação.

A edição especial de Case studies trará, ainda,
uma série de artigos com as maiores autoridades
em gestão empresarial. E vai oferecer um CD com
a reprodução de todos os cases já publicados pela
revista desde que começou a circular, em 1996.
A publicação será distribuída a um golden mailing
formado por dezenas de milhares de empresários, executivos, integrantes do Executivo e do
Legislativo e importantes formadores de opinião.

reserve seu espaço nesta edição históriCa,
uM verdadeiro Case de ManageMent no Brasil.
Entre em contato pelo email case.studies@insightnet.com.br

insight-bIOMA

A publicação, produzida pela Insight Comunicação em parceria com a FGV Management, reúne
um banco com 800 cases de gestão em várias
áreas, além dos depoimentos de quase 80 empresários e executivos: os Personal Cases.

Também irá oferecer uma sondagem sobre os
desafios e tendências do management no Brasil,
obtida a partir da opinião dos depoentes na seção Personal Case.

|

A Case studies – revista Brasileira de Management chegará à sua centésima edição no bimestre setembro/outubro deste ano.
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ndústria

e suas inflexões ambientais
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Por Paulo Furio
Gerente do CTS Ambiental

30

O desafio para a indústria está posto. Os atuais sistemas
de produção são insustentáveis. Somente as empresas
que conseguirem produzir mais com menos se tornarão
sustentáveis e participarão do jogo global.
Ao mesmo tempo, a legislação cada vez mais restritiva
contribui para um rápido crescimento do novo setor de
serviços ambientais.
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s desempenhos ambiental e social das
empresas passaram a ser utilizados na
tomada de decisão para formulação das
estratégias empresariais. Inicialmente, a
ajuda ao desenvolvimento sustentável pôde se concentrar em áreas onde os empresários obtiveram
um rápido retorno financeiro.
Exemplos foram observados na utilização de
práticas e metodologias que tinham como foco a
utilização eficiente de recursos e na adoção de programas de produção mais limpa, bem como na adoção de novas práticas e programas ambientais sob a
perspectiva da sustentabilidade.
Design for the Environment (DfE) é um programa desenvolvido em 1992 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA). Surgiu
como resultado dos esforços de algumas empresas
americanas do segmento eletroeletrônico, que visavam incorporar ao desenvolvimento de seus produtos os aspectos e impactos relacionados ao meio
ambiente.
Nesse contexto, o Programa concebido teve
como propósito estabelecer um conjunto de práticas
de projeto focadas na criação de produtos e processos ecoeficientes, considerando o ciclo de vida dos
produtos.

São três os objetivos principais do DfE:
• Integrar objetivos econômicos e de desempenho ambiental no redesign dos sistemas de gerenciamento e de processos produtivos;
• Promover a implantação das melhores práticas
ambientais, bem como a redução do risco por meio
da prevenção da poluição;
• Identificar produtos químicos mais seguros,
levando-se em conta as condições de armazenagem
e utilização.
Introdução
A melhor tradução para o termo em Inglês Design for Environment – DfE é Projeto para o Meio
Ambiente. O Programa vem ganhando força o longo
dos anos e atualmente existe um movimento global
visando apoiar e disseminar as iniciativas que resultem na minimização de impactos ambientais e no
risco à saúde.
O Programa DfE promove uma sistematização dos
processos produtivos, incluindo a identificação de novas tecnologias no sentido de garantir a qualidade e
funcionalidades de produtos esperadas por consumidores, bem como a prevenção da poluição correlatas.
Avaliar e comparar riscos, desempenho, alternativas
econômicas, disseminar informações relevantes na

comunidade empresarial e promoção da melhoria
contínua fazem parte do escopo do Programa.
Por meio da análise de todo o ciclo de vida do
produto, é possível identificar as escolhas certas de
modo a minimizar o uso de recursos naturais, energéticos, custos de processos e ambientais. O DfE
possibilita o equilíbrio entre os requisitos do cliente
e os aspectos ambientais e sociais em função do
uso dos produtos, tanto para consumidores como
produtores.
Com objetivo de demonstrar uma das fases de
implementação do Programa, a Árvore de Substitutos da USEPA apresentada adiante é uma das
ferramentas utilizadas no processo, que orienta a
identificação de técnicas de prevenção e redução
de perigos, uma vez que se tenha estabelecido uma
questão ambiental a ser resolvida.
Melhores práticas de DfE
Há quatro conceitos principais que norteiam o
Programa:
• DfE para o processamento e fabricação. Garante que a extração de matérias-primas (mineração, perfuração etc.), processamento (processamento de materiais reutilizáveis, fundição etc.) e
fabricação são realizados usando-se materiais e
processos amigáveis ao meio ambiente e para os

trabalhadores que operam em tais processos. Incluem-se a minimização de resíduos e subprodutos
perigosos, poluição do ar, consumo de energia e
outros fatores;
• DfE para embalagem ambiental: Assegura que
os materiais utilizados na embalagem são ecológicos e que podem ser rastreados, reutilizados e/ou
reciclados;
• Projeto para descarte ou reutilização: O fim-de-vida de um produto deve ser avaliado de forma
a evitar problemas de contaminação no ar, solo e
água;
• Projeto de eficiência energética: A concepção
do produto é realizada considerando-se os materiais
e processos que possibilitam a redução do consumo
de energia durante toda a vida do produto.
Por que implementar DfE?
A necessidade de se produzirem bens a baixo
custo, com qualidade dentro dos padrões esperados,
mantendo-se competitivo em um mercado global, e
ao mesmo tempo atender às preferências de consumidores por produtos ambientalmente amigáveis,
exigem das indústrias o enfrentamento de desafios
grandiosos e complexos.
Nesse sentido, os benefícios da implementação
do Programa possibilitam a redução de custos e dos

Opção 1
Usar produto
químico alternativo

Opção 2
Opção 3

Modificar processo
Questão
Ambiental

Descrever
função

Avaliar impactos
ambientais
Desempenho

Custos

Práticas de trabalho
alternativas
USEPA, 2000
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riscos ambientais, expansão e novas oportunidades
de mercado, bem como o atendimento às normas e
legislação ambientais.
Papel do CTS Ambiental
Como agente indutor de inovação ambiental para
as empresas brasileiras, o CTS Ambiental apoia a

implementação do Programa DfE por meio de consultorias e capacitações.
A possibilidade de entender as demandas empresariais e oferecer soluções ambientais tecnológicas é ainda ampliada, em função das competências existentes e atuação integrada dos Centros de
Tecnologia do SENAI do Sistema FIRJAN. •
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CTS Ambiental promove uso sustentável de químicos no Brasil
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O Centro de Tecnologia SENAI (CTS) Ambiental foi escolhido pela Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (Unido) para ser ponto focal de Chemical Leasing no Brasil. O modelo
de negócio está presente em mais de 20 países e se propõe a incentivar a aquisição e o uso de produtos
químicos de forma sustentável pelas empresas.
O CTS Ambiental tem a missão de orientar os interessados em adotar a metodologia e expandir o
método pelo país, gerando demanda. “É uma oportunidade de melhorar os indicadores de sustentabilidade das empresas, aprimorando a eficiência”, explica Ana Oestreich, coordenadora técnica de Produção
mais Limpa do CTS Ambiental e facilitadora da implantação do modelo no Brasil.
Para elucidar as dúvidas a respeito do modelo, Reihard Joas, diretor da BiPRO e consultor no Brasil
pela UNIDO, realizou palestra no CTS Ambiental, no seminário “Chemical Leasing: a nova maneira de fazer negócios sustentáveis”. De acordo com Joas, a metodologia envolve uma mudança de motivação na
relação entre vendedor e comprador. Na vertente tradicional, as intenções são contraditórias, segundo
ele, porque um lado quer vender mais e o outro, comprar menos, e obter o mesmo resultado, para gerar
lucro. Na nova proposta, menos é mais para ambos, ou seja, há que se chegar a um acordo na quantidade de produto necessária para atingir um objetivo. “Trata-se de uma decisão estratégica. O segredo é a
colaboração intensa e interesse econômico coordenado”, esclarece.
Joas ressalta, ainda, que para o sucesso do método é necessário que o fabricante conheça a fundo o
seu produto. Isso porque o modelo de negócio exige que o vendedor ofereça ao comprador assistência
constante na utilização do elemento químico, para que a eficiência aumente. Alcançado esse patamar,
passa a ser possível, por exemplo, não cobrar por quantidade vendida de um solvente, mas pelo número
de tubos que foram limpos, ou por número de quartos higienizados de um hotel, e não pelos litros de
produtos de limpeza utilizados.
O Chemical Leasing está em fase de implantação em uma rede de 14 pousadas na cidade de Búzios,
na Região dos Lagos do Rio. Orientados pelo CTS Ambiental e pela Ecolab – empresa de produtos e
serviços em higiene, segurança de alimentos e proteção à saúde –, os estabelecimentos estão aprimorando padrões de qualidade e limpeza. Com isso, colaboram com o objetivo da cidade, que é tornar-se
um destino turístico sustentável.
O CTS Ambiental ajudará as empresas na análise e desenvolvimento da oferta dos produtos, identificação de parceiros e monitoramento de resultados econômicos, técnicos e ambientais, além da disseminação dos resultados obtidos na utilização do modelo de negócio. “Quando aparecerem os primeiros
frutos, o processo começará a fluir”, afirma o presidente do Comitê Brasileiro do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente, Haroldo Mattos de Lemos. Para o gerente de projetos de Engenharia Civil
da Petrobras, Ariosto Amaral, o modelo é uma forma de garantir o uso correto de um produto químico.
“O fornecedor que vender a dose certa, com o acompanhamento do descarte e da agressividade do
insumo, terá a certeza de conquistar um cliente perpétuo”, diz.
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sustentabilidade

Riscos climáticos
e investimentos
Por Fernando Eliezer Figueiredo e Juliana Lopes
Diretores para o Brasil e para a América Latina do CDP

Os benefícios para o planeta de ações
ambientais conscientes por parte de indivíduos,
comunidades e empresas são facilmente
compreendidos e disseminados. Porém, uma
preocupação cada vez maior atinge investidores
de todo o mundo: e para os negócios? Qual
o impacto da postura de uma companhia
quanto ao capital natural em seu desempenho
financeiro? No mundo de hoje, é imprescindível
que os investidores procurem cada vez mais
empresas que reportam suas ações em relação

mudanças climáticas e à escassez de capitais
naturais, como água e florestas.
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cada vez mais bem-sucedidas no combate às
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ao meio ambiente. E, claro, que tais ações sejam
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ma chuva em outro continente pode afetar a produção de uma matéria-prima vital
para uma empresa brasileira - e fazer a
companhia crescer menos ou até decrescer naquele exercício. Uma seca ou uma inundação
em determinado local pode impactar diversos negócios ao redor do globo. Em 2011, por exemplo, a Intel
perdeu US$ 1 bilhão em receita e a indústria automotiva japonesa perdeu US$ 450 milhões em lucros,
como resultado da interrupção dos negócios causada

pelas enchentes que atingiram fornecedores na Tailândia.
Em um mundo com mais de sete bilhões de pessoas e um nível de CO2 que atinge a marca de 400
ppm (partes por milhão) na atmosfera (quando o indicado seria 350 ppm), a mudança climática vai (e
precisa) ser cada vez mais incorporada à estratégia
de negócio. Tal fenômeno atinge diretamente a economia: estimativas preveem que, até 2030, o PIB
mundial pode cair até 3,2%. Um recente relatório do
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estudos do BID que estimam que o aumento das
temperaturas pode causar perdas avaliadas em
US$ 100 bilhões por ano até 2050, a relevância do
fator meio ambiente na tomada de decisões torna-se
fundamental. Essa pesquisa do BID, elaborada junto com a Comissão Econômica da América Latina e
o Caribe (CEPAL) e a World Wildlife Fund (WWF) e
apresentada durante a Rio+20, mostra que tais perdas seriam resultado direto de eventos como impactos climáticos na produção agrícola e mudanças nos
padrões pluviais. O texto do BID estima que em 2050
“a região experimentará perdas de exportações agrícolas de US$ 30 bilhões a US$ 52 bilhões.
Para conhecer esse perfil da empresa, o investidor deve cobrar desta o reporte de informações nas
áreas ambiental, social e de governança para saber o
que está suportando a geração de receita da empresa, evitando a exposição do seu investimento a riscos que não são evidenciados pela análise de fatores
econômico-financeiros
Um fator para encorajar investidores e empresas a
integrar a mudança climática na sua estratégia é a correlação observada entre um melhor desempenho nas
bolsas de valores e a participação nos índices Carbon
Performance Leadership Index (CPLI) e Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). As empresas participantes de ambos os índices ofereceram aproximadamente
duas vezes mais retorno financeiro aos investidores
no período de 2005 a 2012, uma tendência clara de
que uma gestão de carbono eficiente impacta positivamente o desempenho econômico-financeiro. •
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Banco Mundial fala em perdas financeiras de R$ 15 bilhões no Brasil entre 2008 e 2011; perdas estas ligadas a desastres naturais que aconteceram em quatro
estados: enchentes em Santa Catarina (2008), pior
estação de chuvas em duas décadas em Alagoas e
Pernambuco (2010) e inundações e deslizamentos na
Região Serrana no Rio de Janeiro (2011).
Hoje, já é fato que companhias mais preocupadas
com o meio ambiente têm desempenhos melhores em
bolsas de valores. Informações do relatório Carbon
Action 2012, elaborado pelo CDP, ONG que trabalha
para prevenir as mudanças climáticas, proteger os
recursos naturais e criar prosperidade a longo prazo
por meio da alocação eficiente de capital, apontam
que as empresas que reportaram investimentos em
projetos de energia limpa e redução de carbono tiveram um retorno positivo de investimento (ROI) de
33%, ou um retorno total em até três anos.
Por tudo isso, cada vez mais, é fundamental que
fundos de pensão, bancos, fundações, seguradoras,
gestores de ativos e até o pequeno investidor tenham
acesso a informações para analisar o risco climático em uma empresa. Eles não precisam abrir mão
de sua rentabilidade para investir em empresas mais
saudáveis também do ponto de vista ambiental. Um
levantamento feito pela Anbima mostra que, no primeiro semestre do ano passado, fundos de ação da
categoria sustentabilidade e governança renderam,
em média, 13,69% acima dos grupos Ibovespa Ativo
(5,55%) e IBrX Ativo (7,81%).
Colocando-se esse fato na balança, ao lado de
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FMC Technologies vai trazer ao
Brasil tecnologia de monitoramento
A FMC Technologies desenvolveu um software
que faz gerenciamento de integridade de equipamentos submarinos. A informação foi divulgada pelo diretor comercial, José Mauro Ferreira, durante a Brasil
Offshore - Feira e Conferência da Indústria de Petróleo
e Gás, que aconteceu de 11 a 14 de junho em Macaé
(RJ). A solução foi instalada pela primeira vez com todos os seus recursos em 2012, em um campo operado
pela GDF no exterior. O objetivo da empresa é trazer a
tecnologia para o Brasil, onde o monitoramento é feito
apenas em instalações de superfície.
O software monitora as peças vitais do equipamento com a finalidade de antecipar possíveis falhas
a partir da variação de indicadores como pressão,
temperatura e sinais elétricos. A interface pode ser
customizada para acompanhar o desempenho de equipamentos como árvores de natal molhadas, manifolds,
bombas até componentes como atuadores e chokes.
Segundo José Mauro Ferreira, um dos principais

benefícios da tecnologia está no custo evitado de uma
intervenção para reparo do equipamento. “É uma operação que pode custar dez dias de aluguel de uma sonda, sem contar a perda com a parada da produção”,
calculou.
A solução poderá ser utilizada não só em equipamentos novos, como nos que já estão instalados, desde
que haja compatibilidade entre os sensores acoplados
à unidade e o protocolo utilizado para a transmissão
dos dados de produção.
A FMC Technologies é fornecedora global de soluções tecnológicas para a indústria de óleo e gás.
Presente no Brasil desde 1956, a empresa desenvolve
layouts submarinos para campos de petróleo e gás e
fabrica manifolds e árvores de natal molhadas, além de
outros equipamentos submarinos. Possui um parque
fabril, um Centro de Tecnologia e um escritório corporativo no Rio de Janeiro, além de uma base de serviços
em Macaé.
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Tintas Coral celebra dez anos de projeto de voluntariado
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Preocupada em desenvolver ações que tenham
como objetivo a preservação do meio ambiente e a
conscientização da população nesse âmbito, a Tintas
Coral comemora os dez anos de um de seus principais projetos socioambientais, o Clube da Terra –
programa de voluntariado que une o engajamento dos
colaboradores com a educação ambiental infantil. Outro projeto socioambiental da marca é o Tudo de cor
para você, que tem como objetivo levar bem-estar a
pessoas de todo o país por meio das cores.
O projeto nasceu da iniciativa dos próprios funcionários da companhia, em 2003, em parceria com
a Fundação SOS Mata Atlântica. Ao longo desses
dez anos de existência, cerca de 4.700 crianças já
foram assistidas em escolas nas comunidades do
entorno das fábricas da Coral em Mauá (SP) e Recife
(PE). O objetivo é desenvolver a educação ambiental
para crianças de escolas públicas estudantes do 1º
ao 5º período letivo.
A cada ano, uma escola diferente é escolhida,

visando conscientizar mais pessoas sobre a preservação do meio ambiente e as questões que afetam
diretamente a vida de toda a população. Temas como
desmatamento, poluição e coleta seletiva, entre outros, são trabalhados mensalmente. Toda a ação é
feita pelos próprios colaboradores da companhia,
que atuam como voluntários. Para isso, passam por
treinamentos, palestras, troca de experiências e atividades vivenciais, o que os capacita como multiplicadores de educação ambiental nas instituições.
Atualmente, 14% dos funcionários da Tintas Coral
são voluntários do Clube da Terra. Esse número é o
dobro da média, uma vez que o padrão para esse tipo
de participação é, segundo o Instituto Ethos, de 7%.
“A iniciativa ainda contribui para despertar a
busca nos estudantes e seus familiares por uma
vida melhor, tornando-os disseminadores atuantes
na mobilização social de suas comunidades”, afirma
Elaine Poço, Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia.

Husqvarna apresenta soluções
para manejo e preservação das florestas
Em diversas partes do país, os produtores enxergam na atividade florestal uma importante fonte de rendimentos. Até o ano de 2020, o Ministério
da Agricultura espera aumentar a área de florestas
brasileiras de seis para nove milhões de hectares. A
expectativa é que a recuperação de áreas degradadas também avance de 40 milhões para 50 milhões
de hectares. Em dez anos, isso representará uma
redução na emissão de oito a dez milhões de toneladas de CO2.
O uso de máquinas com alta tecnologia, que possibilitem a manutenção e o manejo de áreas verdes
de forma equilibrada, contribui com a expansão desses espaços. Uma das empresas que aposta fortemente no setor é a multinacional sueca Husqvarna.
Líder global no segmento, a empresa desenvolve
potentes equipamentos para o manejo de florestas,
como roçadeiras, motosserras, sopradores, atomizadores, pulverizadores e podadores. Os produtos
são utilizados em todo o ciclo florestal, desde o preparo do solo para o plantio de mudas até a colheita
e o desgalhamento.
“As tecnologias permitem que o cultivo de florestas plantadas e a manutenção das áreas verdes
sejam realizados de forma segura, garantindo o aumento da produtividade e oferecendo conforto na
operação. Para se ter uma ideia da lucratividade,

uma produção de eucalipto pode ser administrada
na mesma área da pecuária, oferecendo até dez vezes mais renda e sem precisar reduzir o rebanho.
Além disso, não podemos deixar de destacar os inúmeros benefícios das árvores para o equilíbrio da
natureza, entre eles a absorção do gás carbônico da
atmosfera (CO2)”, explica Paulo Figueiredo, técnico
de produto da Husqvarna.

da empresa e especialistas convidados. Foram 71 mil
visitas ao site, 590 ideias inscritas, 27.226 votos por
e-mail e 47.531 via Facebook.
O concurso Ideia e Energia reconhece propostas inovadoras para o futuro da energia nas seguintes categorias: Pré-sal (Exploração e produção),
Refino, Logística, Energias renováveis, Preservação ambiental, Eficiência energética e Segurança.
O desafio foi promover uma ação para estimular a
participação, interação e engajamento do público
acadêmico e científico, potencializando o relacionamento e a integração da Petrobras com esses
grupos. A primeira edição, realizada em 2011, foi
premiada pela Associação Brasileira de Marketing
Direto (ABEMD).

|

Já está disponível no site www.petrobras.com.
br/ideiaeenergia o resultado da segunda edição do
concurso promovido pela Petrobras para descobrir
propostas inteligentes e inovadoras para o uso de
energia. Os autores das dez ideias mais criativas,
originais e relevantes para o futuro da energia no
Brasil serão convidados para uma visita técnica a instalações da Companhia. A revista Superinteressante
escolherá uma entre as dez sugestões finalistas para
publicar.
No Rio Grande do Sul, a proposta Energia Eólica
em Plataforma de Petróleo na Bacia Sergipe-Alagoas
foi selecionada. Os 30 projetos mais votados nas mídias sociais foram avaliados por uma comissão formada por professores universitários, profissionais
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Petrobras premia melhores ideias para o uso de energia
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According to the dictionary definition, revolution is any social change through radical means. In
June, many Brazilians - young, mostly - went to the streets to
turn the noun into a verb.
The results, though, we cannot measure them. Its causes, politicians
and academics are still creating theories, trying to explain the phenomenon,
which certainly reverberate in the 2014 elections.
The winds of change are blowing in the industry too. In the cover story of this issue,
Andre Sharon, from the Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation, presents his
theory about what is being called as the third industrial revolution: the digital manufacturing.
Sharon shows how technologies can be combined with business and the impact on the
global economic game.
The Fraunhofer, composed of about 50 institutes around the world, is the largest
R & D center in Europe. It was there that the MP3 came up, for example. A good
thermometer to innovations that will dawn soon.
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How many wheels

moves the youth
By Ladislau Dowbor
professor at the PUC-SP graduate school of Economics and Business
and a consultant for several United Nations agencies

The transport in a city like São Paulo is certainly chaotic.
Years of power contractors and manufacturers with
articulated political Physiological your service gave us many
viaducts, tunnels and roads paralyzed by 7 million vehicles.
The appropriation of urban policy by successive malufismos
generated a stagnation of transportation. The paulistano lost
an average of two hours and forty minutes per day in transit.

home at 9 and falls asleep on the couch watching nonsense.
Family life?
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Chapel Relief wakes up at 5 am to be on time to work, back
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And in the absence of mass transport decent, who lives in
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’m not here claiming to explain the youth, not to give advice on the movements.
But the context gives to delineate. There are times I helped organize a book for
the United Nations, Cities for Children, ie cities for
children. Refused the title I proposed initially, it was
“Managing Cities as if the children were Important.”
The reality is that children and young people represent a third of the population, but urban policies
were organized for the older age group, and for the
elites. This is not 20 cents, this is a bag filled with
generalized urban chaos generated that disrupts the
quality of life of people, and youth in particular.
Not that hard to put yourself in the place of the
young. Leave school without ever having visited a
company, government agency, civil society organization. The radical separation between the stages

of study and work, producing a generation of young
disoriented, looking for its usefulness in life. If we
compare this situation with the dynamics of the
work, the lack of prospects becomes very strong,
except in some privileged groups. In fact, in the production process where the knowledge come to play
a leading role, rather than study and work are different stages of life, must increasingly be an articulated process where acquisition of knowledge and its
productive application must be enriched continuously. This is organized.
Feeling useless in a phase of life in which young
and arrives ready to make happen, no doubt generates a feeling of deep frustration. Able to make a useful thing seems to be a favor, someone “gave” a job.
A survey in the U.S. showed that overall, the who
you know has become a more important factor in

Paul Nizan, Aden, Arabie
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I was twenty years old
Hope nobody tells me that
this is the most beautiful age.

evil, very little sense of life. In the U.S. only 25% of
households have father, mother and children. The
joystick enough? A great solution would be given
the time of the child in school, in the name of education, but parents releasing the full schedule.
Another universe which contributed much to
the construction of values was the street, neighborhood. There was not even the world ¸ but also
was not the family, children and youth there were
testing their social presence, gradually delimit the
values of friendship, the weight of the rivalries, built
their social spaces. Today, no sane parent says to
the child to go play in the street. It is quiet when
the kids are sitting on the couch eating crisps and
watching “anything goes for money.” Because the
street is the danger, are drugs, gangs, car accidents,
fear. Do not insert more children in the world, we
seek only to protect them. And when it comes the
inevitable moment of its insertion collapse on them
to endure tough challenges.
Parents come lost in endless discussions about
whether they should be more permissive, or put
more limits, smile or cry, and ends when they have
money, whining to the analyst. The analyst can cer-
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career advancement than what you know. The world
for the young is seen as a closed and opaque universe, causing discouragement and passivity, and often
anger and violence.
This trend has to be placed in a broader perspective. Our children and our young people are raised in
a family of referential very fragile: with both parents
at work, work away from home, often separated
couples, the silence in the binomial sofa television:
builds up so very little marking between good and
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tainly help when problems are individual, but not
solve big thing when it comes to socially deconstructive process.
A small school, neighborhood, frequented by people who live in a way at school and another in the
streets of the neighborhood, but belonging to the
same fabric of social relations, was another building space references. Much of it remains inside.
In big cities, and opposite a school building where
absurd seek economies of scale (higher is cheaper),
it generates a universe of people who only found
in school. The social worlds of the place of residence and place of study only intersect eventually.
In the middle class itself is pathetic to see mothers
who spend hours in traffic to take a child to play with
someone on the other side of town, because I cannot stand solitude at home. And on the other side of

town, the classmate will have the same games, the
same “anything goes for money” on television. If we
combine the effects of disruption from the reference
family, the absence of reference neighborhood, and
loss of social presence school site, and add the cynicism of values hammered for hours on television,
what values we want them to have?
Parents are outraged: they drink, they smoke,
they take drugs, they become trivialized sex in aerobic, meaning they do not have on things ... What
we did felt to give to their lives? All of us are busy
earning a living, climbing the stairs of success ¸ as
absurd is that children will understand how useful
our sacrifice?
The realization that killing work to build a life without meaning, even with the garage that boasts a
beautiful car, and littered with treadmills and other
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relics of enthusiasms consumerist passengers, no
time to do the various things that could be pleasant,
or beautiful, - gradually filtered into our consciousness, even as we continue to run without any direction. Are our children really do not see the absurdity
of our own lives? And what direction this points to
them? The truth is that life reduced to a single race
for economic success, with the illusion of having
success, and so much money, we’ll buy the rest, is
an absurd delusion that led us to civilization from
ghettos of wealth and poverty which we live today.
It is significant that in many places young, and
even children, sometimes with the support of teachers - another class will discover the meaning of
what he teaches - are rolling up their sleeves and
starting to take initiatives organized. We saw in Italy
a movement of children for the recovery of squares.

A film-report done by the children themselves shows the march, the negotiation with the city, and redemption progressive squares turned into parking,
so come back to have water, trees, space for toys
and games, a dimension of aesthetic, recreational,
conviviality. In many cities there are already cameras-junior, and cannot approve projects for public
spaces without the contribution of the organized
interests of children. In many places, were organized safe paths, following the main routes of children
between schools and places of amusement, stop improving their mobility and sense of freedom in his
city: the technology is simple, small steps are those
painted on the pavement, traffic lights, some reinforcement policing. What these experiences have in
common is the feeling on the part of children, are
recovering their right to the city, to citizenship.
In Valparaíso, saw an experience of street children who, with the support of an NGO, began to rescue the empty spaces of a neighborhood, to organize their own music bands, cultural events, to the
point that today six schools formal neighborhood
joined the project, and develop rescue activities of
public spaces, take classes on the environment by
improving the environment itself, studying social
sciences improving the social environment of the
neighborhood. Here too, the city is theirs, and do
something useful and enjoyable is not the result of
a job that they “give”, but an initiative that belongs
to them.
What this points to, in fact, is the need to evolve a
vision in which the social organization comes down
to a state that does things for us, and companies that
produce things for us, a vision in which society organized around to be mistress of social processes,
and coordinates the activities of the State and enterprises based on the quality of life we seek. The expansion of civil society organizations, the strength of
the third sector, the local development policies and in
particular the neighborhood, the rescue of the social
functions of the state, the emergence of social and
environmental responsibility of companies, large corporations criticism of speculation financial monopoly
of pharmaceutical products, marketing of weapons,
the very emergence of the much broader notion that
another world is possible, all belong to a profound
shift of values that we are beginning to feel in society.
As individuals, we can improve our home, the
study contend for our children, buy a better car. But
social changes depend on social organization. The
feeling of disorientation is felt to individual suffering, but the roots and solutions are broader. •
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The difficult task of identifying leaders
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eople management is one of the key
pillars of sustainability. Accordingly,
identifying and developing leaders in quality and quantity necessary is the challenge. With the aim of connecting education leadership
needs of your business and its essence, so that they
are always aligned, Natura launches a program of
learning and development with a focus on managers,
which is called the Cosmos.
The idea is to create an environment for sharing
experiences, seeking answers and asking questions
from the leadership of the company, together with
own internal partners and experts from national and
international market.
Besides developing its leaders, Natura seeks to
program them aware of the need to involve the exercise of management to ongoing learning process
and strengthen strategic skills. Thus, we intend to
expand the possibilities of internal succession, contributing to the generation of sustainable results,
since the objective is to prepare current managers
to increasingly occupy strategic positions of leadership in the company.
Cosmos is composed of four dimensions, which
act as front learning. Each has their own purposes,
even though they are articulated and are intended
to promote the final connection between people
and ideas. According Madarasz Marcelo, manager
of leadership development, relationships and teams of Natura, Cosmos develop all managers - about
600 professional organization in Latin America and
France - an ongoing program that started this year
with 200 managers at all levels.
“The operation of the Cosmos, as well as the
content and approaches, will be continually transformed from the reality of the organization, the market dynamics, the updates in the academic and research needs of customers and other variables. He
is attuned to what happens in the world and at the
same time, multiplies beliefs aligned to business and
essence of Natura “, said Madarasz.
A wide range of learning contexts, methodological approaches and contents was built by many han-
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ds in the creation of the cosmos. Listened to more
than 80 people, including Natura professionals and
other stakeholders, to choose partners that teachers
inspire leaders in their development. This phase of
the project with the participation of the consultant,
and teacher Betania Tanure.
To ensure the connection with the business management, the development of the first cycle of the
program was based, among other sources, the core
competencies established by Natura, the analysis of

data provided by 436 leaders based on individual development plans (IDPs) and on existing conceptual
models adapted from experts like Ram Charan. Self-knowledge is a central element in the process of
individual and collective growth of managers during
the Cosmos.
Learning Environments
The first of the four conditions of the Cosmos
that came into effect in early April is the school,
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identified in the market and adapted for Natura, and
there may be even the exchange of experiences with
participants from other companies.
Another dimension expected for the second half
is the Community of Interests, social network created for interaction of leaders and discuss matters
of general interest. Through it, you can spread the
intellectual production generated in other environments of the Cosmos, through texts, videos, stories
and conversations.
The program also includes the Brotherhood, which meetings to promote the exchange of information
and discussions related to work at intervals of about
60 days without a single theme, with content defined
from the School and Community Interests, beyond
the workshop.
“The Brotherhood promotes the meeting and interaction for people to enjoy their differences, share
and make explicit the essence of Natura, and mobilize to build a better future, “explains Madarasz.
Finally, the workshop will provide business leaders the opportunity to develop projects of interest
or personal motivations that are related to business
Natura. Thus, can involve other people, acting through teams for business units, by processes and interface areas, may be bound together in the pursuit of
innovation and learning together.
The teams manager points out that “the workshop
is a context of creation and exchange of innovative
projects that stimulate the development of individuals and add value to the business Natura”.
Due to the challenge of growing and developing
successors, Natura, since 2009, decided to revise
its program of talent development in order to prepare leaders for the future.
This change in vision also contributed to today
result in the creation of the cosmos, which is more
of a vanguard initiative and concern for the sustainable future of the company.
Natura is the largest Brazilian manufacturer of
cosmetics and toiletries and beauty and a leader in
the direct selling industry. Created in 1969 from a
lab and a small store in São Paulo, the company now
has more than 7000 employees and registered in the
year 2010, net revenues of R $ 5.1 billion, an increase of 21.1% the previous year. Net income was R $
744.1 million. Natura is present in Brazil, Argentina,
Peru, Chile, Mexico, Colombia and France - which
has a shop and a center-satellite research and technology. Your sales force is comprised of over 1.2
million consultants, with over one million in Brazil
and about 200,000 abroad. •
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which aims to develop skills in accordance with the
role the manager plays in Natura. Are classroom teachers that will feature renowned international and
professional leadership with exclusive content specially designed Natura.
It is also planned individual participation of business leaders in external programs that meet the
specific needs identified in the Individual Development Plan that the company produces.
Programs Satellites to be deployed in 2012, are
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Cogito ergo

digital
By Andre Sharon
Director at Fraunhofer Center for Manufacturing Innovation

If it is true that the efficiency will be the key to survival
in the future, we can look the other way to find out what
are the technologies that make industrial production
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more efficient. So we can draw a picture of how the
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future will actually be the industrial production sector.
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or that industrial production will be highly
competitive in the future? The answer is
that industrialized countries are taking
hold again of industrial production.
During the past 20 years, countries like Britain
and the United States (USA) left aside industrial
production. Indeed, industrial production left in the
hands of others and tried to deal only with the innovations, even economists said that there was nothing much with industrial production. We should
be innovators and let other countries take charge of
industrial production.
Well, the past two years, it became very clear that
it is not possible to separate the production innovation. One consequence is that countries like Britain
are trying to reduce the dependency on the financial
sector, which until now has been very strong, and
are now developing several advanced research centers of industrial production to try to retake it.
The U.S. is trying to bring industrial production
back to the country because it was located mainly
in Asia. The Obama administration announced until
the creation of a network of the national industrial
production, NMMI’s, and offered a billion dollars for
the project.
At the same time, China and other Asian countries are not just standing, they are trying to move
up the production chain. Thus, we have industrialized countries wanting to resume industrial production and compete and Asian countries who want
to go beyond in its industrial production. There will
therefore be aggressively competitive environment.
Therefore, I can say that competitiveness will be
much tougher in the future.
Why industrial producers will have to be highly
efficient in this environment? Because in the future
global scenario will plan - everyone will be at the
same level. Over time, the cost of labor will be equal,
the cost of capital will equal and fiscal policies will
be established and more sustainable and industrial
uniforms. In this scenario, the efficiency will be the
differentiating factor. Producers who depend on the
cost of labor and regional policies to be competitive
no longer be able to do it in the future.
So, if we know that the efficiency will be the main
difference we can make the analysis of the way
around to find out which technologies enable this
efficiency. The efficiency of a design is composed
by several factors, such as labor, processes, capital
and energy.
All these factors result in lower costs, higher
quality, faster and ultimately a competitive advanta-

ge. If we analyze which technologies will allow these different aspects of efficiency, then we can begin
to draw a picture of the future.
The evolution of digital manufacturing
Digital manufacturing – also called additive manufacturing and 3D printing, rapid prototyping – basically works producing the part layer by layer. Currently, most people know these technologies, in fact,
they have existed for some time
This technology has been considered one of the
10 most promising by the World Economic Forum.
If you take the Wall Street Journal or the Financial
Times, all talk of digital manufacturing, and how this
technology will revolutionize the manufacturing industry / production.
Digital manufacturing has several advantages, no
doubt. She is fixtureless not need accessories, she
is truly CAT/CAM, you will design for direct digital
manufacturing. With it possible to produce complex
geometric shapes with internal details, which was
not possible with any other type of production system. You do not waste materials do not need any
special tools, and theoretically do not need an infrastructure workshop.
You need to understand that, despite all the attention that this technology has been receiving, it is
only one tool among many others that will change
the industrial production. Digital manufacturing, by
itself, does not revolutionize the industrial production. Beside technologies such as laser processing,
the digital manufacturing is transforming industrial
production.
APPLICATION OF DIGITAL MANUFACTURING
Let me show some cases where the additive manufacturing can be quite useful. This is an example
of how the 3D printing can be used in biotechnology,
biological materials. The ultimate goal is to print an
organ of the human body. Obviously this will happen
in the far distant future, but in the meantime, we are
about to be able to print human tissue and blood vessels, as well as other biological structures simple.
Now, it is much more complicated than digital
manufacturing in industrial production, because
here you also need to keep the cells alive, not enough to put the cells in the correct place, we need to
ensure that cells are placing will not die. Some of
the materials must be kept at low temperatures, etc.
other warm temperatures. So the challenge here is
not just put the material into the structure you are
trying to produce, but also to keep the cells alive,
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because if the cells dies, they will be useless.
Another area in which the digital manufacturing
already has a big impact, although on a smaller scale for now, is the aircraft and engine. We producing
moldings, layer by layer, which can then be used
to make the required components. This is used to
produce the centers of the molds go into and repair
of the blades. Is already used by some companies
to manufacture components without power unit jet
engines and turbines. I know, it is not used for power supply units, for lack certification and there are
some problems with resistance.
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TRAINING FOR AN EFFICIENT WORKFORCE
Education and training are critical to the effi-
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ciency of labor. I think this is a big problem, both
in the U.S. and in Europe. I do not know how it is in
Brazil. But this problem has two sides. Engineering
students in the U.S. and Europe learn the theories of
advanced technologies, but nowadays most do not
learn how to do things, only learn theory in engineering universities. They do not enter the shop, milling
do not know something, do not know how to produce
something, do not know how to create something.
On the other hand, workers in industrial production does not have enough knowledge about advanced technologies, and have to meet them very soon,
to be able to use them and become more efficient.
To correct this, two problems need to be solved. The
workforce needs to know more about the theory of
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many handles the entire process, training and industrial operators to engineers, so there are different
modules with different periods of life etc..
To conclude, I bring a question I am asked frequently. “There is a revolution in industrial production on the way?” I have not seen for such a plan.
However, I think there is a trend that is already well
underway and will transform the industrial production. But it is something that will take time, it is not
a revolution. We’re not talking about a revolution but
an evolution, but be assured that this evolution has
already begun and is transforming industrial production, because all these technologies that are transforming mentioned and they have great influence on
industrial production will be the future. •
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advanced technologies and engineering students who
are graduating need to know more of the old form of
production; need for hands-on and learn how.
Both sides of the issue must be resolved. At our
center we are treating the problem with college students. Join students with teachers to build machines that spoke today to have practical experience,
and Boston University offers a master’s degree in
industrial production during which they need to develop projects to have more practical experience.
Our center does not offer specific training for industry is more geared towards engineering. But it
shows how much our students are coveted by the
industry, they have practical experience in developing and actually build systems. Our institute in Ger-
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Consumption
makes us happy:

Reflection on ethics
and complexity
By Vivian Blaso
Ph.D. and Master of Social Science, Marketing
Specialist and Sustainability

According to a recent survey
released by Akatu, most
respondents said that happiness
was linked to health and good
nutrition. But it seems that some
brands have not yet realized
this, for we see that, for them,
happiness has nothing to do
with health and even with good
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ibon, for example, through Facebook,
presents its “Recipe for Happiness” or
asks netizens share Happiness, believes
consumers happiest are those who share more because they use more of their products.
Beside her, a rereading of calorie soft drinks, Coca
Cola Happiness is embedded in a can or bottle, as
shown in the campaign “Open Happiness”, which
brings the promise of consumer happiness through
consumption of soda.
In both cases – could be other brand and any other
products, but I chose these because they are at the
peak of the visibility of their advertising campaigns –
we’re not exactly talking about food related health and
good nutrition, as suggested by Brazilian consumers
in research Akatu that would bring happiness.

Rather, the reading of advertising campaigns
shows that what matters is to consume such products to be happy. And here is what is the great
paradox of contemporary society who want health
welfare, but is encouraged to buy products that are
not beneficial to the health and quality of life, especially in the current obesity epidemic through which
the world passes.
THE ORIGINS
OF CONSUMERISM
It was from the 90s that consumerism has become the target of the documents produced by the
United Nations (UN) as one of the roots of the environmental crisis in which we live.
Zigumum Bauman defines “consumerism” as

promise of improving the quality of life on the planet.
But when introducing sustainability, there is a
contradiction between what is needed and what is
put into practice, both from the point of view of the
companies from the point of view of consumption.
Deep down we know that such products, such as
soda or ice cream, and do not resolve the question
of happiness, are highly processed and, in general,
are not considered beneficial to health. The nature
of the products would already be in complete mismatch with the proposal of happiness if consumíssemos frequency and speed that would need to keep
us happy.

insight-bIOMA

CLASS C
To further complicate the debate, another important point to be placed on discussion from the rese-
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a kind of social arrangement resulting from the
recycling of wants, desires and longings human routine that drives and coordinates social stratification,
defining groups and individual life policies, and so,
consumerism is the main force propelling operative
society, an attribute. Thus, the author has pointed
the consumer society as one that devalues the durability, equating “old” to “outdated”, unfit to continue
being used and destined for the dustbin.
When discussing welfare, research Akatu, points
to a question at stake in the society of consumers
would be: how to decouple the consumer relationship happiness since happiness is being brought
as the theme of advertising discourse?
Is this the speech that has been the target of UN
documents under the hat “Towards Welfare Society”. The bet was being placed on sustainability as a
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arch Akatu would be the preference of the Class C to
choose the path of consumption - of all kinds of products and services - to the detriment of sustainable
path, because there is a growing mass consumption
in Brazil.
This has immediate consequences to impairment
of improvement of living conditions of people in cities since the direct result of the increase in consumption is waste; intensity of energy consumption

and, consequently, a significant increase in emissions of greenhouse greenhouse. All this without
counting the direct impacts to human health by consuming more processed foods, in the case, ice cream or soft drinks in excess.
The French philosopher Serge Latouche, indicates that you need to fight the “sustainable development”, he believes in “sustainable future of life”
and it will be necessary to reassess, reconceptuali-
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Therefore, we must ask ourselves: If we are conditioned in a consumer society, as reinvent processes, innovate risking the traditional methods of production, to venture into new methods suggest that
cleaner production?
That’s where innovation arises: Will need to be
happy worshiping culture “have” precisely the culture that puts us at the center of everything?
At bottom, these questions bring reflections on
values, ethics, social responsibility, environmental
and behavioral. It is a moral redemption. However,
you should be allowed out of the mold, to innovate
and create new mechanisms of survival, without necessarily the “have” to be happy.
And in speaking of Ethics requires a reflection,
or rewiring, as Edgar Morin says, between the individual, society and the species. And, for that reconnection occurs, it is necessary to understand
ourselves.
The domination of material objects, the control
and manipulation of the energies of living things
were important to the advancement of humanity but
became myopic to capture human realities, becoming a threat to the human future. Therefore, it is
necessary “Hominescer”, as pointed out by Michel
Serres, who bet on the ingenuity of man to be able
to build a new humanity able to reconnect culture,
science and philosophy.
From the perspective of complexity identified by
Serres and Morin, we consider the problem of finding
mechanisms to unite what is separated, separating
what is next, once this process is also occurring in
scaled production and consumption, which are treated separate way, and to reattach them, will need
to reconnect the individual, the species and society,
not separating science technique, nor the nature of
culture. It will be necessary, especially reestablish
Ethics. And this is done through dialogue among all
fighters without witches since the process requires
change and the complexity itself. •
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ze, restructure, relocate, redistribute, reduce, reuse
and recycle.
For him, the royal road to such a feat would be
happiness and consequently decrease, because if
we are happy, we will be less susceptible to propaganda and compulsive desire. These options imply a
change in attitudes to nature, seeking the necessary
condition to avoid a destiny of planned obsolescence
of humanity.
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industry
and its environmental
inflections
By Paulo Furio
Manager at CTS Ambiental

The challenge for the industry is put. The current production
systems are unsustainable. Only those companies that
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participate in the global game.
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can produce more with less will become sustainable and
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t the same time, the increasingly restrictive legislation contributes to a rapid growth of the new industry of environmental
services.
The environmental and social performance of
companies started to be used in decision making for
the formulation of business strategies. Initially, the
sustainable development aid could focus on areas
where entrepreneurs had a quick financial return.
Samples were observed in the use of practices
and methodologies that have focused on efficient use

of resources and the adoption of cleaner production
programs as well as the adoption of new practices
and environmental programs under the perspective
of sustainability.
Design for the Environment (DfE) is a program
developed in 1992 by the Environmental Protection
Agency of the United States - USEPA. Emerged as
a result of the efforts of some American companies
electronics segment, which aimed to incorporate the
development of its products, aspects and impacts
related to the environment.

In this context, the program designed aimed to
establish a set of design practice focused on creating eco-efficient products and processes, considering the life cycle of products.
There are three main goals of DfE:
• Integrate the economic and environmental performance in the redesign of management systems
and processes;
• To promote the implementation of best environmental practices as well as risk reduction through
prevention of pollution;
• identifying chemicals safer, taking into account
the conditions of storage and use.
Introduction
Design for Environment – DfE is a program that
has been gaining momentum over the years and there is now a global movement to support and disseminate the initiatives that result in minimizing environmental impacts and health risks.
The DfE Program promotes a systematic production processes, including the identification of new
technologies to ensure the quality and functionality of products expected by consumers, as well as
pollution prevention related. Evaluate and compare
risks, performance, economic alternatives, disseminate relevant information in the business community and promote continuous improvement within the
scope of the program.
Through analysis of the entire product lifecycle
is possible to identify the right choices in order to

minimize the use of natural resources, energy and
environmental costs processes. The DfE provides
a balance between customer requirements and the
environmental and social due to the use of products
for both consumers and producers.
In order to demonstrate the stages of implementation of the Program, the USEPA Substitutes tree
shown below is one of the tools used in the process, which guides the identification of techniques
for prevention and reduction of hazards, since it has
established an environmental issue to be resolved
Best practices DfE
There are four main concepts that guide the program:
• DfE for processing and manufacturing. Ensures
that the extraction of raw materials (mining, drilling,
etc.), processing (processing recyclable materials,
smelting, etc.) and manufacturing are performed
using materials and processes friendly to the environment and to workers operating in such processes. Include the minimization of waste and hazardous by-products, air pollution, energy consumption
and other factors;
• DfE packaging environment: Ensure that packaging materials are environmentally friendly and
can be tracked, reused and / or recycled;
• Project for disposal or reuse: The end-of-life
of a product should be evaluated in order to avoid
problems of contamination in air, soil and water;
Project efficiency: The product design is perfor-

Option 1
Use alternative
chemical prod.

Option 2
Option 2

Modify process
Environmental
issue

describe
function

Evaluate environmental
impacts
Performance

Costs

Alternative
work practices
USEPA, 2000
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med considering the materials and processes that
enable the reduction of energy consumption throughout the life of the product.
Why implement DfE?
The need to produce goods at low cost with quality within the standards expected, remaining competitive in a global market, and at the same time meet
the preferences of consumers for environmentally
friendly products require industries face challenges
grandiose and complex.
In this sense, the benefits of implementing the program allow the reduction of costs, environmental risks,

expansion and new market opportunities, as well as
compliance to environmental standards and legislation.
The role of CTS Ambiental
As a promoter of environmental innovation for
Brazilian companies, the CTS Ambiental Programme
supports the implementation of DfE through consultancy and training.
The ability to understand the business demands and offer solutions environmental technology is
even larger, depending on the existing skills and
integrated performance of the Firjan´s Technology
Centers of Senai. •
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The CTS Ambiental was chosen by the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) to be a
focal point for Chemical Leasing in Brazil. The business model is present in more than 20 countries and aims to
encourage the purchase and use of chemicals in a sustainable manner by companies.
The CTS Environmental mission is to guide those interested in adopting the methodology and expand the method by country, generating demand. “It is an opportunity to improve the sustainability indicators of enterprises,
improving efficiency,” explains Ana Oestreich, technical coordinator of Cleaner Production at CTS Ambiental
and facilitator of the implementation of the model in Brazil.
To clarify the doubts regarding the model, Reihard Joas, BiPRO director and consultant in Brazil by UNIDO,
gave a lecture on CTS Ambiental, the seminar “Chemical Leasing: a new way of doing business sustainable.”
According to Joas, the methodology involves a change of motivation in the relationship between seller and
buyer. In traditional strand, intentions are contradictory, he said, because one side wants to sell more and the
other, buy less and get the same result, to generate profit. In the new proposal, less is more for both, that is, we
must reach an agreement on the amount of product required to achieve a goal. “This is a strategic decision. The
secret is the intense collaboration and coordinated economic interest, “he explains.
Joas also emphasizes that the success of the method is required that the manufacturer knows the background your product. This is because the business model requires the seller to the buyer provides assistance in
the use of constant chemical element, so that the efficiency increases. Reached this threshold, it will be possible,
for example, does not charge for quantity sold of a solvent, but by the number of tubes that have been cleaned
or sanitized by number of rooms in a hotel and not by liters of cleaning products used.
The Chemical Leasing is being implemented on a network of 14 hotels in Buzios, in the Lakes Region of Rio
Guided by CTS and the Environmental Ecolab - company products and services in hygiene, food safety and health protection -, establishments are improving standards of quality and cleanliness. Thus, collaborating with the
city’s goal, which is to become a sustainable tourism destination.
The CTS Ambiental helps companies analyze the supply and development of products, partner identification
and monitoring of economic results, technical and environmental, as well as the dissemination of the results
obtained in the use of the business model. “When you see the first fruits, the process will begin to flow,” says
the president of the Brazilian Committee of the United Nations Program for the Environment, Haroldo Mattos
de Lemos. For the project manager of Civil Engineering at Petrobras, Ariosto Amaral, the model is one way to
ensure the correct use of a chemical. “The supplier who sell the right dose, to the accompaniment of disposal
and the aggressiveness of the input, will be sure to win a customer for ever,” he says.
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CTS Ambiental promotes sustainable use of chemicals in Brazil
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Climate risks

and investments

By Fernando Eliezer Figueiredo and Juliana Lopes
Directors for Brazil and Latin America at CDP

The benefits to the planet of environmental conscious by individuals,
communities and businesses are easily understood and disseminated.
However, an increasing concern reaches investors around the world,
and for business? What impact has the posture of a company as the
natural capital into their financial performance? In today’s world it
is essential that investors increasingly seek companies that report
their actions in relation to the environment. And, of course, that such
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the scarcity of natural capital, such as water and forests.
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actions are increasingly successful in combating climate change and
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A rain on another continent can affect the production of a vital raw material for a Brazilian company - and make the company grow less or even
decrease that year. A drought or a flood in a certain
location can impact various businesses around the
globe. In 2011, for example, Intel lost $ 1 billion in revenue and Japanese automotive industry lost $ 450
million in profits as a result of business interruption
caused by flooding in Thailand that hit suppliers.
In a world with more than seven billion people
and a CO2 level that reaches the milestone of 400
ppm (parts per million) in the atmosphere (when
indicated would be 350 ppm), climate change will
(and must) be increasingly incorporated into business strategy. This phenomenon directly affects
the economy: estimates predict that by 2030, world
GDP could fall to 3.2%. A recent World Bank report
says financial losses of $ 15 billion in Brazil between 2008 and 2011, these losses linked to natural disasters that occurred in four states: floods in Santa
Catarina (2008), worst rainy season in two decades
Alagoas and Pernambuco (2010) and floods and landslides in the mountainous region in Rio de Janeiro
(2011).
Today, it is a fact that companies more concerned with the environment have better performances on stock exchanges. Information Carbon Action
2012 report prepared by the CDP, an NGO working
to prevent climate change, protect natural resources
and create long-term prosperity through the efficient
allocation of capital, indicate that firms that reported
investments in clean energy projects and carbon reduction had a positive return on investment (ROI) of
33% or a total return within three years.
For all that, increasingly, it is critical that pension
funds, banks, foundations, insurance companies, asset managers and even small investors have access
to information to analyze climate risk in a company.

They need not forgo their profitability to invest in
companies healthier also the environmental point
of view. A survey by Anbima shows that in the first
half of last year, funds action category sustainability
and governance yielded, on average, 13.69% above
groups Bovespa Assets (5.55%) and IbrX Assets
(7.81%).
Putting up this fact in the balance alongside IDB
studies that estimate that the increase in temperature can cause loss valued at $ 100 billion per year by
2050, the importance of the environmental factor in
making decisions becomes crucial . This research
IDB developed along with the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
and the World Wildlife Fund (WWF) and presented
at the Rio +20, shows that such losses would be a
direct result of events such as climate impacts on
agricultural production and changes in rainfall patterns. The text of the IDB estimates that in 2050 “the
region will experience loss of agricultural exports
$ 30 billion to $ 52 billion.
To meet this profile of the company, the investor
must charge the same reporting information on environmental, social and governance to know what is
supporting the generation of the company’s revenue,
avoiding exposure of their investment risks which
are not evident the analysis of economic and financial factors.
One factor to encourage investors and companies to integrate climate change in their strategy is
the observed correlation between better performance on the stock exchanges and the sharing indices
Carbon Performance Leadership Index (CPLI) and
Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). Companies participating in both indices offered about twice
as financial returns to investors in the period 20052012, a clear trend that an effective carbon management positively impacts financial performance. •

