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sí

Sabemos que a mobilidade urbana é
um dos grandes desafios das cidades brasileiras.
Nesse contexto, a emissão de gases poluentes é apenas um
dos prismas desse imbróglio. O Brasil ainda está engatinhando
no que diz respeito a políticas de incentivo a veículos que utilizam
tecnologias de baixas emissões de poluentes, como é o caso dos híbridos e elétricos.
Enquanto o carro elétrico ainda é um sonho distante para a maior parte da
população brasileira, é realidade em vários países. Mas por que o Brasil não investe
em formas de transporte menos poluentes? Na matéria de capa desta edição, arriscamos algumas hipóteses.
A partir da análise de tentativas nessa seara – como o Proálcool e o Programa de
Biodiesel – encontramos explicações para o fracasso e a certeza de que o estímulo necessariamente virá do governo. Pois se o custo para o consumidor final permanecer alto, não há
como ganhar mercado, nem interessará para as indústrias investir nesse nicho.
Uma boa notícia veio no âmbito do Programa Inova Auto. A decisão do governo de incluir os
veículos verdes no cálculo da eficiência energética dos carros vendidos no país é um sinal de
avanço. É o que esperamos.
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Desenvolvimento,
inovação e
sustentabilidade
Por Osvaldo L. G. Quelhas, José Francisco Zanca, Sérgio França e Marcelo Meiriño
Professores da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Escola de Engenharia, LATEC Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e
Meio Ambiente.

O Contexto onde se localiza
a Inovação e a Sustentabilidade

A preocupação dos diferentes setores da sociedade com os
problemas socioambientais sempre esteve presente, mas,
nos dias de hoje, essa preocupação tem uma conotação
diferente: de urgência planetária. A literatura científica, as
ações governamentais, as pressões exercidas pela sociedade

|
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e pelo terceiro setor e tantas outras indicam a importância
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do tratamento equilibrado dos fatores econômicos, sociais e
ambientais que influenciam as decisões empresariais.
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consolidação da preocupação equilibrada
com os aspectos econômicos, sociais e
ambientais iniciou-se em 1987, com o relatório emitido pela comissão Brundtland,
que promoveu tal consolidação estabelecendo o conceito de desenvolvimento sustentável:
“É um processo de mudança, no qual a exploração
dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional têm que ser realizados de forma consistente com as
necessidades presentes e futuras” (WCED, 1987).
O conceito de desenvolvimento sustentável preconiza a busca simultânea da eficiência econômica,
da justiça social e da harmonia ambiental. Segundo
esse relatório, a indústria de manufatura e de serviços deverá produzir mais com menos recursos, adotando tecnologias limpas e difundindo o conhecimento dessas tecnologias, contando com incentivos de
organismos internacionais e regionais na facilitação
de financiamento.

|
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Conceituando a Inovação
associada com a Sustentabilidade
Schumpeter sugeriu a teoria de que o desenvolvi-
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mento econômico criado a partir da inovação se baseia na capacidade de determinados indivíduos (ou
organizações) em liderar mudanças, e as inovações
ocorrem quando:
• Existe a introdução de um novo bem com o qual
o consumidor não está familiarizado ou uma nova
qualidade do bem;
• Existe a introdução de um novo método de produção;
• Existe a abertura de um novo mercado, que pode
ser um totalmente novo ou um inédito para aquela
economia;
• Existe a conquista de nova fonte de matéria-prima, que pode ser inédita para aquela economia
ou ter sido criada; ou
• Quando surge uma nova estrutura organizacional, como, por exemplo, criação ou quebra de uma
posição de monopólio.
Qualquer organização tem a habilidade de inovar, tanto as privadas quanto as públicas. A inovação
acontece nos diferentes níveis das suas atividades.
Por exemplo: com a compra de novos equipamentos,
com agregação de novos serviços aos produtos exis-

Inovações de produto
Envolvem mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços. Incluem-se bens e

Inovações de processo
Representam mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. Exemplos:
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tentes, com o uso de um software mais avançado etc.
(ABDI, 2005).
O Manual de Oslo (2004) assegura que a inovação
pode ocorrer em qualquer setor da economia, incluindo serviços governamentais, como saúde e educação.
A inovação é também importante para o setor público.
Porém, pouco se sabe sobre o processo de inovação em
setores não orientados ao mercado. No entanto, quatro
tipos gerais de inovações podem ser definidas (porém,
a decisão de incluir os setores de serviços requer algumas pequenas modificações nas definições para refletir
as atividades de inovação no setor de serviços de forma
mais adequada e para reduzir a orientação industrial):

|

Qualquer organização tem a
habilidade de inovar, tanto as
privadas quanto as públicas.
A inovação acontece nos diferentes
níveis das suas atividades

serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. Exemplos:
• Substituição de insumos por materiais com características melhoradas e sustentáveis (tecidos respiráveis, ligas leves, mas resistentes, plásticos não
agressivos ao meio ambiente, matéria-prima renovável, remanufatura com utilização de componentes
reciclados etc.).
• Sistemas de posicionamento global (GPS) em
equipamentos de transporte.
• Câmeras em telefones celulares.
• Aparelhos domésticos que incorporam softwares que melhoram a facilidade ou a conveniência
de uso, que incorporam a eficiência energética. Por
exemplo: como torradeiras que desligam automaticamente quando o pão está torrado; eletrodomésticos
com projeto visando a eficiência energética.
• Edificações com incorporação de elementos de
ecoeficiência, tais como o Selo “Procel Edifica” de eficiência energética em edificações.
• Softwares antifraude que perfilam e rastreiam
as transações financeiras individuais.
• Softwares para economia de energia em operação de computadores.
• Redes sem fio embutidas em laptops.
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• Instalação de uma tecnologia de fabricação nova
ou melhorada, como os equipamentos de automação
ou sensores em tempo real capazes de ajustar processos.
• Novos equipamentos exigidos para produtos novos ou melhorados.
• Instrumentos de corte a laser.
• Embalagem automatizada.
• Desenvolvimento de produto auxiliado por computador.
• Digitalização de processos de impressão.
• Revisão do processo de produção de serviços e
produtos com incorporação de elementos da Produção + Limpa (redução ou eliminação de desperdícios
no uso de matéria-prima não renovável e redução ou
eliminação da produção de resíduos).

Inovações organizacionais
Referem-se a implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios (adoção de um código de ética
nos negócios), adoção de estratégia de diálogo com
stakeholders críticos (comunidade, fornecedores,
clientes, mídia, governos) para melhoria da qualidade e da reputação da organização. Utilização dos
Direitos Humanos como eixo de políticas de gestão
de pessoas.

Inovações de marketing
Envolvem a implementação de novos métodos de

marketing, incluindo mudanças no design do produto
e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação e em métodos de estabelecimento de preços
de bens e de serviços. Exemplos:
• As inovações organizacionais podem referir-se
a qualquer método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas relações externas, desde que tenham sido
usadas pela primeira vez na empresa.
• Estabelecimento de uma nova base de dados
das melhores práticas, lições e outros conhecimentos
mais facilmente acessíveis a outros.
• Introdução pela primeira vez de um sistema de
monitoramento integrado para as atividades da empresa (produção, financiamento, estratégia, marketing).
• Introdução pela primeira vez de sistemas de gerenciamento para a produção geral ou para operações
de fornecimento, como gerenciamento da cadeia de
fornecimento, reengenharia de negócios, produção
enxuta e sistema de gerenciamento de qualidade.
As inovações associadas com a sustentabilidade
são consideradas como um importante direcionador
para a economia, sendo então consideradas críticas
na ordem política. Por isso, a compreensão e o monitoramento dos processos de produção, difusão e
uso de conhecimentos científicos, tecnologias e inovações passaram a constituir-se como processos de
acentuada relevância (VIOTTI, 2003).

Pressões na organização ou indústria

Diminuição do habitat
Aquecimento da terra
Legislação
Barulho
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Mudanças sociais

Fornecedores

Clientes

INDÚSTRIA

Opinião pública
Redução da
camada de
ozônio

Biodiversidade

Competição

Mudanças políticas

Saúde e segurança

Crescimento
populacional

Contaminação
da terra

Mudanças tecnológicas
Resíduos industriais

Redução dos
recursos naturais

Poluição do ar e água

Primeiro
Qualquer ação de inserção dos conceitos associados a inovação e responsabilidade social na organização, para ser realmente efetiva, exige princípios e vontade, os quais têm que ser traduzidos no
planejamento, nas estratégias e nos resultados da
organização.
Segundo
A sustentabilidade e a inovação devem ser abordadas de uma forma integral e holística, em que sempre
devem ser consideradas as relações da empresa com
a sociedade, com os produtos e serviços que ela produz e com os indivíduos com os quais interage. Interações que devem ser caracterizadas pelos parâmetros
de tempo da ação, da abrangência e também da sua
profundidade. A combinação da visão integral e/ou
holística com os parâmetros de tempo/abrangência e
profundidade justifica a ampla e variada gama de definições da sustentabilidade.
Terceiro
A sustentabilidade e a inovação surgem de diferentes pressões e fatores, dentre os quais têm destaque: o governo, o ambiente de negócios, os valores
pessoais e a pressão de diferentes grupos sociais.
Independentemente de quais sejam os tipos de pressões que levem ao desenvolvimento da sustentabilidade nas diferentes reações adotadas pelas organizações, o fator humano sempre estará presente,
representado pelos valores individuais. Tais valores
afetarão o desenvolvimento das reações associadas
às ações de sustentabilidade da organização.
Quarto
Existe a necessidade de evoluir de uma visão
orientada pelo aspecto legal e pela maximização dos
lucros à caracterização da responsabilidade social
corporativa. O posicionamento organizacional perante a sociedade, o mercado e a concorrência está
evoluindo para um comportamento ético-moral. Sendo assim, pode-se concluir que as futuras evoluções
no conceito e aplicação da inovação, inspirada pela
sustentabilidade, tendem a estar orientadas para o
bem-estar comum e o desenvolvimento holístico das
sociedades. •
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CONCLUSÃO
Na atualidade, existem inúmeros estudos que
analisam, criticam e propõem caminhos de atuação
nessa complexa relação entre empresa, o imperativo
de inovação e a sustentabilidade.

A sustentabilidade e a inovação nas empresas se
relacionam com os valores individuais e, em consequência, no comportamento organizacional.
O questionamento dessas premissas induz os autores a concluir que:

|

COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO
E SUSTENTABILIDADE
A propósito, cabe ressaltar que tendo em vista
a relação estreita entre inovação, sustentabilidade
e competitividade, justifica-se aí o fato de esse ser
um tema alvo de diversas pesquisas desenvolvidas
tanto no âmbito empresarial quanto acadêmico, especialmente aqueles ligados a estratégia empresarial
e gestão de negócios.
Para o ambiente acadêmico, é importante não só
investigar os resultados da inovação em si, como tradicionalmente é do interesse do empresariado, mas também compreender os processos que levam à inovação.
Nessa mesma linha de pensamento, Campos
(1996a) apresenta uma extensão do modelo de Porter, indicando que as variáveis socioambientais devem ser consideradas de forma direta na gestão da
organização para esta passar a ter uma vantagem
competitiva no mercado (ver figura ao lado).
Rodriguez (2002) também define um modelo
de gestão orientado para a obtenção de vantagem
competitiva sustentável no qual a posição da empresa referente ao mercado será resultante da relação desta com os aspectos econômicos, sociais e
ambientais. Essa relação é dada no posicionamento
que a organização assume com respeito aos interesses das suas diferentes partes interessadas e
em que este relacionamento traz novos posicionamentos de vantagem com respeito a outros participantes do setor.
A importância da inclusão das variáveis socioambientais na gestão da organização é a única forma
de a empresa se manter no mercado e não vir a falecer. Essa nova forma de gestão, em que as variáveis
socioambientais tornam-se parte importante do processo de gestão da organização, pode ser apontada
como um novo paradigma na gestão organizacional.
O nascimento de iniciativas como Índices Dow
Jones e Bovespa Sustentáveis, WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), GRI e
tantos outros assinalam a importância que os investidores e outras partes interessadas estão dando
às ações realizadas pelas organizações, no âmbito
da inovação, incorporando em suas decisões,com
o mesmo peso, os fatores econômico, social e ambiental.
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Boas ideias geram

ons negócios

Por Laurelena Palhano
Pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Grandes empresas como Interface Flo, GE (Linha
Ecomagination), Natura e IBM são exemplos de grandes apostas no retorno que a sustentabilidade pode
trazer para os negócios. As pequenas e médias empresas também já começam a despontar com esse
tipo de visão, como é o caso do Grupo BB, que fabrica produtos promocionais, em Lauro de Freitas, na
Bahia, cujas linhas de produtos são 100% recicláveis

|
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través da incorporação da sustentabilidade, em todo tipo de empresa, é constatada
a percepção da melhoria da imagem perante consumidores e clientes, colaboradores
e investidores. Riscos futuros de impactos negativos
são mitigados ao melhorar seus processos de gestão,
o que tende a gerar mais transparência nas operações favorecendo a inovação e melhorias contínuas.

insight-bIOMA

A sustentabilidade pode gerar bons negócios e isto já é uma realidade. Esta afirmação se
dá com base em pesquisas como a “A Review of Corporate Sustainability”, realizada pela
KPMG International em conjunto com a Economist Intelligence Unit (EIU), na qual foram
ouvidas 378 empresas de grande e médio porte de 61 países, onde 61% das respondentes
constatou que manter uma estratégia de sustentabilidade trouxe mais benefícios do que
inconvenientes, apesar do aumento inicial de investimento. Nesta pesquisa, a IBM declarou
que chega a obter um retorno financeiro de US$ 1,50 a US$ 2,00 para cada dólar investido
em um programa de sustentabilidade de longo prazo.
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e ainda conta com uma linha especial (Green) que
utiliza 30% de fibras naturais de coco e madeira em
substituição ao uso de plástico virgem. Outro exemplo
de que a sustentabilidade também é um bom negócio
para as pequenas é a microempresa IIBA Produtos
Florestais do Acre, que atua com gestão sustentável
e design diferenciado, em que aproveitam-se sobras
de serrarias locais e até galhos de árvores para o desenvolvimento e fabricação de objetos de decoração,
utensílios domésticos, móveis, peças para arquitetura, entre outros. A IIBA segue rigorosas normas de
manejo florestal da certificação FSC (Conselho de
Manejo Florestal) e já recebeu o prêmio Planeta Casa,
oferecido pela revista Casa Cláudia (editora Abril) em
2006 e 2010, o segundo lugar no Prêmio Chico Mendes em 2006 na categoria de Negócios Sustentáveis
e o prêmio Top 100 2009/2010 do Sebrae.
À medida que a organização envolve sua cadeia
de valor nos seus processos de gestão da sustentabilidade, novos negócios podem surgir como subprodutos da produção original, como, por exemplo,
o que acontece com o uso de pneus inservíveis para
a fabricação de asfalto-borracha e a reutilização de
materiais da construção civil, cujos resíduos, normalmente encarados como entulhos e caliça, transformam-se em produtos que pode ser novamente
comercializados. Além dessa vertente, de aproveitamento de subprodutos para redução de custos, a
otimização de usos de recursos básicos, como água
e energia, pode representar economias substanciais, não só para as grandes empresas, como, por
exemplo, a JS Metalurgia, uma microempresa de
Manaus que, com algumas adaptações em processos produtivos e na cultura da empresa em direção
às práticas sustentáveis, obteve, com os novos produtos, a redução de 10% nos custos mensais de manutenção e ampliação de 5% no faturamento. Outro
exemplo é a Mecânica Chiquinho, que há dez anos
vem implantando práticas sustentáveis em sua oficina e, com isso, obteve resultados concretos, como
a redução da conta de energia – de uma média de
R$ 200,00, foi para R$ 120,00 – com a troca das
telhas tradicionais por translúcidas para aumentar
o aproveitamento da luz do dia e com o uso de 90%
da água de seu consumo advindo de águas da chuva
direcionadas para a descarga do banheiro e limpeza
da oficina. Antes de ir para a rede de esgoto, a água
utilizada vai para caixas que separam impurezas e
resíduos de óleo. Materiais como óleo, papelão das
embalagens e peças usadas são encaminhados para
reciclagem, gerando uma receita média de R$ 300
mensais.

A sustentabilidade empresarial traz benefícios
para as gerações futuras se os princípios e valores
do desenvolvimento sustentável forem incorporados
de modo estratégico no dia a dia da organização - em
cada uma de suas práticas e tomadas de decisão. As
dimensões social, ambiental, econômica e de governança devem ser orientadoras de novas formas de se
fazer negócio, em que além do lucro, nos critérios de
tomada de decisão, sejam também considerados os
impactos causados pelos negócios no meio ambiente
e nas pessoas que nele vivem. Desta forma, as empresas cuidam e, com isso, beneficiam as gerações
futuras, assegurando a elas que, no futuro, terão à
disposição recursos para uma vida com qualidade, da
mesma forma que se usufrui hoje dos recursos em
nome de tal qualidade de vida.
DESAFIOS
O grau de dificuldade para implementar um sistema de gestão sustentável depende da formação e das
prioridades do interlocutor da empresa. Destaco este
fato, pois é importante que se compreendam essas
distintas avaliações que no dia a dia vão fazer toda
a diferença. Vejamos, por exemplo, um profissional
com formação ambiental que poderá responder que
os principais desafios estão nas práticas relacionadas
a tratamento e destino de efluente, gerenciamento de
resíduos sólidos, redução do uso de água etc.
O Departamento Jurídico poderá responder que
um dos maiores desafios é mitigar riscos que possam
gerar futuras ações judiciais contra a empresa, sejam
estas de ordem trabalhista, cíveis, tributárias, etc. Os
gestores da produção provavelmente vão responder
que o difícil mesmo, em termos de práticas sustentáveis, é engajar a força de trabalho. Todas essas respostas são igualmente válidas e corretas, mas estão
subordinadas a uma anterior, que, a meu ver, trata-se
de a empresa compreender o que, é sustentabilidade para o seu negócio. Definir e difundir em toda a
empresa (para todos os colaboradores nos diferentes níveis hierárquicos e em sua cadeia de valor) o
conceito, os valores e os limites orientadores da sustentabilidade de cada empreendimento. Muito mais do
que incorporar práticas de ecoeficiência, gerenciar
riscos ou treinar tecnicamente a força de trabalho, a
empresa precisa compreender e gerenciar o impacto de cada empreendimento conforme o contexto de
cada localidade onde esteja instalada, isso tudo com
base nos preceitos de desenvolvimento sustentável,
que preconizam uma nova forma de fazer negócios,
que pensa no que se ganha hoje, mas também junto
às gerações futuras.
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UFRJ (Laboratório de Sistemas Avançados de Gestão
da Produção), onde desde 2009 realizamos Fóruns,
Workshops e Seminários que tratam da sustentabilidade em empresas. Desde então, foram 16 eventos
com a participação de mais de 300 empresas, que
atingiram um público de mais de mil pessoas. Todos
os eventos tiveram avaliação superior a 80% de satisfação dos participantes, o que nos leva a concluir
que o objetivo de proporcionar trocas de experiência
de modo estruturado vem sendo bem-sucedido. •

|

A incorporação da gestão estratégica da sustentabilidade nas organizações depende mais do que
ferramentas técnicas de informática, máquinas e
equipamentos, depende, sim, de exemplos, tanto de
empresa para empresa como de pessoas para pessoas, logo, o Sistema atuando como facilitador destas
relações oferece um serviço de grande valor para a
sociedade. Um exemplo deste tipo de ação é a parceria que a Assessoria de Responsabilidade Social
do Sistema FIRJAN tem conosco, SAGE – COPPE/
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Energia

renovável

Chegaremos lá?
Por Ernesto Cavasin e Dominic Schmal
Especialistas da área de Sustentabilidade da PwC

Do primeiro motor a vapor, passando pelas locomotivas da revolução
industrial. Da invenção da televisão, passando pelo computador e até
chegar aos tempos atuais, em que uma indústria detém tecnologia
suficiente para transformar carros elétricos em veículos de massa.
Nos últimos 400 anos, a humanidade tem visto um aumento no
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desenvolvimento tecnológico. Essa transformação impacta diretamente a
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indústria de energia, que, diante desse crescimento, deverá se preparar
para atender a uma demanda futura.
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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, a deixaram nas
mãos de outros e trataram de se ocupar apenas com
as inovações; até economistas diziam que não havia
nada de mais com a produção industrial. Nós devíamos ser os inovadores e deixar que outros países se
encarregassem dela.
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.
Por que os produtores industriais terão de 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 este 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 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
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podem ser utilizados para fabricar os componentes
necessários. Isso é usado para produzir os centros
que vão dentro dos moldes e os reparos das pás. Já é
adotado por algumas empresas para a fabricação de
componentes sem unidade de alimentação de motores de jatos e turbinas. Que eu saiba, ainda não é usado 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 muito 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 uma 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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combustíveis
limpos
Isso ainda vai dar samba?
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Sistemas de transporte menos poluentes são um dos objetos
de desejo da sociedade moderna, correto? Se a sociedade
em questão for a brasileira, parece que não. A assertiva é
explicada pelo histórico do Brasil com relação ao tema. Se
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para um carro popular, convencional e movido a gasolina o
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governo ofereceu a benesse de alíquota zero de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), para um carro elétrico, o tributo
é de 25%. Algo parece errado?
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ale lembrar que a benesse não foi acompanhada por medidas de incentivo ao uso
de combustíveis menos poluentes, como
o etanol. Parece absurdo, mas a ideia foi:
encher as ruas de carros e emitir bastante gás carbônico, decisão tomada em pleno século XXI. Isso
para não falar dos gargalos do sistema rodoviário
brasileiro, tema que, por si só, merece outra análise.
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HISTÓRICO
Por hora, vamos ao histórico da política de combustíveis no Brasil. Uma das primeiras aventuras foi
o Programa Nacional de Álcool, o Proálcool, criado
em 1975 com o objetivo de atender às necessidades dos mercados interno e externo e da política
de combustíveis automotivos. A medida avançava
fortemente sobre a disponibilidade de recursos públicos para o incremento da produção de álcool no
Brasil, contemplando a oferta de financiamentos. A
criação deste programa marcou, assim, a mudança
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de paradigma, considerando, inclusive, o uso de recursos públicos para o financiamento da produção
de etanol, e também para seu desenvolvimento.
O Programa Proálcool instituiu medidas para aumentar a produção e estabelecer uma rede de distribuição do etanol. Foi o pontapé inicial para o carro
movido a álcool se difundir pelo Brasil na década de
1980. As principais medidas foram: pesquisa e desenvolvimento, a partir do Programa Tecnológico do
Etanol; o uso de uma rede técnica de serviços para
difusão; a disponibilidade de recursos financeiros
a custos atrativos para compra de equipamentos e
produção de álcool; a criação da infraestrutura de
distribuição de álcool em todo o território; o controle
de preços dos combustíveis.
Parecia perfeito, entretanto, não deu certo. Em
primeiro lugar, devido ao custo: a viabilidade econômica do etanol não foi alcançada em relação ao
preço da gasolina. Apesar da redução dos custos
de sua produção, foi prejudicada pela queda dos

O Programa Nacional
de Produção e Uso do
Biodiesel tinha como
objetivo a implementação
de forma sustentável da
produção do combustível.
Isso com o desafio
extra de promover o
desenvolvimento regional
do Nordeste, via geração
de emprego e renda para

O sonho do biodiesel
Um slogan da época – “Carro a álcool, você ainda
vai ter um” – ficou na mente de muitos brasileiros.
A profecia da campanha estava lançada. Em 2005, o
governo lançou nova investida pelo uso de combustível limpo. Mais ousado, quis unir inclusão social
e produção de combustível renovável, por meio da
promoção da agricultura familiar. Hoje, muitos críticos rotulam a iniciativa do governo Lula de “fracasso anunciado”. Vamos entender o porquê.

O Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel tinha como objetivo a implementação de
forma sustentável – tecnica e economicamente – da
produção do combustível. Isso com o desafio extra
de promover o desenvolvimento regional do Nordeste, via geração de emprego e renda para as famílias
envolvidas.
Por meio da Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005,
foi estabelecida a obrigatoriedade da adição de um
percentual mínimo de 5% de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor, a ser cumprida
em até oito anos. Um percentual obrigatório intermediário de 2% deveria ser alcançado em até
três anos.
O símbolo do programa era a mamona e a ideia,
parecia ser genial: produzir um combustível renovável, menos poluente que os derivados de petróleo e
que poupará divisas para o país; e, além disso, proporcionar emprego, renda, terra, alimento e condições de vida dignas a milhares de famílias de uma
das mais miseráveis regiões do Brasil.
A cultura da mamona foi escolhida para a pro-

|

preços do petróleo no mercado internacional. Nos
anos 1990, a manutenção de subsídios se tornou
insustentável e o programa chegou ao fim. Com
isso, o preço do insumo foi elevado a seu custo
real, medida que praticamente enterrou o projeto
de carro movido a álcool. “Chegamos ao fundo do
poço quando faltou álcool na capital federal, em
1990. Foi o fim de tudo”, lembra o consultor André
Beer, ex-presidente da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e
ex-diretor executivo da General Motors.

insight-bIOMA

as famílias envolvidas
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dução de biodiesel porque, além de a planta se
adaptar facilmente às condições nordestinas, a lavoura não se presta à mecanização. Sua exigência
de mão de obra seria alta – um empregado para
três hectares –, o que a torna altamente atrativa para um projeto que, além de objetivos econômicos e ecológicos, tinha como meta a inclusão
social. A soja, por exemplo, fornece óleo adequado à transformação em biodiesel, mas não exige
mão de obra intensiva. Outra vantagem era o fato
de a mamona permitir o cultivo combinado com
alimentos, que poderiam ser consumidos pelos
agricultores ou comercializados, para aumentar a
renda da família.
Segundo estudiosos, em comparação ao Proálcool, o Programa de Biodiesel observou-se uma
evolução, uma vez que houve, diretamente, uma
preocupação com a questão ambiental. Mas, assim
como a tentativa anterior, não deu certo. No livro
“Política Nacional de Biodiesel e Desenvolvimento
Sustentável no Nordeste do Brasil”, a pesquisadora
da Fundação Joaquim Nabuco Alexandrina Sobreira
aponta as falhas da iniciativa. “Algumas metas desta
política não se concretizaram, como a inclusão so-

“O IPI para carros elétricos
chega a 25%, enquanto para
os carros movidos a gasolina
a alíquota é até 7%. Isso não
significa que as pessoas
sejam contra o carro elétrico,
mas uma inércia burocrática,
uma vez que as alíquotas
de imposto dizem respeito
ao tamanho da câmara de
combustão”
Jayme Buarque de Hollanda,
presidente do Conselho Consultivo
da Associação Brasileira do Veículo
Elétrico (ABVE)
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E o carro elétrico?
Mas nem todos os esforços foram em vão. Como
o movimento a favor do biodiesel, o mercado de carros flex se firmou no país. Só que, enquanto o Brasil
está focado nos flex, o resto do mundo vive a realidade do carro elétrico. Um dos motivos para sua
ausência no mercado brasileiro, segundo apontam
especialistas, é a pesada carga tributária. A Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) estima
que a frota desses veículos nos país não ultrapasse
o número de 200.
De acordo com o presidente do Conselho Consultivo da ABVE, Jayme Buarque de Hollanda, não há

incentivos fiscais para o desenvolvimento do veículo
elétrico no país. “O IPI para carros elétricos chega
a 25%, enquanto para os carros movidos a gasolina
a alíquota é até 7%. Isso não significa que as pessoas sejam contra o carro elétrico, mas uma inércia
burocrática, uma vez que as alíquotas de imposto
dizem respeito ao tamanho da câmara de combustão”, explica.
Algumas iniciativas para mudar o cenário, ainda
que timidamente, começam a aparecer. Destaca-se o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos
Automotores (Inovar-Auto), parte do Plano Brasil
Maior, do governo federal. A medida visa a estimular
o investimento na indústria automobilística brasileira, por meio da inovação e da pesquisa. A estimativa
é que o programa ofereça incentivo fiscal para quem
fabricar carros com acionamento híbrido ou elétrico, de preferência usando etanol como combustível.
Apesar de embrionária, a proposta parece
mais factível do que a anunciada pelo megalomaníaco Eike Batista, que prometeu uma fábrica de
carro elétrico no Brasil em 2014. Seria instalada
na cidade de São João da Barra, no Norte Fluminense, a um custo inicial de US$ 1 bilhão. Isso na
época em que o empresário figurava entre os dez
homens mais ricos do mundo.
Entre as duas alternativas, melhor esperar que a
mudança venha do governo, mais uma vez. O Estado tem papel essencial na promoção das condições
para pesquisa, desenvolvimento e difusão de novos
combustíveis e tecnologias.
O carro elétrico propõe a criação de um novo
conceito de automóvel. Dispensa a necessidade de
um posto para abastecimento, exige apenas uma
tomada de 110V ou 220V. Como não se pode prever se o motorista estará em casa quando a bateria
terminar, uma das preocupações dos incentivadores
desta tecnologia é criar uma rede de postos para
a recarga. O importante é não perder o bonde da
história. Afinal, somos o quarto maior mercado de
veículos do mundo. •
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cial via agricultura familiar, que não saiu do papel“,
comentou.
Segundo a pesquisadora, a produção de mamona
não chegou a se tornar relevante para o biodiesel. A
soja e o sebo bovino respondem por quase 95% no
fornecimento do óleo usado no combustível. Quando
o programa foi lançado, o governo federal estimulou
a plantação de mamona pelos agricultores familiares no Nordeste. “A principal matéria-prima do biodiesel é a soja e em segundo lugar vem o sebo bovino. Ambos são produzidos por grandes empresas e
a produção da soja é concentrada no Centro-Oeste”,
avaliou Alexandrina.
A autora também relata que os produtores reclamaram que faltou assistência técnica. Outro empecilho foi a inexistência de uma cultura de cooperativa entre os pequenos agricultores, e isso trouxe
dificuldades ao novo negócio.
A pesquisadora criticou, ainda, o selo social, o
qual dá um desconto de impostos aos fabricantes
que compram matéria-prima do biodiesel no Norte e Nordeste. “A isenção dada pelo governo não
foi suficiente para estimular a agricultura familiar
dessas oleaginosas nas duas regiões. Também não
deu certo deixar o selo social com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, que não tem condições
de fiscalizar se a empresa está cumprindo ou não
as exigências para conceder o selo“, comentou.
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transporte público
coletivo no Brasil
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Por Erika Cristine Kneib	Giovanna Megumi Ishida Tedesco
Universidade Federal de Goiás	Programa de Pós-Graduação
em Transportes – Universidade
de Brasília
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TRANSPORTE INDIVIDUAL
E CONSUMO DE ENERGIA
O consumo de petróleo nos países desenvolvidos representava, no fim da década de 1980, aproximadamente 60% do
consumo total, sendo 50% deste direcionado ao transporte
rodoviário. No Brasil, o consumo do petróleo representava,
na mesma época, praticamente 50% do consumo total, sendo
80% desse consumo direcionado ao modal rodoviário. Cerca
de 25% das emissões de CO2 no mundo resultam de atividades desenvolvidas por sistemas de transporte, sendo o CO2
um dos principais gases responsáveis pelo aquecimento e
impacto no meio ambiente.
A busca por meios de transporte com maior eficiência
energética representa uma das ferramentas mais eficazes
para a economia de energia e a redução da emissão de CO2
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o meio urbano, o transporte motorizado, baseado
na queima de combustíveis, é o principal contribuinte das emissões de gases que causam o efeito
estufa, levando ao aquecimento global. Na busca
pela sustentabilidade das cidades, políticas públicas, que historicamente priorizavam o automóvel, têm procurado discutir
a necessidade de alternativa ao Transporte Público Urbano
(TPU). Nesse sentido, a substituição das fontes de energia
ditas convencionais atualmente utilizadas no TPU é discutida
hoje como alternativa e necessidade para reduzir os impactos
negativos decorrentes das emissões veiculares.
Essa substituição de fontes energéticas passa por duas
questões principais: i) pode apenas transferir o foco do problema, pois a simples substituição dos combustíveis fósseis
por monoculturas extensivas ou usinas termoelétricas e nucleares não considera o impacto socioambiental resultante do
processo produtivo; ii) outras fontes de energia consideradas
mais limpas, tais como a eólica, fotovoltaica e oceânica, além
de ainda possuírem custos elevados de instalação, não produzem quantidades suficientes de energia. Portanto, problemas
de sustentabilidade econômica e ambiental não podem ser
resolvidos apenas a partir da substituição energética ou da
incorporação de novas fontes de energia.
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e demais poluentes. Nesse sentido, qualquer modo
de transporte coletivo substitui com enorme vantagem o transporte individual, o que justifica o aumento
da oferta de transporte coletivo de boa qualidade e a
diminuição do uso do automóvel e enfatiza a necessidade de políticas públicas que priorizem o TPU.
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BUSCA PELA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO
SETOR de TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
Considerando o contexto de políticas públicas
nacionais e internacionais e os exemplos supramencionados de experiências bem-sucedidas de alternativas energéticas já em funcionamento no Brasil
e em outros países, este trabalho procura sugerir um
conjunto de ações públicas e privadas e de alternativas energéticas que considerem tecnologias mais
eficientes e menos poluentes para o TPU no Brasil.
Considerando-se as ações por meio de políticas
públicas, ressalta-se a necessidade de reforçar:
Racionalização do uso do transporte individual: determinação de políticas de transporte urbano caracterizadas pelo incentivo à transferência da maior parte
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dos usuários do transporte individual para o transporte
público e ao maior uso dos modos não motorizados;
estabelecimento de regras limitadoras da circulação
do transporte individual relativas a áreas, dias ou horários, taxação de congestionamento e de excessos na
emissão de poluentes e material particulado.
Planejamento urbano: Criação ou fortalecimento
de polos geradores de viagens nas regiões habitacionais periféricas: industriais, de comércio e serviços
públicos e privados.
Planejamento e investimento em sistemas de
transporte: Implantação de sistemas integrados multimodais de transporte público, estruturados por eixos
rápidos e de média e grande capacidades, como Metrô, Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT)
e Monorail; implantação de redes e equipamentos voltados para o transporte não motorizado; integração
entre os eixos de transporte público e transporte individual; serviços de transporte público alimentadores;
e fortalecimento dos modos não motorizados.
Uso de fontes energéticas combinadas: para veículos de tração elétrica, podem ser combinadas dife-
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temas que ofereçam melhor qualidade de transporte
e com tecnologias limpas, como o trólebus, as alternativas de veículos limpos e a implantação de sistemas de retrofit para os veículos em uso. O automóvel
é a opção a ser evitada por consumir de 6 a 26 vezes
mais energia do que as demais.
Associados à transferência de usuários do transporte privado para o transporte público e à melhor
eficiência nos veículos, um papel importante do Estado seria a criação de linhas de crédito para o financiamento e incentivo à redução de emissões das frotas
dedicadas à prestação de serviços públicos. Dessa
forma, o uso do transporte coletivo seria repensado,
ao contrário de incentivar apenas as iniciativas baseadas em combustíveis alternativos sem a devida
redução do impacto ambiental, como ocorreu com os
veículos a álcool, a gás natural e, atualmente, com o
biodiesel, sem a imposição de qualquer critério ambiental com a competente comprovação e certificação
do benefício em relação às soluções convencionais.
Diante desses conceitos, a estratégia ambiental
permanece sempre como um desafio a novos desenvolvimentos tecnológicos, pois qualquer tipo de
tecnologia ou de combustível que propicie benefícios
ambientais efetivos poderá ser automaticamente incentivado. Para matrizes energéticas, uma das proposições de substituição seria a produção do etanol
a partir da celulose, considerando-se a proposta
norte-americana. Essa importante inovação tecnológica já é conhecida no Brasil, mas infelizmente não é
praticada. Ela permite pensar numa base de matéria-prima totalmente diferente da atual, porque todos os
resíduos vegetais brasileiros, como, por exemplo, o
bagaço da cana, tornam-se matéria-prima para produção do etanol celulósico.
Isso permitiria praticamente dobrar a produção
energética de álcool a partir da tonelada de cana.
Dentro desse panorama, deve-se considerar o interesse do Brasil, como país pioneiro, com 30 anos de
experiência de Proálcool e como país que é recordista em diversos setores de produção agrícola.
Em meio à problemática da degradação ambiental
e da ineficiência energética dos atuais sistemas de
transporte, que priorizam o transporte individual, esse
trabalho procurou sugerir um conjunto de ações que
podem contribuir para a sustentabilidade energético-ambiental e econômica do TPU. Cabe destacar ainda
a necessidade urgente de uma reavaliação do modelo atual de transporte e circulação das cidades, para
uma busca de melhor distribuição das oportunidades
de deslocamento, consoante com uma maior eficiência
geral dos sistemas e uma maior qualidade ambiental. •
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rentes fontes, como motores pouco poluentes acionando geradores, painéis fotovoltaicos nos veículos e
em edificações (terminais, estações e garagens, onde
se carreguem as baterias dos veículos quando parados), de forma a minimizar a necessidade de grandes
equipamentos geradores.
Melhoria da relação peso morto/passageiros dos
veículos: maior uso de materiais leves e eliminação
de todo peso supérfluo.
Busca de tecnologias baseadas em deslocamentos mais suaves: menores taxas de aceleração e frenagem causam menor consumo de energia; a maior
eficiência na operação (minimização dos tempos parados em embarque/desembarque, semáforos, caminhadas em estações etc.). Ou seja: manter ou até melhorar a velocidade do usuário de transporte público
com o menor dispêndio de energia.
Desenvolvimento de novas tecnologias de transporte: considerando que os atuais modos de transporte urbano de passageiros foram criados no século XIX,
mostram-se extremamente necessários os investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias veiculares e energéticas. Partindo-se
da premissa de que o Estado é o stakeholder central,
este deve incentivar e financiar esse desenvolvimento.
Em relação ao transporte público, devem ser
considerados dois aspectos básicos com relação
à sustentabilidade energética de um Sistema de
Transporte Público de Passageiros: o uso de fontes
energéticas de baixo impacto ambiental e uma maior
eficiência, considerando-se a minimização da energia necessária para o deslocamento dos veículos e
pessoas. Inicialmente, é necessário refletir acerca
da baixa utilidade quanto à atuação exclusivamente
sobre o TPU para o uso de fontes energéticas mais
limpas. A busca de uso de energia mais limpa no TPU
representa apenas uma contribuição marginal na minimização dos impactos negativos do uso do diesel
no setor transporte. A contribuição mais efetiva em
relação ao transporte público seria o incentivo ao
uso do transporte público coletivo em detrimento do
transporte individual, regulando e fornecendo condições para que esse sistema utilize combustíveis menos poluentes e energeticamente mais eficientes. No
entanto, o uso de veículos mais limpos no transporte público urbano é um importante fator psicológico
para a mudança da cultura de transporte.
O replanejamento dos transportes públicos, tanto
na concepção do sistema quanto dos veículos utilizados, pode ser uma das melhores ferramentas para a
economia de energia e a redução da poluição do ar,
especialmente se for priorizada a implantação de sis-
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Contabilidade

verde
Aspectos ambientais são o fiel da balança nas
demonstrações contábeis. Globalmente, a Mazars vem
se destacando nessa seara. Com a união com a Starling
Resources, a empresa desponta entre as líderes globais
em práticas sustentáveis.
Essa expertise está à disposição das empresas também
no Brasil. É o que conta Carlos Aragaki, sócio da área de
Auditoria da Mazars. Aragaki explica que a contabilidade
ambiental é o tipo de demanda que surgiu por pressão
de mercados lá fora. “Companhias abertas que operam
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no exterior, por exemplo, se deparam com esse tipo de
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exigência do órgão regulador. É o caso da França, que
requer que o relatório contábil contenha dados ambientais
e sociais”, afirma.
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Mazars é uma das empresas que mais
têm crescido em seu setor de atuação nos
últimos quatro anos. Esse crescimento é
resultado da determinação dos nossos sócios, da qualidade de nossos serviços prestados, dos
nossos profissionais altamente qualificados e, principalmente, do reconhecimento de nossos clientes. No
Brasil, a Mazars conta com mais de 500 colaboradores, distribuídos em quatro escritórios: São Paulo,
Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba.
Um dos clientes desse serviço é a empresa do setor de bebidas Pernod Ricard, que produz marcas conhecidas como Ballantine´s, Absolut e Chivas Regal.
“A Pernod é uma companhia francesa, logo, precisa
listar o impacto das ações ambientais consolidadas
globalmente”, explica.
A tarefa une os escritórios do Brasil e da França.
“Recebemos técnicos da Mazars na França e, junto
com ele, visitamos a empresa para auditar critérios

“A tendência é que o trabalho
de consultoria vá além do
obrigatório, do que é cobrado
pelos órgãos reguladores.
Assim, mais que obter e
verificar indicadores, a
oferta de aconselhamento
em sustentabilidade é o
diferencial”
Carlos Aragaki, sócio da área
de Auditoria da Mazars

CONTABILIDADE AMBIENTAL
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 774, de dezembro de 1994, define como objetivo
científico da Contabilidade a correta apresentação do
Patrimônio e análise das causas das suas mutações.
Os problemas ambientais fazem necessária a
adoção de soluções pelas organizações, melhorando
a qualidade ambiental de suas atividades, produtos e
serviços. Além de melhorar a imagem da organização, a adoção de uma política de gestão ambiental,
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FOCO NA ATUAÇÃO AMBIENTAL
De olho no crescente mercado de contabilidade
ambiental, a Mazars anunciou a união com a consultoria Starling Resources, no fim de 2011. Baseada em
Bali, na Indonésia, a Starling Resources é uma empresa de consultoria reconhecida internacionalmente por seu histórico de criação de soluções práticas
para alguns dos problemas mais significativos enfrentados por empresas e agências governamentais
nas esferas econômica, ambiental e social. “A tendência é que o trabalho de consultoria vá além do
obrigatório, do que é cobrado pelos órgãos reguladores. Assim, mais que obter e verificar indicadores,
a oferta de aconselhamento em sustentabilidade é o
diferencial”, diz Carlos Aragaki.
Com a fusão, a Mazars sinaliza para o mercado
que entende a importância da sustentabilidade no
mundo de hoje e o quão estratégico o assunto é para
os clientes. A proposta é fornecer uma gama completa de ferramentas e serviços de sustentabilidade
necessários para atender às crescentes necessidades dos mercados internacionais, investidores, reguladores e outras partes interessadas nesse respeito.
“A ação faz parte da estratégia para melhorar o desempenho socioambiental de nossos clientes. Como
resultado, já temos um grupo de trabalho em Pequim
que desenvolve uma auditoria para sustentabilidade
específica para a realidade chinesa”, antecipa Aragaki.

pode gerar outros benefícios para as empresas.
No Brasil, a contabilidade ambiental é entendida
pela maioria dos pesquisadores como um complemento à contabilidade patrimonial na medida em que
afeta o patrimônio das empresas.
Pode-se definir como objetivo da contabilidade
ambiental: identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-financeiros que estejam
relacionados com a proteção, preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando à evidenciação da situação patrimonial
de uma entidade.
Em 1996, o então Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON, atual Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) votou e aprovou a Norma e Procedimentos de Auditoria nº 11 – Balanço e Ecologia
– (NPA 11), com o objetivo de estabelecer os liames
entre a Contabilidade e o Meio Ambiente. A referida norma estabelece critérios para os elementos do
Ativo e Passivo Ambiental para a apresentação das
demonstrações contábeis e também retrata alguns
parâmetros para a Auditoria Ambiental.
Ao auditor independente compete, de acordo
com a norma, examinar as revelações contidas nas
demonstrações contábeis, e certificar-se de que os
elementos ambientais estão refletidos nas peças contábeis e sua nota explicativa.
Na avaliação de Carlos Aragaki, os desafios da auditoria ambiental envolvem questões culturais, na alta
administração de uma empresa, no sentido de não
negligenciar as questões socioambientais, apesar
das pressões internas e externas. “É preciso identificar oportunidades na sustentabilidade. Uma delas é
a possibilidade de aumentar a credibilidade da empresa e sua reputação entre os stakeholders”, avalia
o sócio da Mazars.
Para as empresas interessadas em implementar
esse processo, o executivo tem dicas valiosas: “O segredo é buscar o máximo de transparência, item fundamental para qualquer projeto de sustentabilidade.
Sem credibilidade, não se avança. Os gestores devem
se preocupar-se também em envolver todas as pessoas-chave que participem do projeto. Não pode ser
um projeto só de administração. Uma vez decidido
por elaboração de relatório de sustentabilidade, deve
seguir um padrão global, procurar benchmarking de
empresas que já adotam práticas similares; um modelo muito utilizado é o GRI.” •
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ligados a sustentabilidade. Observamos aspectos relacionados a eventuais contingências ambientais, que
podem estar relacionadas com a empresa”, detalha
Aragaki. A Pernod Ricard tem uma planta industrial
em Recife (PE). “Nessa unidade, avaliamos questões
relacionadas a meio ambiente, saúde ocupacional,
segurança no trabalho e relação com a comunidade
do entorno”, informa.

35

36

|

insight-bIOMA

sustentabilidade

Usinas a fio d’água:
melhor opção?

As decisões estratégicas que estão sendo tomadas hoje na área de
geração de energia tornarão o Brasil mais dependente das usinas
térmicas, impactando o custo, o meio ambiente e a competitividade
do país. A nota técnica do Sistema FIRJAN “Expansão das Usinas a
Fio d’Água e o Declínio da Capacidade de Regularização do Sistema
Elétrico Brasileiro”, divulgada neste mês de agosto, alerta para os
riscos que serão enfrentados por toda a sociedade.
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egundo o estudo, a capacidade de regularização do
sistema elétrico brasileiro, que já está sofrendo rápida redução, pode ser de apenas dois meses em
2021, nível considerado preocupante. Isso decorre
da falta de reservatório nas chamadas usinas hidrelétricas a
fio d’água em construção no país. O impacto ambiental dessas
construções é menor, em função da reduzida área a ser alagada. Porém, o outro lado da questão é que sem reservatório não
há água armazenada para gerar energia em tempos de seca.
A capacidade de regularização dos reservatórios indica o
quanto de energia o país pode armazenar na forma de água
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para suprir a demanda de energia. Segundo a nota
técnica do Sistema FIRJAN, em 2001, essa capacidade era de pouco mais de seis meses (6,27 meses).
Já em 2012, a capacidade de regularização caiu para
4,91 meses, queda de ¼ em um período de 11 anos.
Em 2021, deverá atingir 3,35 meses, podendo efetivamente ser ainda menor, de apenas 2,14 meses (ver
tabela Capacidade de Regularização Efetiva em Anos
Selecionados), caso seja considerada a média do nível dos reservatórios verificada entre 2001 e 2012.
“É preciso ter em mente que a geração de energia nos períodos não chuvosos terá de ser feita de
alguma forma, e a maneira como está sendo produzida é com as usinas térmicas que, com certeza, são

algumas vezes mais poluentes do que o reservatório.
E essa energia ainda é muito mais cara”, alerta Armando Guedes, presidente do Conselho Empresarial
de Energia do Sistema FIRJAN.
TÉRMICAS 24 HORAS EM OPERAÇÃO
Na visão de Guedes, o estudo reforça a importância de a sociedade brasileira discutir com mais profundidade sobre as decisões estratégicas que estão
sendo tomadas hoje. “A demanda por térmicas ficará
cada vez maior, a ponto de termos que operá-las na
base, ou seja, 24 horas, em vez de usá-las apenas em
picos de consumo. É isso que a sociedade quer?”,
questiona o empresário.

sendo construídas –, que é caracterizada por chuvas
concentradas em períodos relativamente curtos do
ano. A topografia – planície em vez das regiões montanhosas do Sul e Sudeste – também não favorece o
armazenamento.
Com isso, a nota técnica alerta para o descompasso entre a expansão da energia total armazenada
nos reservatórios do país e o aumento da demanda,
que seguirá intensa nos próximos anos. Vale lembrar
que, em 2012, já ocorreu aumento da utilização das
termelétricas a fim de poupar os reservatórios do
SIN, o que fez ampliar, em setembro, a participação
da geração térmica dos 10% verificados de janeiro a
agosto para 16%.
Atualmente, 89% da geração do SIN são oriundos
da fonte hídrica, sendo os 11% restantes majoritariamente formados por térmicas, cujo consumo implica
a emissão atmosférica de volumes comparativamente elevados de gás carbônico (CO2) e outros gases
causadores de efeito estufa.
SOCIEDADe DEVE DEBATER O PROBLEMA
Roberto Salvador, diretor de Engenharia da Bayer
Technology Service, diz ter certeza de que a sociedade não está visualizando o problema que está sendo criado para o futuro do Brasil. “Sob o foco da proteção ambiental, optou-se pelas usinas a fio d’água.
Com isso, vamos ficar cada vez mais dependentes
das térmicas, caminhando no sentido contrário ao do
baixo impacto ambiental. Vamos aumentar as emissões de CO2 e pagar mais caro”, critica.
Segundo Salvador, as decisões tomadas pelo governo não passaram por uma discussão ampla, em-

Armando Guedes, presidente do Conselho
Empresarial de Energia do Sistema FIRJAN
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“A demanda por térmicas ficará
cada vez maior, a ponto de termos
que operá-las na base, ou seja, 24
horas, em vez de usá-las apenas
em picos de consumo. É isso que a
sociedade quer?”
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De fato, de acordo com a nota técnica, as decisões de hoje afetarão o perfil da matriz elétrica,
porque a participação predominante da geração hidráulica no sistema brasileiro poderá sofrer redução
significativa no futuro. Ou seja, o fato de cerca de
55% da capacidade instalada agregada ao Sistema
Interligado Nacional (SIN) de 2013 até o fim desta
década ser composta de hidrelétricas não surtirá o
efeito desejado sobre a qualidade da matriz, tendo
em vista a necessidade de geração complementar a
partir de outras fontes.
O risco decorrente da usina a fio d’água é particularmente agravado pelo clima da Região Norte
– onde as usinas hidrelétricas de maior porte estão
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bora possam até mesmo restringir o crescimento do país.
“Muito fácil dizer: não vamos
alagar. Mas na hora do calor, todos querem ligar o ar-condicionado,
mas a energia virá de térmicas a gás e
até a carvão”, afirma ele, que se diz um
defensor dos reservatórios, com contrapartidas socioambientais.
Luiz Césio de Souza Caetano, presidente da Representação Regional FIRJAN/CIRJ no
Leste Fluminense e presidente do Sindicato da
Indústria de Refinação e Moagem de Sal do Estado do Rio de Janeiro (Sindisal), também faz duras
críticas. “A usina a fio d’água pode provocar menor
impacto ambiental no curto prazo, mas não no longo
prazo, porque teremos maior uso das térmicas. Há
um olhar passional sobre a questão, e não técnico”,
enfatiza.
Tanto Caetano como Salvador se preocupam porque as decisões de hoje podem ser irreversíveis.
“Se nós desperdiçarmos o potencial hídrico do país
agora, pode ser irreversível, porque essas usinas
utilizam técnicas e equipamentos diferentes”, ressalta Caetano. Para ele, é um contrassenso falar em
sustentabilidade no longo prazo com esse cenário. A
ideia agora é ampliar esse debate.
Conclusão
O planejamento da expansão do sistema de geração de energia do Brasil tem sido feito preponderantemente com base na construção de hidrelétricas a
fio d’água, e a fronteira dessa expansão se concentra, e continuará se concentrando, na Região Norte
do país. A opção por usinas a fio d’água, combinada
com as características geográficas e hidrográficas
dessa região, poderá levar à construção de usinas
com menor fator de capacidade e à diminuição do
ritmo de crescimento da energia armazenada nos
reservatórios do Sistema Interligado Nacional.
Consequências inevitáveis advêm dessa escolha.
A primeira é a rápida diminuição da capacidade
de regularização do sistema, com o consequente
surgimento de um trade-off entre vulnerabilidade hidrológica e geração térmica. Os níveis médios de regularização que o país terá em 2021 se aproximarão
de níveis que hoje são considerados de risco, o que
levará à necessidade desde já de aumentar os níveis
de inserção de termelétricas na base de maneira regular e crescente.
A segunda, desdobramento direto da primeira, é
o aumento do custo médio da geração de energia no
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Conclui-se, portanto, pela necessidade de maior
discussão entre autoridades do setor elétrico, o meio
ambiente e a sociedade sobre custos e benefícios das
escolhas que estão sendo feitas hoje na matriz elétrica brasileira. Como resultado desse debate, espera-se
com a definição das metas do planejamento do setor
elétrico que estas almejem um equilíbrio adequado entre proteção ambiental, preço e segurança energética
condizente com o desenvolvimento socioeconômico
presente e esperado para o futuro do país. •
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país. Como as fontes térmicas que podem entrar na
base e fornecer a segurança necessária ao sistema
são mais caras do que a geração hidráulica, essa tendência deverá ser observada e poderá se acentuar ao
longo dos próximos anos.
A terceira é o aumento das emissões de gases
de efeito estufa: geração térmica emite significativamente mais GEE do que a geração hidráulica, o que
poderá alterar o perfil de baixo carbono da matriz
elétrica brasileira.
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Grupo Libra reduz emissões de CO2
O Grupo Libra, um dos
maiores operadores portuários e de logística de comércio exterior do Brasil,
lança o seu segundo Relatório de Sustentabilidade,
que consolida ações que
são fruto de sua visão para
a sustentabilidade. A companhia, que ultrapassou
em 2012 R$ 1 bilhão em
faturamento e reduziu em quase 10% suas emissões
de C02 em três anos, foi a primeira empresa do setor
portuário a reunir os seus dados em relatório elaborado dentro das diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI) e já avançou na classificação concedida pela entidade – do conceito C obtido em 2011, obteve agora
classificação B.
O Grupo assumiu publicamente e integrou ao seu
planejamento quatro grandes compromissos: redução
das emissões do efeito estufa, destinação adequada de

resíduos, investimento na capacitação e segurança dos colaboradores e formação de jovens
nas comunidades onde atua.
Nas áreas de gestão ambiental e projetos sociais, o
grupo comemora os ótimos
resultados. Reduziu em 3% o
consumo de diesel em 2012,
com aumento de 6% em suas
movimentações totais. As
emissões por movimentação caíram 12%, mostrando
maior eficiência nas operações. Aumentou ainda a
reciclagem, reutilização e compostagem de número
de resíduos não perigosos gerados pelas obras de
ampliação e melhoria dos portos do Rio e Santos.
Em projetos sociais, a empresa investe anualmente
R$ 1 milhão, beneficiando entidades e iniciativas educacionais, como o Programa Libra Cidadania, que até
o fim deste ano terá beneficiado 250 pessoas em cursos profissionalizantes.
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Projeto transforma vidas de jovens do Rio de Janeiro
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Educação é o caminho para transformar vidas de
jovens. Apostando nessa premissa, a Associação de
Assistência ao Adolescente (AAA) oferece, há 68
anos, apoio financeiro, psicológico e pedagógico para
jovens com um bom aproveitamento acadêmico e que
têm dificuldades socioeconômicas. “Buscamos contribuir para ampliar os horizontes dos nossos assistidos. Queremos que eles se transformem em agentes
de mudança, cidadãos mais conscientes, solidários
e competentes, futuros líderes em suas áreas de
atuação. Para isso, complementamos nossas atividades com passeios socioculturais”, explica a presidente
da Associação de Assistência ao Adolescente, Teresa
Cristina Quintella.
A iniciativa faz parte do projeto Ponto de Apoio,
que há dois anos garante aulas de português, matemática, ciências e geografia para cerca de 50 alunos que
apresentam deficiência em uma dessas disciplinas. O
desempenho escolar dos estudantes é acompanhado
de perto pela equipe da instituição, que verifica os boletins a cada bimestre. Hoje, com 100 alunos, a instituição passou a dar também aulas de reforço, além de

encaminhá-los para cursos de informática e de inglês
(em parceria com o IBEU, a Cultura Inglesa e o Yázigi).
A Associação garante ainda transporte, alimentação e material escolar para os jovens – mesmo depois
de ingressarem na faculdade. A fim de desenvolver cidadãos mais conscientes, a instituição promove atividades culturais e socioeducativas todos os meses. Os
eventos são definidos pelo Conselho de Ex-Bolsistas
e variam desde oficinas de sustentabilidade e sexualidade até passeios a parques, teatros, restaurantes e
pontos turísticos da cidade.
O espaço é aberto a todos os jovens, a partir de
12 anos que buscam se desenvolver por meio dos estudos. Boa parte é encaminhada por meio da rede de
colégios parceiros. O processo seletivo inclui várias
etapas, com entrevista e visita à residência do estudante. Não raro, o auxílio da instituição permanece até
a vida adulta, quando os jovens ingressam na faculdade. A Associação de Assistência ao Adolescente
conta com patrocínio da Petrobras e apoio do SESC
e do Instituto Márcio Poppe. Mais informações no site
http://aaadolescente.org.br.

Varejistas apostam na produção sustentável de ovos
As vendas de ovos caipiras e orgânicos crescem
em ritmo duas vezes maior do que as vendas de ovos
convencionais no Grupo Pão de Açúcar, maior varejista do país. E a multinacional Unilever anunciou
que todos os ovos usados na maionese Hellmann’s,
a mais popular do Brasil, serão 100% produzidos em
sistemas sem gaiolas até 2020. Tais tendências, que
beneficiam sistemas de produção de ovos alternativos, foram o foco do workshop “Oportunidades de
mercado para ovos caipiras e orgânicos”, realizado
em Bastos (SP), em setembro.
“O fator que impulsiona as vendas de ovos caipiras e orgânicos é a busca dos consumidores por
uma alimentação saudável”, afirmou Danielle Pedro
de Freitas, compradora de ovos do Grupo Pão de
Açúcar, durante o evento que foi promovido pelo
Instituto Técnico de Educação e Controle Animal
(ITEC). Danielle disse que comparadas ao primeiro
semestre do ano passado, as vendas no primeiro semestre de 2013 de ovos caipiras cresceram 22% em
volume e 45% em valor, enquanto as vendas de orgânicos cresceram 48% em volume e 46% em valor.
Os números são mais do que o dobro do crescimento de vendas de ovos comuns, que diminuíram 8%
em volume e aumentaram 20% em valor no mesmo
período. Segundo o Pão de Açúcar, outro fator que
explica a expansão do mercado caipira e orgânico é
a preocupação dos consumidores acerca do bem-estar animal.
Ernani Wood, líder global para compras de ovos
e carnes da Unilever, também reportou uma tendência similar. Ao falar sobre o plano global de fornecimento sustentável da multinacional, ele afirmou:
“O nosso foco de sustentabilidade no mercado de

ovos foi o bem-estar animal. E por isso nós decidimos usar ovos 100% produzidos sem gaiolas em
todos os nossos produtos até 2020, como é o caso
da maionese Hellmann’s no Brasil.” Wood ressaltou
que esse processo de transição já foi completado na
Europa Ocidental, e está em andamento no Canadá
e nos EUA. O planejamento para fazer tal adaptação
no Brasil está em desenvolvimento, o que cria uma
nova oportunidade de mercado e também um desafio para a cadeia de suprimentos de ovos. “A escala
da produção e a demanda por ovos cage-free (sem
gaiolas) no Brasil ainda não é suficiente. Então o que
temos que fazer é trabalhar para que ela cresça. Nós
temos que convencer os consumidores a comprar
ovos que façam bem ao meio ambiente e às galinhas”, completou.

|

Fabricantes de lata de alumínio incluíram em seu processo produtivo medidas que visam a minimizar
seus impactos ambientais. A informação é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas).
Entre as ações, estão a utilização do lodo industrial como matéria-prima de tijolos; envio do resíduo orgânico para a compostagem e fabricação de adubo orgânico; desenvolvimento de receptores dos baldes de
tinta, evitando o envio para os aterros; investimento para eliminação do uso do solvente Metil Etil Cetona;
transformação de esgoto em afluente tratado dentro dos parâmetros ambientais para descarte sem danos
ao meio ambiente.
Essas inovações tendem a tornar o produto, que já é altamente reciclável, mais sustentável, pois reduzem os impactos ambientais de seu processo produtivo. Mais informações em www.abralatas.org.br.
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Abralatas: minimização de impactos ambientais da produção
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We know that urban mobility is one of the
great challenges of Brazilian cities. In this context,
the emission of greenhouse gases is one of the prisms of
this imbroglio. Brazil is still in its infancy with respect to incentive policies to vehicles using technologies of low emissions, such
as hybrids and electric.
While the electric car is still a distant dream for most of the population,
is a reality in several countries. But why Brazil does not invest in less polluting
forms of transport? In the cover story of this issue, we risk some hypotheses.
From the analysis that attempts harvest - as Proálcool and Biodiesel Program - find
explanations for the failure and the certainty that the stimulus will necessarily come
from the government. If the cost to the consumer remains high, there is no way to neither
gain market, nor will interest for industries to invest in this niche.
Good news came in the Inova Auto Program.The government’s decision to include green
vehicles in calculating the energy efficiency of cars sold in Brazil is a sign of progress. It’s
what we expect.

Enjoy your reading!

|
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Development, innovation and

sustainability

By Prof. Osvaldo L. G. Quelhas, D.Sc.; José Francisco Zanca, D.Sc.;
Prof. Sérgio França, D.Sc.; Prof. Marcelo Meiriño, D.Sc.
Laboratory Technology, Business Management and Environment of the Engineering School at
Fluminense Federal University

Any organization has the ability to innovate, both
the private and the public. Innovation happens at different levels of the organization’s activities. For example: with the purchase of new equipment, adding new
services to existing products, using more advanced
software, etc.
The Oslo Manual ensures that innovation can occur in any sector of the economy, including government services like health and education. Innovation is
also important for the public sector. However, little is
known about the process of innovation in sectors that
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Conceptualizing Innovation
associated to Sustainability
Schumpeter (1934) suggested the theory that economic development created from innovation relies on
the ability of certain individuals (or organizations) to
lead changes and innovations occur when:
> There is the introduction of a new good, the consumer is not familiar or a new quality of good;
> There is the introduction of a new production method;
> There is the opening of a new market, which can
be a whole new market or a market first for that economy;
> There is the conquest of a new source of raw
material, which may be unique to that economy or have
been created;
> Or when a new organizational structure, such as
the creation or breaking of a monopoly position.

|

The context in which is located
the Innovation and Sustainability
The concerns of the different sectors of society
with environmental problems has always been present, but these days, this concern has a different connotation: a connotation of planetary emergency. The
scientific literature, government actions, the pressures exerted by society and the third sector and many
others indicate the importance of balanced treatment
of economic factors, social and environmental factors
that influence business decisions.
The consolidation of concern balanced towards
the economic, social and environmental was started in
1987 with the report issued by the Brundtland Commission, which promotes such consolidation establishing
the concept of sustainable development:
“It is a process of change, where the exploitation of
resources, the direction of investments, the orientation
of technological development and institutional change
must be performed in a manner consistent with the
present and future needs” (WCED, 1987)
The concept of sustainable development calls for
the simultaneous pursuit of economic efficiency, social justice and environmental harmony. According to
this report, the manufacturing industry and services
is expected to produce more with fewer resources,
adopting clean technologies and disseminating knowledge of these technologies, with incentives from
international and regional organizations in facilitating
financing.
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are not market-oriented. However four general types
of innovations can be defined (however, the decision
to include the services sector requires some minor
modifications in the definitions to reflect the innovation
activities in the service sector more adequately and to
reduce industrial orientation):
Product innovations
Involve significant changes in the potential of products and services. Included goods and services totally new and important improvements to existing products. Examples:
> The input substitution for materials with improved
and sustainable (breathable fabrics, light alloys, but
sturdy, plastic is not harmful to the environment, renewable raw materials, remanufacture using recycled
components, etc..);
> Global Positioning Systems (GPS) on transport
equipment;
> Cameras in mobile phones;
> Devices incorporating software that improve the
ease and convenience of use, incorporating energy
efficiency. For example: how toasters that automatically shut off when the bread is toasted; appliances
with energy efficiency project to;
> Buildings incorporating elements of eco-efficiency, such as the Seal “Procel Edifica” Energy efficiency in buildings;
> Software fraud profiling and track financial transactions individual
> Software for energy efficiency in computer operation;
> Wireless networks embedded in laptops.

|
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Innovation process
Represent significant changes in methods of production and distribution. Examples:
> Installation of a new manufacturing technology or
improved, such as automation equipment or real-time
sensor capable of adjusting processes.
> Instruments laser cutting.
> Automated Packaging.
> Development of computer-aided product.
> Scanning printing processes.
> Review of the production process of services and
products incorporating elements of Cleaner Production (reduction or elimination of waste in the use of
non-renewable raw materials and reduction or elimination of waste);
Organizational innovations
Refer to the implementation of new organizational methods, such as changes in business practices
(adoption of a code of business ethics), adoption of
strategy of dialogue with critical stakeholders (community, suppliers, customers, media, governments ) to
improve the quality and reputation of the organization.
Using Human Rights as the axis of policies for managing people.

Marketing innovations
Involving the implementation of new marketing methods, including changes in product design and packaging, in product promotion and placement, and methods of pricing of goods and services. Examples:
> Organisational innovations can refer to any organizational method in business practices of the company, the organization of the workplace or external relations since they were first
used in the company.
> Establishment of a
new database of best
practices, lessons and
decreased habitat
other knowledge more eaGlobal warming
biodiversity
sily accessible to others.
competition
> Introduction for the
legislation
social changes
first time an integrated
suppliers
population
monitoring system for the
growth
clients
activities of the company
INDUSTRY
public opinion
(production, finance, strasoil
tegy, marketing).
security and health
contamination
political changes
> Introduction first matechnological changes
nagement systems for geair and water pollution
neral production or supply
industrial waste
reduction of
natural resources
operations, such as supply

COMPETITIVENESS,
INNOVATION AND SUSTAINABILITY.
Incidentally, it should be noted that in view of the
close relationship between innovation, sustainability
and competitiveness, is justified then the fact that this
is a subject target of several studies undertaken both
within the enterprise as academic, especially those
linked to business strategy and management business.
For the academic environment is important not
only to investigate the results of the innovation itself,
as is traditionally the interest of the business, but also
to understand the processes that lead to innovation.
Along this same line of thought, the figure below
shows an extension of Porter’s model, indicating that
the environmental variables should be considered directly in the management of this organization to go on
to have a competitive advantage in the market.
Rodriguez (2002) also defines a management model oriented towards achieving sustainable competitive advantage in which the position of the company for
the market will be the result of the relationship of the
company to the economic, social and environmental.
This relationship is given in positioning the organization takes with respect to the interests of its various
stakeholders and that this relationship brings new
placements advantage with respect to other industry
participants.
The importance of the inclusion of social and environmental variables in the management of the organization is the only way to keep the company in the
market and did not come to die. This new form of
management, in which the social and environmental
variables become important part of the management
process of the organization, can be identified as a new
paradigm in organizational management.
The birth of initiatives such as Dow Jones Indexes
and Dow Sustainable, World Business Council for Sustainable Development, GRI and many others point out
the importance that investors and other stakeholders

CONCLUSION
Nowadays, there are numerous studies that
analyze, criticize and propose ways of acting in this
complex relationship between the company, the need
for innovation and sustainability.
Sustainability and Innovation in companies relate to
individual values and, consequently, in organizational
behavior.
The questioning of these assumptions leads the
authors to conclude that:
First: Any action insertion of the concepts associated with innovation, social responsibility in the organization, to be really effective, requires principles and
will, which must be translated in planning, strategies
and outcomes of the organization.
Second: Sustainability and innovation must be
addressed in a comprehensive and holistic, which should always be considered the company’s relationship to society, to the products and services it
produces and to individuals with which it interacts. Interactions that must be characterized by the time parameters of the action, and also the scope of their depth.
The combination of both the integral and / or holistic
timing parameters / scope and depth, justifying the
wide and varied range of definitions of sustainability.
Third: Sustainability and innovation arise from
pressures and different factors, among which are highlighted: the government, the business environment,
values and pressures of different social groups. Regardless of what are the kinds of pressures that lead
to the development of sustainability in different reactions adopted by organizations, the human factor will
always be present, represented by individual values.
Such values affect the development of the reactions
associated with the actions of the organization’s sustainability.
Fourth: There is a need to evolve a vision-driven
legal aspect and the maximization of profits to the characterization of corporate social responsibility. The
organizational positioning in society, the market and
competition is evolving to ethical and moral behavior.
Thus, we can conclude that future developments in
the concept and application of innovation, inspired by
sustainability, tend to be oriented towards the common
welfare and holistic development of societies. •
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Innovations associated with sustainability are considered as an important driver for the economy, and be
considered critical in the political order. Therefore understanding and monitoring of production processes,
diffusion and use of scientific knowledge, technology
and innovations have constituted themselves as processes accentuated relevance.

are taking the actions performed by the organizations
in the field of innovation, incorporating in their decisions, with the same weight, economic factors, social
and environmental.

|

chain management, business reengineering, lean production, quality management system.
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Good ideas

make good business
Laurelena Palhano
Researcher at Rio de Janeiro´s Federal University

Sustainability can generate good business and this is already a reality.
This statement is given based on research as 'A Review of Corporate
Sustainability', conducted by KPMG International in conjunction with
the Economist Intelligence Unit (EIU), which were heard 378 companies
large and medium size of 61 countries, where 61% of respondents found
that maintaining a sustainability strategy has brought more benefits than
drawbacks, despite the initial increase investment. This IBM surveyed stated

|
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that arrives getting a financial return of $ 1.50 to $ 2.00 for every dollar
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invested in a program of long-term sustainability.
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y incorporating sustainability in all sorts
of companies, is found to improve the
perception of the image with consumers
and customers, employees and investors.
Future risks of negative impacts are mitigated to improve their management processes, which tends to
generate more transparency in operations by encouraging innovation and continuous improvement.
Big companies like Interface Flo, GE (Ecomagination Line), Natura e IBM are examples of big bets
in return that sustainability can bring to the business. Small and medium sized companies also have
begun to emerge with this kind of vision, such as the
BB group that manufactures promotional products
in Lauro de Freitas in Bahia, where your entire product line is 100% recyclable and even has a special

line (Green) that uses 30% natural coconut fiber and
wood to replace the use of virgin plastic. Another
example that sustainability is also a good deal for
small microenterprise is IIBA Forest Products Acre
acting sustainably managed and distinctive design,
which enjoy leftovers local sawmills and even tree
branches to the development and manufacture of
objects decor, housewares, furniture, pieces to
architecture, among others. The IIBA follows rigorous standards of forest management FSC (Forest
Stewardship Council) and has received the prize
Planet House, offered by the magazine Casa Claudia (Abril) in 2006 and 2010, second in the Chico
Mendes Award in 2006 in the category Sustainable
Business award and Top 100 2009/2010 Sebrae.
To the extent that the organization involves its
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CHALLENGES
The degree of difficulty to implement a sustainable management system depends on the formation

and priorities of the partner company. I highlight this
fact, it is important to understand these different assessments that the day to day will make all the difference. Take for example, a professional training environment that can respond by saying that the main
challenges are the practices related to treatment
and disposal of wastewater, solid waste management, reduced use of water, etc.
The Legal Department can answer one of the biggest challenges is to mitigate risks that may cause future lawsuits against the company, whether to
order labor, civil, tax, etc.. Managers of production
are likely to answer that difficult even in terms of
sustainable practices, is to engage the workforce.
All these answers are equally valid and correct, but
are subject to a previous one, which in my view, it
is the company understand what is sustainability
for your business. Define and spread throughout the
enterprise (for all employees at different hierarchical levels and their value chain) concept, values and
guiding limits of sustainability of each project. Much
more than incorporating eco-efficiency practices,
manage risk or technically train the workforce, the
company needs to understand and manage the impact of each project according to the context of each
location where installed, all this under the guidance
of the principles of sustainable development, which
advocates a new way of doing business that thinks
as it wins today, but also with future generations.
The incorporation of strategic management of
sustainability in organizations depends more than
technical tools of information technology, machinery
and equipment, but depends of examples, both from
company to company as people to people, so the
system acting as a facilitator of these relationships
provides a service of great value to society. An
example of this type of action is the partnership that
the Office of Social Responsibility FIRJAN have us,
SAGE - COPPE / UFRJ (Laboratory for Advanced
Systems of Production Management), where since
2009, we promote Forums, Workshops and Seminars dealing with sustainability in companies. Since
then there were 16 events with the participation of
over 300 companies that have reached an audience
of over a thousand people. All events were reviewed
more than 80% of participants’ satisfaction, which
leads us to conclude that the goal of providing exchanges of experience in a structured way has been
successful. •
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value chain in their management processes of sustainability, new businesses can emerge as byproducts of the original production, for example, what
happens with the use of waste tires for the manufacture of asphalt-rubber and reuse of materials of
construction waste which works normally regarded
as rubbish and rubble, are transformed into products that can be sold again. Besides this aspect,
the use of by-products to reduce costs, optimizing
use of basic resources such as water and energy
savings can represent substances, not only for large
companies, for example the case of JS Metallurgy,
a microenterprise that Manaus with some adjustments in production processes and company culture
towards sustainable practices obtained a reduction
of 10% in the monthly costs of maintaining and increasing sales by 5% with the new products. Another example is the Mechanical Chiquinho ten years
ago has been implementing sustainable practices in
his workshop and that tangible progress as reducing the power bill of an average of R$ 200.00 to R$
120.00 was with the exchange of traditional tiles by
translucent to increase the use of daylight and with
the use of 90% of water consumption arising from
rainwater, which are directed to the toilet flushing,
cleaning parts and workshop. Before going to the
sewage network, water use goes to boxes that separate impurities and waste oil. Materials such as
oil, cardboard packaging and used parts are sent
for recycling, generating an average revenue of R$
300.00 monthly.
The corporate sustainability benefits for future
generations the principles and values of sustainable
development are embedded strategically in the day
to day organization - in every one of their practices and decision making. The social, environmental,
economic and governance should be guiding new
ways of doing business, where besides profit, criteria for decision-making, are also considered the
negative impacts of trade on the environment and
the people who live in it . Thus care companies and
thus benefit future generations by ensuring them
that, in future, have access to resources for a quality
life, the same way that today boasts of resources on
behalf of such quality of life.

53

54

|

insight-bIOMA

sustainability

Renewable
energy
Will we get there?

Changes to come for energy companies and utilities are potentially significant. This includes the use
of new technologies, different forms of generation,
distribution, storage and use of electricity. Therefore, the challenges are equally great.
The energy, the course of time, has always had
doubts about the evolution of the sector. There are
many debates that oscillate between high and low.
If in the past conventional fossil fuels such as coal
and gas, dominated the market for power generation
and brought the vision of prosperity, today there is a
pressure to not use coal due to climate change. Even
with such pressure oil, gas and coal fuels continue
to be used more, representing an estimated 80% of
the total energy consumption in 2040. ¹
If in the past the nuclear power was a preferred
technology for not having emissions of carbon dioxide, today with events Post Fukushima, some countries prohibit or put in a drawer expansion plans of
nuclear power generation.
The development of effective policy frameworks
and attracting adequate investments are still uncer-
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he first steam engine, locomotive passing
through the industrial revolution. The invention of the television, computer and
going through until the present times,
where an industry has a sufficient technology to
transform electric cars in mass media. In the last
400 years mankind has seen an increase in technological development. The impact of this technological transformation is directly reflective of the energy
industry, which before this growth must prepare to
meet future demand.
With the expectation of the world’s population
has more than nine billion people in the coming decades there is also an expectation oriented parallel
to the growth of world energy demand. It is estimated that global energy demand will be about 30%
higher in 2040 compared to 2010. In a world where
concern over global warming and the scarcity and
natural resources are increasingly evident, the challenge of energy becomes a key issue. As we grow
economically sustainably reducing dependence on
fossil fuels?
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Ernesto Cavasin and Dominic Schmal
Sustainability experts at PwC
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tainties to be faced by the industry. Until they are
resolved, energy systems will have the challenge
of dealing with the huge scale of demand growth
that lies ahead. Clean energy and decarbonisation
of electricity generation will be crucial in efforts to
achieve sustainable development. Issues such as
accessibility of energy, security of supply and energy efficiency could have major positive or negative
about the industry itself and the broader economic
environment in the coming decades. The tasks became numerous already.
First there is a need to clarify the current patterns of production and consumption. Experts say
that the the energy industry is global standards must
also be global. If there is a harmonization of terminology on reserves of energy and resources will be
estimated with greater confidence and consistency
on the total amount of fossil fuels. These initiatives
also will improve transparency, making a better assessment of the value of companies in the sector,
as well as generating concise information to the
decision-making of investors.
After the identification of aspects related to the
reserves of fossil fuels that can make more precise

the demand for long-term investments on potential
shortages, such as coal and oil, there is a need to
bring about a low carbon economy that can invest
on innovative technologies in renewable energy generation and energy efficiency.
This transition will not be easy, because it requires great agility of the entire value chain embedded
in a society. This is the joint participation of government officials, private sector, academia and public
interest in.
Even without any confirmation about the diminishing reserves of fossil fuels, there are countries
that have already begun the process of replacing the
energy matrix. In these cases there is considerable
investments on renewable energy in order to reduce
dependency on oil. Sweden, for example, created in
2005 a plan for becoming a country without oil in
2020. Based on a basic policy based on energy efficiency, the program also seeks to reduce emissions
of greenhouse gases. In the first phase of these goals, the program expects a decrease in consumption
of transport sector accounts for the largest use of
oil on Swedish territory, and finalization total fossil
fuel for any residential or commercial property in

² Available at http://www.iea.org
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the potential for expansion. Currently the main sources of renewable energy in Brazil still summarize
biomass and hydropower. There is a range of opportunities that must be observed by private investors
and governments. Expectations are favorable for
investment.
Even though the demographic and economic growth in Brazil will follow with the progressive increase in energy demand and increasing dependence on
fossil fuels, the country has the field to expand with
the use of renewable energy.
This expansion will become possible through the
implementation of public policies for encouraging
and promoting alternative and renewable energy
and commitments aimed at energy efficiency. These
policies should be incorporated into public sector
investments and private research & development,
bringing perennial solutions for the sectors of industry and transport, the largest consumers of energy in the country.
A publication of the World Business Council for
Sustainable Development launched at the Rio +20
Conference, and with support from PwC, Brazil called Vision 2050 brings the expectation of a country
consolidated in a low carbon economy that invests
in energy efficiency. More than that, it provides a potential investment in technology for the deployment
of smart grids and the expansion of the distribution
network, making energy use more efficient.
It is increasingly necessary to seek alternative
sources that do not degrade the planet’s resources
or compromise the survival of the species. There is
still much to discover about the efficient use of renewable energy.
With so many actions and technological development programs that are reshaping the energy industry and the market for industrial production, it is still
possible to question whether the methods renewables will be ready for widespread adoption. On the
other hand, it is possible to say that the borders are
open to new discoveries. There are plenty of reasons.
Global conflicts over natural resources, demographic
change and the rise of emerging markets may encourage the energy sector to the discovery of evolutionary paths. These changes will only have a profound
impact through smart energy applications. •

³ Available at http://www.cebds.org.br/media/uploads/pdf/visao_brasil_2050_-_vfinal.pdf
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the country. Today Sweden has a population of nearly 10 million.
For more ambitious they may seem, Sweden, for
the past 40 years has demonstrated effectiveness in
this desired transition. Much of the current energy
consumption for residential heating energy comes
from biomass, such as yard waste. There is a movement in the country technologically optimistic. Since
the increasing expansion of the automotive industry
for “green” cars and even encouraging the public
about free parking and fee waivers for those who
circulate with less polluting vehicles, Sweden can
serve as a great example to other countries in respect renewable energy.
A survey conducted in 2012 by the International Energy Agency (World Energy Outlook 2012)
points out profound changes in the overall mix of
fuel in 2035. This occurs due to the substantial
decline of fossil fuels, mainly coal and renewable
energy growth. Demand for renewable energy is
growing and continued progress is expected. The
main challenge is to produce energy from renewable resources with cost comparable to other sources. The cost of electricity from offshore wind
and solar, for example, are up nearly five times
more expensive than the current cost of electricity from fossil fuels.
Not to follow this trend in the opposite direction,
Brazil will need investments that are guided by renewable energy, prioritizing economic growth and
reducing environmental impacts. Second report
“Term Renewable Energy Market Report 2012” ²,
China accounts for 40% of global market capacity
of renewable energy, followed by the United States
and India. The report also highlights a scenario favorable to Brazil, with growth mainly in hydropower
and wind power.
In the current scenario, Brazil has one of the
energy matrices with the highest percentage of
energy generation from renewable sources.
According to the National Energy Balance 2011,
over 45% of the country’s energy matrix is composed of renewable energy sources. Already the world
matrix is composed of only 13%. But when discussing the inventive and expanding the sources of solar and wind energy, the country has not awakened

¹ Available at http://www.exxonmobil.com/corporate/files/news_pub_eo2012.pdf
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Clean fuels

will it work?

By Kelly Nascimento
Insight-Bioma editor

Less polluting transport systems are one of the objects of
desire of modern society, correct? If the company in question
is Brazilian, it seems not. The assertion is explained by the
history of Brazil in relation to the theme. If for a popular car,
and conventional gasoline-powered, the government offered
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the boon of a zero rate of tax (IPI) for an electric car, the tax is
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25%. Something seems wrong?
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emember that the boon was not accompanied by measures to encourage the use
of cleaner fuels, such as ethanol. It seems absurd, but the idea was: fill the streets and cars emit enough carbon dioxide, a decision
in the XXI century. Not to mention the Brazilian road
system bottlenecks, theme, alone, deserves further
analysis.

|
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HISTORY
For now, let the history of fuel policy in Brazil.
One of the first adventures was the National Alco-
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hol Program, the Alcohol Program, created in 1975
in order to meet the needs of domestic and foreign
policy and automotive fuels. As wore heavily on
the availability of public resources to increase the
production of ethanol in Brazil, covering the supply
of financing. The creation of this program marked
thus the paradigm shift, contemplating, including the
use of public resources to finance the production of
ethanol, and also for its development.
The Proálcool instituted measures to increase
production and establish a distribution network of
ethanol. It was the kickoff for the car runs on alcohol

The National Program
for Production and Use
of Biodiesel aimed at
implementing sustainable
way - technically and
economically - fuel
production. This with the
extra challenge of promoting
regional development in the
Northeast, by generating
employment and income for
the families involved
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The dream of biodiesel
A slogan of the time – “Car of alcohol, you will
still have a” – was on the minds of many Brazilians.
The prophecy of the campaign was launched. In
2005, the government launched new attack by the
use of clean fuel. Edgier, wanted to unite social inclusion and renewable fuel production, through the

promotion of family farming. Today, many critics label the initiative of the Lula government of “failure
advertised.” Let’s understand why.
The National Program for Production and Use of
Biodiesel aimed at implementing sustainable way technically and economically - fuel production. This
with the extra challenge of promoting regional development in the Northeast, by generating employment
and income for the families involved.
By means of Law No. 11.097, of January 13, 2005,
we established the mandatory addition of a minimum percentage of 5% biodiesel to diesel oil sold to
the consumer, to be accomplished within eight years. A percentage required intermediate 2% should
be completed within three years.
The program was the symbol of castor and the
idea seemed to be brilliant: to produce a renewable
fuel, less polluting than petroleum and save foreign
exchange for the country and, in addition, provide
employment, income, land, food and conditions decent living for thousands of families of one of the
poorest regions of Brazil.
The castor bean crop was chosen for the production of biodiesel because in addition to the plant
easily adapt to conditions in the Northeast, the crop
does not lend itself to mechanization. His demand
for labor would be high - an employee for three
acres - making it highly attractive for a project that,
in addition to economic and ecological goals, had
the goal of social inclusion. Soybeans, for example,
appropriate supplies oil to biodiesel processing, but
does not require labor intensive. Another advantage
was the fact that castor allow cultivation combined
with food that could be consumed or sold by the farmers to increase the family income.
According to scholars, compared to Proálcool
the Biodiesel Program observed a trend, since there
was directly a concern with environmental issues.
But like the previous attempt failed. In the book “National Biodiesel Policy and Sustainable Development
in Northeast Brazil,” the researcher Fundação Joaquim Nabucco Alexandrina Sobreira points out the
flaws of the initiative. “Some goals of this policy did
not materialize, as social inclusion through family
farming, which never came to pass,” he said.
According to the researcher, the production of
castor failed to become relevant to biodiesel. Soybeans and beef tallow account for almost 95% in
the supply of used oil in the fuel. When the program
was launched, the federal government encouraged
planting castor bean family farmers in the Northeast. “The main raw material for biodiesel is soy and
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spread by Brazil in the 1980s. The main measures
included: research and development, from Ethanol
Technology Program, the use of a network technique
for broadcasting services, the availability of funds
at attractive costs for equipment and alcohol production, the creation of infrastructure distribution of
alcohol throughout; controlling fuel prices.
It seemed perfect, however, did not work. Firstly, due to the cost: the economic viability of ethanol has not been achieved in relation to the price of
gasoline. Despite the reduction in the cost of production was affected by the fall in oil prices in the
international market. In the ‘90s, the maintenance
of subsidies became unsustainable and the program
came to an end. Thus, the input price was raised
to its actual cost, as they almost buried the project
alcohol powered car. “We hit rock bottom when missed alcohol in the federal capital in 1990. It was the
end of it,” says the consultant Andrew Beer, former
president of the National Association of Vehicle Manufacturers (Anfavea) and former chief executive of
General Motors.
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secondly comes the beef tallow. Both are produced
by large companies and soybean production is concentrated in the Midwest,” said Alexandrina.
The author also reports that producers complained they lacked technical assistance. Another obstacle was the lack of a cooperative culture among
small farmers and this brought difficulties to the
new business.
Researcher criticized also the social seal, which
gives a rebate of taxes on manufacturers to buy raw
material for biodiesel in the North and Northeast.
“The exemption given by the government was not
enough to encourage family farming these oilseeds in the two regions. Also failed to leave the social seal with the Ministry of Agrarian Development,
which is unable to assess whether or not the company is complying with the requirements to provide
the seal,” she said.
And the electric car?
But not all efforts were in vain. As the movement
for biodiesel, the market for hybrid cars was signed in

the country. Except that while Brazil is focused on flex,
the rest of the world is the reality of the electric car.
The heavy tax burden is pointed to by experts as one
of the reasons for the absence of these vehicles in the
Brazilian market. The Brazilian Association of Electric
Vehicles (ABVE) estimates that the fleet of these vehicles in the country is no more than 200 cars.
According to the Chairman of the Advisory Board
ABVE, Jayme Buarque de Hollanda, there are no tax
incentives for the development of electric vehicle in
the country. “The IPI for electric cars reaches 25%,
while for gasoline powered cars the rate is up to
7%. This does not mean that people are against the
electric car, but a bureaucratic inertia, since tax rates relate to the size of the combustion chamber,”
he explains.
Some initiatives to change the scenario, albeit
timidly, begin to appear. Noteworthy is the Incentive Program Innovation and Densification Productive Chain of Motor Vehicles (Inovar Auto), part of
the Greater Brazil Plan, the federal government. The
initiative aims to stimulate investment in the Bra-
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state plays an essential role in promoting the conditions for research, development and diffusion of
new technologies and fuels.
The electric car is proposing the creation of
a new concept car. Eliminates the need for a gas
to supply requires only a 220V or 110V outlet. As
there is no way to predict whether the driver will
be at home when the battery finished, one of the
concerns of the advocates of this technology is to
create a network of stations for recharging. The
important thing is not to lose the train of history.
After all, we are the fourth largest car market in
the world. •
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zilian automobile industry, through innovation and
research. It is estimated that the program offers tax
incentives for those who make cars with hybrid or
electric drive, preferably using ethanol as fuel.
Although embryonic, the proposal seems more
feasible than advertised by megalomaniac Eike Batista, who promised an electric car factory in Brazil
in 2014. Would be installed in the city of São João
da Barra, North Fluminense, at an initial cost of $ 1
billion. This at the time was among the ten richest
men in the world.
Between these two alternatives, the better will
expect the change of government once more. The
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brazilian public
transport system
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INDIVIDUAL TRANSPORT
AND ENERGY CONSUMPTION
Oil consumption in developed countries represented at the end of the 80’s, approximately 60% of
total consumption, with 50% of this directed to road
transport. In Brazil, the consumption of oil was, at
the same time, nearly 50% of total consumption, with
80% of this consumption directed to road. About 25%
of CO2 emissions in the world are the result of activities by transport systems, being one of the main CO2
warming gases and environmental impact.
The search for means of transport with greater
energy efficiency is one of most effective tools for
saving energy, reducing emissions of CO2 and other
pollutants. In this sense, any mode of transportation
to replace huge advantage individual transport, which
justifies the increasing the supply of good quality public transport and reducing the use of car and emphasizes the need for public policies that prioritize UPT.
SEARCH FOR ENERGY EFFICIENCY
Considering the context of national and internatio-
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his replacement energy sources involves
two main issues: i) can only transfer the
focus of the problem, because the simple
replacement of fossil fuels with extensive
monocultures or nuclear power plants and does not
consider the environmental impact resulting from the
production process, ii) other sources considered cleaner energy, such as wind, photovoltaic and ocean,
and yet possess high costs of installation, do not produce sufficient amounts of energy. Therefore, problems of economic and environmental sustainability
can not be solved only from the energy substitution
or incorporation of new energy sources.
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By Erika Cristine Kneib
Federal University of Goiás
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nal public policy and the above examples of successful experiences of alternative energy sources already
in operation in Brazil and other countries, this paper
aims to suggest a set of public and private equity and
alternative energy technologies that consider more
efficient and less polluting for the UPT in Brazil. Considering the shares through public policy, it emphasizes the need for strengthen:
> Rational use of individual transport: determining
policies urban transport characterized by encouraging the transfer of most users of private transport
to public transport and greater use of modes non-motorized; establish rules limiting the movement
of individual transport related areas, days or hours,
taxing congestion and excesses in the emission of
pollutants and particulate matter.
> Urban Planning: Creating or strengthening of
Poles travel generators in outlying residential areas:
industrial, trade and public and private services.
> Planning and investment in transport systems:
Implementation of integrated multimodal public transport, and structured by fast axes of medium and large

capacity as Metro, Bus Rapid Transit (BR), Light Rail
Transit - LRT and Monorail; deployment of networks
and equipment designed for non-motorized transport;
integration between the axes of public transport and
private transport, public transport services feeders
and strengthening of non-motorized modes.
> Use of energy sources combined: for vehicles
with electric traction can be combined different sources such as low-polluting engines driving generators,
photovoltaic panels on vehicles and buildings (terminals, stations and garages, where you load the batteries of vehicles when stopped), the to minimize the
need for large equipment generators.
> Improved relationship / deadweight passenger
vehicles: greater use of lightweight materials and eliminating all superfluous weight.
> Search technologies based on shifts smoother:
lower rates of acceleration and braking cause lower
power consumption, higher efficiency of operation
(minimizing downtime for loading / unloading, traffic
lights, walking in stations etc.). Ie: maintain or even
improve the speed of the user public transport with
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in vehicles, an important role of the state would be
the creation of credit lines for financing and incentive to reduce emissions of the fleet dedicated to the
delivery of public services. Thus, the use of public
transport would be rethought, as opposed to just encourage initiatives based on alternative fuels without
proper environmental impact reduction, as did the
alcohol vehicles, natural gas and biodiesel currently
have, without imposing any environmental criterion
with competent evidence and certification benefit
over conventional solutions.
> Given these concepts environmental strategy
always remains as a challenge to new technological
developments, as any type of technology or fuel that
provides effective environmental benefits may be automatically promoted. For energy matrices, one of the
propositions replacement would be the production of
ethanol from cellulose, considering the U.S. proposal.
This major technological innovation is already known
in Brazil, but unfortunately it is not practiced. This
proposal allows us to think on the basis of raw materials totally different from the present, because all the
Brazilian crop residues such as sugarcane bagasse,
become feedstock for cellulosic ethanol production.
> This would almost double the energy production
of ethanol from sugarcane ton. In this scenario, one
must consider the interest of Brazil, as a pioneer with
30 years of experience and how Proálcool country
that is compressed into various sectors of agricultural production.
> Amid the problems of environmental degradation and energy inefficiency of current transportation
systems that prioritize individual transport, this study
sought to suggest a set of actions that can contribute
to energy and environmental sustainability and economic UPT. It also highlight the urgent need for a reevaluation of the current transport and movement of
cities, to a search for better distribution of opportunities to travel, consonant with greater overall system
efficiency and greater environmental quality. •
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the least expenditure of energy.
> Development of new transportation technologies: considering that current modes of urban passenger transport were created in the nineteenth century, show up much-needed investments in research
and development of new vehicle technologies and
energy. Starting from the premise that the state is the
central stakeholder, this should encourage and fund
this development.
> In relation to public transport, should be considered as two basic aspects regarding a sustainable
energy system Passenger Public Transport: the use
of energy sources with low environmental impact
and greater efficiency, considering the minimization
of the energy required for the movement of vehicles
and people. Initially, it is necessary to reflect on the
low utility about acting solely on the UPT for the use
of cleaner energy sources. The search for cleaner
energy use in UPT represents only a marginal contribution in minimizing the negative impacts of the use
of diesel in the transport sector. The most effective
contribution in relation to public transport would be
encouraging the use of public transportation to the
detriment of individual transport, regulating and providing conditions for this system to use cleaner fuels
and more energy efficient. However the use of cleaner vehicles in urban public transport is an important psychological factor for changing the culture of
transportation.
> The redesign of public transport, both in the
design of the system as used vehicles, can be one
of the best tools for saving energy and reducing air
pollution, especially to prioritize the implementation
of systems that offer better quality of transport and
technologies clean, as the trolley, the alternatives of
clean vehicles and deployment of retrofit systems for
vehicles in use. The car is the option to be avoided by
consuming 6-26 times more energy than the others.
> Associated with the transfer of users of private transport to public transport and better efficiency

67

sustainability

Green

accountancy

Environmental aspects are the scales in the financial
statements. Globally, Mazars has been highlighted in
this endeavor. With the union with Starling Resources,
the company stands out among the global leaders in
sustainable practices.
This expertise is also available to companies in Brazil.
It’s what counts Carlos Aragaki, partner at Mazars Audit
area. Aragaki explains that environmental accounting is
the kind of demand that came under pressure from outside
markets. “Held companies operating abroad, for example,
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faced with this kind of requirement of the regulator. This

68

is the case of France, that requires that financial reporting
contains environmental and social data,” he says.
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azars is one of the fastest growing companies in its sector in the last four years.
This growth is the result of the determination of our partners, the quality of our
services, our highly qualified professionals, and especially the recognition of our customers. Mazars in
Brazil has over 500 employees distributed in four
offices: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas and
Curitiba.
One of the clients of this service is the company’s
beverage sector Pernod Ricard, which produces
brands such as Ballantine’s, Chivas Regal and Absolut. “Pernod is a French company, so need to list
the impact of environmental actions consolidated
globally,” he explains.
The task unites the offices of Brazil and France.
“We received technical Mazars in France and, along
with it, visited the company to audit criteria related
to sustainability. Observe aspects related to possible environmental contingencies, which can eventually be related to the company,” explains Aragaki.
Pernod Ricard has a manufacturing plant in Recife
(PE). “In this unit, we evaluate issues related to environment, occupational health, safety at work and
relationship with the surrounding community,” he
informs.
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FOCUS ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
Attentive to the growing market for environmental accounting, Mazars announced the merger with
Starling Resources consultancy, in late 2011. Based
in Bali, Indonesia, Starling Resources is a consulting firm recognized internationally for its history
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In Brazil,
environmental
accounting is
understood by most
researchers as a
complement to accrual
accounting as it
affects the equity of
companies

of creating practical solutions to some of the most
significant problems faced by companies and government agencies in the economic, environmental
and social. “The trend is that the consulting work
go beyond mandatory, what is charged by regulators. So get over it and check indicators, offering
advice on sustainability is the differentiator,” says
Carlos Aragaki.
With the merger, Mazars signals to the market
that understands the importance of sustainability in
today’s world and how strategic it is for customers.
The proposal is to provide customers a full range of
sustainability tools and services needed to meet the
growing needs of international markets, investors,
regulators and other stakeholders in this regard.
“The action is part of the strategy to improve
environmental performance for our customers. As
a result, we have a working group in Beijing that
develops a sustainability audit specific to Chinese
reality,” anticipates Aragaki.
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING
The Resolution of the Federal Accounting Council No. 774 of December 1994 defines scientific goal
of the correct presentation of Accounting Heritage
and analysis of the causes of their mutations.
Environmental problems make necessary the
adoption of solutions by organizations, improving
the environmental quality of its activities, products
and services. In addition to improving the image of
the organization, the adoption of a policy environmental management can generate other benefits for
companies.
In Brazil, environmental accounting is understood by most researchers as a complement to accrual accounting as it affects the equity of companies.
You can set the objective of environmental accounting: identifying, measuring and clarify the
events and economic and financial transactions that
are related with the protection, preservation and environmental recovery, which occurred in a particular
period, aimed at disclosing the financial position of
an entity.
In 1996, the then Brazilian Institute of Accountants (Ibracon, current Institute of Independent Auditors of Brazil) voted and approved the Standards
and Procedures
No audit. 11 - Balance and Ecology - (NPA 11),
in order to establish the bonds between Accounting
and the Environment. That rule establishes criteria
for the elements of the Environmental Assets and
Liabilities for the presentation of the financial sta-
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to increase the company’s credibility and reputation
among stakeholders, “says the partner at Mazars.
For companies interested in implementing this
process, the executive has valuable tips: “The secret
is to seek maximum transparency, essential item for
any sustainability project. Without credibility, no one
moves. Managers should be concerned also involve all the key people who participate in the project.
There can be only one project management. Once
decided on developing sustainability report should
follow a global standard, seek benchmarking of
companies that adopt similar practices. One widely
used model is the GRI.” •
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tements and also depicts some parameters for the
Environmental Audit.
The incumbent auditor, in accordance with the
standard, examine the revelations contained in the
financial statements, and make sure that the elements environment are reflected in the accounting
documents and explanatory note.
In evaluating Carlos Aragaki, the challenge of environmental audit involves everything from cultural
issues, the senior management of a company, in order not to neglect the environmental issues, despite
internal and external pressures. “You need to identify
opportunities in sustainability. One is the possibility
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Waterflow
power plant:
best option?
Strategic decisions that are being made today in the area of power
generation will make Brazil more dependent on thermal plants,
impacting the cost, the environment and the competitiveness of
the country. A technical note FIRJAN “Expansion Waterflow power
plants and the Decline Wire Capacity Adjustment Brazilian Electric
System”, released this August, warns of the risks that will be faced
by the whole society.
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ccording to the study, the ability to stabilize the Brazilian electric system, which is already suffering rapid reduction
may be only two months in 2021, a level
considered worrisome. This stems from the lack of
hydroelectric reservoirs on calls to trickle under
construction in the country. The environmental impact of these buildings is lower, due to the reduced
area to be flooded. But the other side of the issue is
that there is no reservoir stored water to generate
energy in times of drought.

The regulating capacity of the reservoirs indicates how much power the country can store in the
form of water to meet the energy demand. According to the technical note FIRJAN released in 2001,
this capacity was just over six months (6.27 months). Already in 2012, the regularization capacity
dropped to 4.91 months, down ¼ in a period of eleven years. In 2021, expected to reach 3.35 months
and can effectively be even lower, only 2.14 months,
if considered the average reservoir levels between
2001 and 2012.
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“We must keep in mind that power generation in
rainy periods will not be made in any form and manner as it is being produced with the thermal plants
that are certainly some times more polluting than
the tank. And this energy is still much more expensive, “says Armando Guedes, president of the Business Council of Energy FIRJAN.
In view Guedes, the study reinforces the importance of Brazilian society discuss in more depth about the
strategic decisions that are being made today. “The
demand for thermo power plant will be increased to
the point of having to operate them at the base, ie, 24
hours, instead of using them only in peaks. That’s what
society wants?” questions the entrepreneur.

In fact, according to the technical note, today’s
decisions will affect the profile of the electric, because the predominant participation in hydroelectric
generation in the Brazilian system can be reduced
significantly in the future. Ie, the fact that about 55%
of the aggregate installed capacity to the National
Interconnected System (SIN) of 2013 to the end of
this decade is composed of hydropower, will not
have the desired effect on the quality of the matrix,
in view of the need for Additional generation from
other sources.
The risk arising from waterflow powerplant is
particularly aggravated by the climate of the Northern Region, where the larger power plants are

Currently, 89% of the generation of the SIN are
from the water source, the remaining 11% being
mostly formed by thermal, whose consumption
implies the atmospheric emission of comparatively high volumes of carbon dioxide (CO2) and other
greenhouse gas emissions.

Conclusion
The planning system expansion of power generation in Brazil has been done mainly based on the
construction of the hydroelectric trickle, and the
frontier of this expansion focuses, and will continue to concentrate in the north of the country. The
choice of plants to trickle, combined with the geographical and hydrographic this region may lead to
the construction of power plants with lower capacity factor and the decrease in the growth rate of
the energy stored in the reservoirs of the National
Interconnected System.
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SOCIETY SHOULD DISCUSS THE PROBLEM
Roberto Salvador, Director of Engineering at
Bayer Technology Services, says to make sure that
society are not seeing the problem being created for
the future of Brazil. “Under the focus of environmental protection, it was decided by the plants trickle. With this, we will become increasingly dependent on thermal, walking in the opposite direction to
the low environmental impact. We will increase CO2
emissions and pay more,” he criticizes.
According to Salvador, the decisions taken by the
government have not gone through extensive discussion, even though they may restrict the growth of the
country. “Very easy to say we will not overflow. But by
the time the heat, everyone wants to turn the air conditioner, but the thermal energy will come from gas
and even coal, “he says, who calls himself a defender
of reservoirs with environmental counterparts.
Luiz Césio de Souza Caetano, president of Sindisal, also harsh criticism. “The power plant trickle
may cause less environmental impact in the short
term but not in the long run because we will be more
use of thermal. There is a look of passion on the
issue and not technical,” he emphasizes.
Salvador and Caetano as much worry because
today’s decisions may be irreversible. “If we squander the water potential of the country now, may be
irreversible because these plants use different techniques and equipment,” says Caetano. For him, it
is nonsense to talk about sustainability in the long
run with this scenario. The idea now is to expand
this debate.
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being built, which is characterized by rainfall concentrated in relatively short periods of the year. The
topography - plain instead of the mountainous regions of South and Southeast - also not conducive
to storage.
With this technical note to alert the mismatch between the expansion of the total energy stored in the
reservoirs of the country and the increased demand
that will follow intense in the coming years. Remember that, in 2012, since there was an increased use
of thermal plants in order to save the reservoirs of
SIN, which did increase the participation of thermal
generation of 10% recorded from January to August
to 16% in September.
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Come the inevitable consequences of that choice:
the first is the rapid decrease of the capacity to stabilize the system, with the consequent emergence
of a trade-off between vulnerability hydrological and
thermal generation. Mean levels of adjustment that
the country will have in 2021 will approach levels
that today are considered at risk, which will lead to
the need right now to increase the levels of thermal
insertion at the base of a regular and growing.
The second, direct offshoot of the first, is the increase in the average cost of power generation in
the country. As the thermal sources that can enter
the base and provide the necessary security to the
system are more expensive than the hydraulic generation, this trend will be observed and may be intensified over the coming years.

The third is the increased emissions of greenhouse gases: thermal generation emits significantly more GHG than hydroelectricity, which could
change the profile of low carbon Brazilian energy
matrix.
We conclude, therefore, the need for further discussion between authorities in the electricity sector, the environment and society on the costs and
benefits of the choices that are being made today
in the Brazilian energy matrix. As a result of this
debate is expected to define the goals of the planning of the energy sector that aim an appropriate
balance between environmental protection, energy
security and price consistent with the socioeconomic development of present and expected future of
the country. •

