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O advento do pré-sal trouxe à Petrobras riscos e oportunidades. Perfurar 7 mil metros abaixo do nível do mar, neutralizando a
possibilidade de ocorrência de vazamentos, é a meta. Para alcançá-la, a empresa
investiu em pesquisa e inovação. Os bastidores dessa história são detalhados no tema
de capa desta edição.
Outros casos de empresas que apostaram em inovação e se destacam no mercado
são a Bio&Green, de São Paulo, e a Ecowood, do Rio de Janeiro. Ambas foram criadas
por empreendedores que viram que os resíduos podem ser transformados em produtos
em vez de serem simplesmente descartados em aterros.
A Bio&Green venceu o 3º Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade com um projeto
de reaproveitamento de fibras de coco para a produção de espumas biodegradáveis.
Já a Ecowood inovou ao formar uma cadeia de reaproveitamento de resíduos diversos para criar uma madeira ecológica.
Inovar, reciclar e transformar. Boas palavras para começar o novo ano.
Boa leitura!
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sustentabilidade

Procuram-se

boas ideias

no comércio

O comércio pode – e deve – contribuir para o desenvolvimento
sustentável do Brasil. Para estimular e disseminar práticas de inovação
e sustentabilidade, a FecomercioSP, em parceria com a Fundação Dom
Cabral (FDC), promove uma premiação que destaca os melhores casos de
varejo responsável do Brasil.
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o passado, havia a mentalidade
de que a função do comércio
era comprar e vender. Essa é
uma mentalidade ultrapassada,
do século XIX. As pessoas se deram conta de que o
comércio é mais que isso”, explica o professor José
Goldemberg, o presidente do Conselho de Sustentabilidade da FecomercioSP.
Em sua 4ª edição, o Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade está com inscrições abertas. Segundo
Goldemberg, uma das novidades desta edição é a
periodicidade, que passa a ser anual. “O número de
entidades que se inscrevem tem aumentado muito.

Na primeira edição, foram cem inscritos; na última,
mil. Aumentando a periodicidade, poderemos analisar
melhor as propostas”, detalha.
Os premiados da última edição são um bom termômetro da responsabilidade do varejo brasileiro.
Apresentamos o case vencedor da categoria microempresa: a Bio&Green, empresa incubada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia
(Cietec), localizado no campus da Universidade de
São Paulo (USP). Para amenizar os milhares de toneladas de resíduos gerados nos centros urbanos,
a Bio&Green desenvolveu um projeto de reaproveitamento de fibras de coco, sisal e bagaço de cana-
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-de-açúcar, fibras de curauá, juta e cascas de café e
arroz para a produção de espumas biodegradáveis. O
material substitui os tubetes plásticos utilizados no
plantio e na germinação de semente.
O PROBLEMA
A atividade industrial e dos centros urbanos frequentemente gera resíduos nocivos ao meio ambiente. Lançados na natureza, eles poluem e prejudicam
a vida em certos ecossistemas, além de colocar em
risco a saúde humana. Poucos sabem que geram
mais de um quilo de resíduo no simples ato de beber
um copo com 250 mL de água de coco verde.
No verão, com o aumento do consumo, as cascas
do fruto podem representar 80% do lixo coletado nas
grandes cidades. No Rio de Janeiro, estimativas indicam 630 toneladas de cascas por dia que vão parar
em aterros sanitários. Em Fortaleza, os resíduos das
praias somam 40 toneladas por dia.
O maior resíduo da agroindústria brasileira, no
entanto, é o bagaço da cana de açúcar. Estima-se que
a cada ano sobrem de 5 a 12 milhões de toneladas
desse material, que correspondem aproximadamente
a 30% da cana moída, segundo dados da Fapesp.
A SOLUÇÃO
A química Patrícia Ponce, formada pela USP, e

seus dois sócios tiveram a ideia de transformar materiais como fibras de coco, sisal, bagaço de cana-de-açúcar, cascas de café e arroz em matéria-prima
para embalagens biodegradáveis. Para transformar
a teoria em prática, eles procuraram o Cietec, onde
receberam orientação e todo o apoio para estruturar a empresa. “O Cietec foi muito importante para
nós, pois tínhamos o conhecimento acadêmico, mas
não dominávamos técnicas de comercialização de
produtos, nem sabíamos como administrar uma empresa”, afirma Patrícia. Além disso, ela destaca que
estar instalado no Cietec permite o contato com outras empresas incubadas, que ajudam na troca de experiências, seja em reuniões e palestras, ou em um
bate-papo no café.
A empresa se concentra na fabricação de tubetes
biodegradáveis – embalagens que revestem mudas
para o plantio – que são absorvidos pela natureza
em um período de 30 a 60 dias, não sendo necessária a retirada do produto para o desenvolvimento
da planta. “No mercado existem produtos similares,
mas que não utilizam em sua matéria-prima resíduos
reaproveitados. O que aumenta o preço final”, aponta
Patrícia. “Esse é o diferencial da Bio&Green.” Agora,
a empresa se prepara para a fabricação em escala
industrial do produto e no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis para alimentos. •

16 PRINCÍPIOS DO VAREJO RESPONSÁVEL
ÉTICA NOS NEGÓCIOS
Os varejistas devem pautar suas decisões de negócio e suas relações com as partes interessadas de acordo com
valores éticos que garantam que seu comportamento equilibre os aspectos globais e locais da sustentabilidade.
PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS
Os varejistas devem buscar e oferecer aos consumidores informações transparentes, verdadeiras e compreensíveis sobre a origem e a produção dos produtos e serviços que comercializam e seus impactos nos princípios da
sustentabilidade.
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CADEIA DE SUPRIMENTOS
Os varejistas devem influenciar a operação de sua cadeia de suprimentos, especialmente na criação e reforço de
condições sociais e institucionais comprometidas com os princípios da sustentabilidade.
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EMPREGADOS
Os varejistas devem implementar proteções e garantias de trabalho decente para todos os seus empregados. Práticas e políticas de pessoal devem revigorar as relações humanas, trazendo significado para a vida das pessoas e
criando ambientes abertos para a manifestação de opiniões e geração de ideias.
OPERAÇÕES DO NEGÓCIO
Os varejistas devem atuar de forma transparente, dentro da legalidade e praticar, avaliar e auditar os princípios
sociais, econômicos e ambientais da sustentabilidade em todas as etapas e locais de suas operações.

LOGÍSTICA
Os varejistas devem estruturar seus processos de compra, transporte, armazenagem, comercialização e distribuição considerando a minimização dos impactos sociais, econômicos e ambientais do conjunto das partes
interessadas.
ATRIBUTOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Os varejistas devem considerar no repertório de qualidade dos produtos e serviços comercializados, atributos
como durabilidade, simplicidade, acessibilidade, clareza de informação, impactos econômicos, sociais e ambientais, excelência no atendimento e reconhecimento às ideias dos consumidores.
ATENDIMENTO
Os varejistas devem atender os seus clientes com cortesia e atenção, procurando compreender as suas necessidades de consumo e orientar as suas opções de compra conforme os princípios do consumo consciente e da
sustentabilidade, transmitindo essa cultura a todos os empregados, como importante diferencial do seu negócio.

MARKETING
Os varejistas devem adotar estratégias de marketing que atendam às reais necessidades do consumidor. As
campanhas de publicidade devem evidenciar as qualidades dos produtos e serviços que asseguram a saúde e a
segurança do consumidor, incentivar o consumo consciente e desestimular o consumo supérfluo e o desperdício.
CONSUMO CONSCIENTE
Os varejistas devem contribuir ativamente para a elevação do grau de consciência do consumidor quanto à real
necessidade de consumo, às propriedades do que é consumido e à destinação de todos os descartes associados
ao consumo.
CRÉDITO RESPONSÁVEL
Os varejistas devem contribuir ativamente para educar e estimular a responsabilidade e a competência do consumidor no uso do crédito como insumo saudável para sua vida financeira.
CONCORRÊNCIA
Os varejistas devem promover, como elo entre todos os componentes da cadeia de suprimentos e o consumo,
um ambiente de colaboração com seus concorrentes, em temas referentes aos interesses e responsabilidades
mútuos e coletivos.
INTERATIVIDADE COM AS COMUNIDADES
Os varejistas devem liderar, promover ou participar de parcerias com o poder público e/ou de movimentos articulados com as comunidades, que visem a melhoria das condições de vida da sociedade.

MEIO AMBIENTE
Os varejistas devem assumir sua responsabilidade na redução da pegada social e ecológica da humanidade. Metas radicais e desafiadoras de contribuição para a melhoria das condições socioambientais devem ser adotadas
e perseguidas.

|

AUTORREGULAÇÃO E INTERATIVIDADE COM O PODER PÚBLICO
Os varejistas devem interagir com o poder público, contribuindo para o estabelecimento das leis aplicáveis à realização de seus negócios e, sempre que possível, adiantar-se ao estabelecido pela legislação, autorregulando seu
comportamento e disseminando essas práticas em seu setor e em seus locais de influência.

insight-bIOMA

MERCADOS INCLUSIVOS
Os varejistas devem conhecer os impactos de suas operações e da produção e consumo dos produtos e serviços
que comercializam, na geração de renda e no acesso ao consumo por parte das populações mais pobres, contribuindo para a sustentabilidade do país e das regiões que podem influenciar.
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Fab Lab:

nova forma de criação e
produção colaborativa

Por Heloisa Neves
Diretora executiva da Associação Fab Lab Brasil

Inovação, criatividade e tecnologia: estas são palavras de ordem nos tempos atuais
e importantes catalisadores para o desenvolvimento de qualquer organização.
Nesse sentido, o conceito de economia criativa vem ganhando força e apontando
para outro paradigma econômico, cuja força motriz principal é a capacidade de
criação das pessoas. E os avanços tecnológicos são o alicerce que tem viabilizado
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todo esse fluxo criativo.

10

11

|

insight-bIOMA

inovação
insight-bIOMA

|
12

o

s fab labs são um fenômeno que tem se
popularizado e impulsionado a indústria
criativa. Basicamente, um fab lab é um
laboratório de fabricação digital equipado
que promove o acesso democrático e fornece meios
para concretização de ideias. A iniciativa surgiu no
Center for Bits and Atoms (CBA) do Massachussets
Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.
Foi, criada pelo professor Neil Gershenfeld, em 2005.
Hoje já são mais de 150 laboratórios espalhados por
todo o mundo, cada um com seu modelo sintonizado
com as necessidades do país de origem.
Mais do que um laboratório, o fab lab é uma plataforma para diversas atividades, onde se estimula
uma nova forma de criação e produção colaborativa,
utilizando-se basicamente manufatura digital e recursos humanos. Qualquer um pode ter acesso aos
laboratórios, tendo apenas que seguir uma cartilha de
intenções que inclui, acima de tudo, a partilha do conhecimento ali gerado. A criação deve ser documentada para posterior aprendizado. E qual o lucro disso?
Esse tipo de compartilhamento de informações
acelera muitas vezes o processo de concretização de
uma ideia. Uma vez que a ideia é aberta, o criativo
pode receber a colaboração de outras pessoas, reduzindo o tempo de implementação do produto, que
ganha em qualidade também.
Os fab labs são resultado da terceira revolução
tecnológica que, com o marco tecnológico da internet
e do computador, alterou os processos de produção.
No lugar da fábrica e da produção em massa, surgem
espaços de criação (fab labs, maker space, hacker
space, plataformas on-line de fabricação) e produtos
cada vez mais personalizados. Há uma colaboração
maior entre o designer e o usuário, que não está apenas no fim da cadeia. Ele agora aparece envolvido no
processo desde o começo, por meio de vários canais
onde arquivos digitais ficam disponíveis. Versões
beta do produto são lançadas antes mesmo de ele ficar pronto.
A inovação praticada é aberta e baseada em um
ecossistema. As motivações para criação dos produtos não são apenas financeiras, tornando-se culturais
e sociais. E os benefícios são provenientes não apenas do produto em si, mas dos serviços também.
Esse modelo não necessariamente implica o desaparecimento de formas tradicionais de criação
(que ainda são a maioria), mas apresenta outras alternativas, e muitas empresas têm colhido bons frutos ao redor do mundo. A ideia é que as organizações repensem seus processos e conectem-se com
as mentes criativas. E onde elas estão? Muitas vezes

Um caso de sucesso foi
a Renault, na França, que
apostou na experiência e criou
um modelo de fab lab interno
para estimular a colaboração
de seus funcionários, fosse do
departamento jurídico ou de
marketing. O resultado foi a
revelação de diversos talentos
até então desconhecidos e mal
aproveitados

estão dentro das próprias empresas, mas não obrigatoriamente nos núcleos de inovação. Elas podem
estar em outros locais e com falta de espaço físico
para explorarem seu potencial criativo.
Um caso de sucesso foi a Renault, na França, que
apostou na experiência e criou um modelo de fab lab
interno para estimular a colaboração de seus funcionários, fosse do departamento jurídico ou de marketing. O resultado foi a revelação de diversos talentos
até então desconhecidos e mal aproveitados.
Muitos são os modelos que podem ser aplicados

insight-bIOMA

Fab Labs no Brasil
Em território nacional, a ideia vem ganhando força
a partir da fundação da Associação Fab Lab Brasil,
uma organização sem fins lucrativos, cuja finalidade
é ajudar no desenvolvimento da rede de laboratórios
colaborativos no país. A Associação realiza hoje palestras e workshops visando disseminar o conceito,

além de publicar informações abertas sobre o tema
em português. Além disso, também é a responsável por realizar a ponte entre o Center for Bits and
Atoms, do MIT, e os fab labs brasileiros.
No Brasil, até o momento, existe apenas um fab
lab oficial, o Fab Lab SP, que nasceu na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da USP, em 2011, com o
grupo de estudos DIGI FAB, sob coordenação do professor Paulo Eduardo Fonseca de Campos.
O laboratório está plenamente equipado com todas
as máquinas e componentes necessários, o chamado

|

pelas empresas, mas quanto mais aberto for o fab lab,
maiores são as chances de contribuição e conhecimento gerado.
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kit básico, que inclui cortadora a laser, cortadora de
vinil, fresadoras pequena e grande e impressora 3D.
Esse laboratório atende todos os alunos da Faculdade
de Arquitetura e Design e a comunidade em geral em
eventos programados, como workshops e conferências promovidas. Notamos muitos alunos alterando
seus projetos em função do acesso e compreensão
da nova tecnologia.
Contando com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, o laboratório investe no projeto Fab Social e
está equipando fab labs temporários dentro de CEUs
(Centros Educacionais Unificados) da cidade, dando
aulas de programação, fabricação digital e eletrônica.
Em breve, o Fab Lab SP deverá ser aberto ao
restante da comunidade de forma plena, recebendo

propostas de profissionais e empresas que queiram
trabalhar dentro do espaço. Aceita a proposta, a empresa ou o profissional poderão desenvolver seu projeto e, em contrapartida, deverão compartilhar suas
experiências e técnicas descobertas com toda a rede
e a comunidade. O profissional poderá utilizar o laboratório gratuitamente, pagando com seu conhecimento. Pelos relatos que já ouvimos no exterior, os
empresários só têm a ganhar ao praticar a inovação
aberta, já que reduzem tempo e custo com a quantidade de pessoas envolvidas. Nosso desafio é conseguir conectar, de maneira cada vez mais eficiente, a
comunidade em geral com um laboratório dentro de
uma universidade.
CONCEITO
Conceitualmente, o fab lab está estruturado sobre
três princípios:

|
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Os fab labs servem como
incubadoras de novos
projetos e negócios, que
podem ser financiados
e apoiados por meio de
mecanismos tradicionais
ou novos mecanismos de
financiamento

14

Negócios e Empreendimento
Plataforma aberta de desenvolvimento de negócios emergentes da rede para que qualquer objeto
possa ser produzido localmente, independentemente
de onde ele é projetado. Os fab labs servem como incubadoras de novos projetos e negócios, que podem
ser financiados e apoiados por meio de mecanismos
tradicionais ou novos mecanismos de financiamento.
Comunidades e Sustentabilidade
Plataforma para o desenvolvimento de projetos
de impacto social e ambiental nos fab labs, os quais
devem gerar soluções aos problemas locais, se conectar com o público jovem e pessoas socialmente
desfavorecidas para incluí-los nos novos modelos de
produção e criação. Ao mesmo tempo, os fab labs podem ser usados como motores do desenvolvimento
internacional.
Educação e Pesquisa
A plataforma principal para esses fins é o Fab
Academy, que é uma rede que promove a criação
de um ambiente de aprendizagem global para treinar
pessoas na produção digital, desenvolvimento de negócios e de infraestrutura. Os cursos são ministrados
por cientistas seniores de várias disciplinas, que ensinam por videoconferência, e são assistidos por instrutores locais. Também podemos citar como projeto
de educação e pesquisa o Fab Lab Kids, responsável
por ensinamentos de princípios de fabricação digital
e eletrônica para crianças e jovens. •
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Revista Época Negócios, edição XXXIII - novembro/2013
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sustentabilidade

Proteção ambiental x produção agrícola:

Como equacionar

a questão?

Com o advento da globalização e o aumento do consumo por parte de um rol cada
vez maior de países emergente, há frequente tensão entre objetivos econômicos,
sociais e ambientais, nas nações produtoras de alimentos, devido aos riscos
associados às oscilações de preços e, especialmente, ao plantio e às mudanças
climáticas. A grande riqueza de recursos naturais do Brasil proporciona imenso
potencial para que o país alcance esses objetivos conjuntamente.
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uso eficiente da terra é, hoje, um grande desafio, crucial para promover o
crescimento sustentável. A estratégia
de Produção e Proteção (P&P) oferece uma abordagem integrada de uso da terra para
ajudar a solucionar esse desafio.
Um novo estudo do Climate Policy Initiative,
“Produção e Proteção: Importantes Desafios para
o Brasil”, indica que há margem no país para melhorias na proteção de recursos naturais e simultâneo aumento da produção agropecuária.
A análise sugere que, dentro de um arcabouço de P&P, há ampla margem para melhorar a
proteção dos recursos naturais e aumentar a
produção agropecuária no Brasil. O país se beneficiaria do desenvolvimento de mecanismos
que aumentem o custo privado de desmatar, assim como da adoção de incentivos de mercado
que promovam práticas sustentáveis. Há também
espaço para promover o crescimento da agropecuária brasileira através de ganhos de produti-

vidade, sem que haja comprometimento da conservação ambiental.
O Climate Policy Initiative recomenda a implementação imediata de dois esforços importantes.
Primeiro, introduzir o monitoramento regular e
frequente de áreas representativas dos principais
usos de terra no Brasil para viabilizar a identificação e análise de ganhos de eficiência. Segundo,
integrar ações entre agências governamentais e
empresas privadas para estruturar e desenvolver
uma estratégia de Produção e Proteção.
“Há claro escopo para ação”, segundo Juliano
Assunção, diretor do programa brasileiro do Climate Policy Initiative e professor do Departamento de Economia da PUC-Rio. “Nos próximos anos,
esperamos trabalhar com stakeholders no Brasil
para implementar uma estratégia de uso da terra
que ajude o país a alcançar seus objetivos econômicos e ambientais.”
Os principais pontos e recomendações do estudo detalhamos a seguir.

19
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Proteção Ambiental
Ao longo das últimas décadas, o Brasil progrediu
de maneira expressiva na proteção de seus recursos
naturais. Houve grande expansão de território protegido no país – a extensão total de áreas protegidas
em 2006 era mais de dez vezes aquela de 1985. Hoje,
o Brasil dispõe de estrutura institucional relativamente consolidada e instrumentos bem estabelecidos para a proteção dos recursos naturais em terras
públicas. Ambos têm sido amplamente utilizados para
controlar o desmatamento na Amazônia. No entanto,
o país ainda enfrenta grandes desafios no combate ao
desmatamento – principalmente em lotes de menor
escala, em propriedades privadas e nos demais ecossistemas brasileiros – e também no desenvolvimento
do setor de florestas de uso sustentável.
Esforços relevantes para abordar esses desafios
incluem:
• Aprimorar as técnicas existentes de monitoramento para lidar adequadamente com o desmatamento em pequena escala. Apesar da antiga predominância do desmatamento em grande escala, a derrubada
de árvores na Amazônia ocorre, hoje, principalmente
em pequenos incrementos. Isso pode ser sintoma de
limitações técnicas do sistema usado para monitorar
o desmatamento, que só consegue identificar lotes
desmatados acima de determinado tamanho.

• Usar o Cadastro Ambiental Rural para efetivamente aplicar o Código Florestal em propriedades
privadas. Florestas ocupam cerca de um terço da
área de propriedade privada rural no Brasil, somando 100 milhões de hectares de vegetação nativa em
terras privadas. O uso efetivo do Cadastro Ambiental
Rural para aplicação do Código Florestal é, hoje, um
desafio prático. Uma compreensão mais aprimorada
dos direitos de propriedade rural e do cumprimento
das regulamentações ambientais dentro das propriedades privadas contribuiria para a melhor implementação dessas regulamentações dentro de propriedades privadas.
• Criar mecanismos para deter o desmatamento
fora da Floresta Amazônica. Para isso, o Brasil precisa estender os esforços de monitoramento e aplicação da lei sobre seus outros cinco biomas, que também possuem biodiversidade única e servem como
estoque de carbono. A necessidade de proteção se
aplica particularmente ao Cerrado, bioma muito atraente para produtores agropecuários e que já perdeu
grande extensão de vegetação nativa. Entretanto,
uma parte substancial do desmatamento no Cerrado
é legal perante o Código Florestal. Diante disso, uma
política de monitoramento e aplicação da lei não é
capaz de deter, por si só, grande quantidade de desmatamento no bioma. Portanto, políticas de incentivo,
como pagamentos por serviços ambientais, podem
desempenhar importante papel no combate ao desmatamento.
• Desenvolver um setor florestal sustentável e
prover incentivos de mercado para a proteção dos recursos naturais. Os esforços que visam promover essas ações no país ainda são bastante incipientes. Em
particular, o papel desempenhado pela política pública nesse contexto é, em grande parte, desconhecido.
Aumento da Produção Agropecuária
O Brasil encontra-se diante de grande oportunidade de aumento de sua produtividade agropecuária.
Há substancial variação da produtividade agropecuária no país, tanto entre as cinco regiões brasileiras
quanto dentro delas. Fatores geográficos explicam
um terço dessa variação. Uma parte expressiva do
restante da variação é explicada pelos seguintes fatores não geográficos: acesso a instrumentos financeiros, tecnologia, mercados de arrendamento de terra,
cooperativas e infraestrutura.
Neste estudo, propomos formas de obter ganhos
de produtividade através de melhorias em cada um
desses fatores não geográficos.

Qualidade da infraestrutura
Infraestrutura de melhor qualidade está associada
à maior produtividade na pecuária, na produção agrícola e na agricultura familiar. Há grande espaço para
as políticas públicas melhorarem a qualidade da infraestrutura no Brasil e, assim, impulsionarem a produtividade agropecuária. Produtores agropecuários
dependem de infraestrutura para alcançar tanto os
mercados de venda dos seus produtos quanto os de
compra dos insumos necessários para a produção. Ao
determinar o acesso dos produtores a seus insumos e
consumidores, a infraestrutura influencia o retorno da
produção agropecuária e afeta a produtividade. A infraestrutura dentro das propriedades rurais – particularmente a capacidade de armazenamento – é também
relevante para garantir que a produção agropecuária
cumpra requisitos de qualidade e prazos de entrega.
Embora seja um dos produtores agropecuários
mais proeminentes no mundo, assim como um exportador importante de commodities rurais, o Brasil
sofre de infraestrutura deficiente. Isso impõe altos
custos à produção rural, reduzindo a produtividade
agropecuária. A capacidade de armazenamento total
do país é de 80% da colheita, muito abaixo dos 120%
recomendados pela FAO (Food and Agriculture Organization). Gargalos no sistema de transporte também
prejudicam a produção agropecuária.
Estradas precárias e ineficientes tornam o transporte bastante custoso – transportar uma tonelada de
soja de um dos municípios brasileiros líderes em produção do grão até seu ponto de exportação é quase
três vezes mais caro do que transportar essa quantidade de soja por distância semelhante nos Estados
Unidos. A falta de infraestrutura rodoviária também
impede que produtos sejam exportados por portos
mais eficientes – em alguns casos, isso representa
custos até vinte vezes maiores. •
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Presença de cooperativas
Dados mais adequados à análise do papel desempenhado pelas cooperativas na produção agropecuária brasileira são necessários para esclarecer a
evidência mista sobre os benefícios das cooperativas no país. Agricultores familiares têm menor flexibilidade no uso de insumos básicos, como tratores
e instrumentos mecânicos. Em teoria, cooperativas
funcionam como instrumentos de escala que ajudam
a superar essa inflexibilidade. Uma vez agregados em
cooperativas, pequenos produtores conseguem comprar insumos de produção de maior custo mais facilmente e ganham poder de barganha em negociações.
A difusão tecnológica é acelerada através do acesso

centralizado à assistência técnica e da mais rápida
disseminação de informação. As cooperativas podem
também garantir maior acesso a crédito – no Sul e
Sudeste do país, as cooperativas de crédito representam cerca de 8% do financiamento da produção
agropecuária. Assim, as cooperativas podem viabilizar ganhos de produtividade promovidos por outros
fatores, como adoção tecnológica e crédito.
Entretanto, há evidência mista sobre os benefícios
das cooperativas no Brasil. Para produtores não familiares, cooperativas estão associadas a ganhos de produtividade na produção agrícola, mas não na produção
pecuária; já na agricultura familiar, elas estão associadas a maior produtividade apenas para a pecuária.

|

Difusão tecnológica
O entendimento dos principais canais e barreiras
para a difusão de novas tecnologias no Brasil é, ainda
hoje, limitado. Algumas das práticas que mais incrementam a produtividade no Brasil, segundo análise
baseada no Censo Agropecuário 2006, são a rotação
de pastagens e a aplicação de calcário no pasto, assim como o uso de sistemas de plantio direto e sementes modificadas na produção agrícola.
Três oportunidades para difusão tecnológica destacam-se:
• O acesso à assistência técnica desempenha um
papel importante no aumento da produtividade agropecuária, independentemente da escala de produção.
A assistência técnica ajuda os produtores menos
educados a melhorar o uso dos insumos. Sua importância para a agricultura familiar brasileira é ainda
maior, devido ao baixo nível educacional médio dos
pequenos produtores.
• O aprendizado com outros produtores, principalmente aqueles cujas propriedades compartilham
características semelhantes, catalisa a adoção tecnológica. No Brasil, o plantio direto foi adotado mais
amplamente nas regiões onde os produtores tinham
tipos semelhantes de solo e, por isso, conseguiam
aprender a nova técnica mais facilmente com produtores vizinhos.
• O acesso à educação formal. Níveis mais elevados de educação aumentam a capacidade de aprender
e implementar novas práticas agropecuárias. Em particular, uma maior escolaridade dos produtores familiares contribui significativamente para o aumento de
produtividade. Além disso, há evidência de que treinamento especializado (educação superior) aumenta a
produtividade agrícola, enquanto a produção pecuária
exige níveis de educação formal menores (educação
fundamental) para a difusão de boas práticas.
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combustível que
move a Petrobras
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

A atividade de explorar e produzir
petróleo está, cada vez mais,
atrelada à capacidade de inovar.
É a inovação a chave para extrair
óleo protegendo o meio ambiente
e minimizando impactos. A cada
ano, em todo o mundo, novas
tecnologias são apresentadas como
fruto do desenvolvimento contínuo
de pesquisas. No Brasil, essa
transformação é capitaneada pela
Petrobras. Presente em 25 países, a

de energia no mundo até 2020.
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as cinco maiores empresas integradas
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petrolífera trabalha para figurar entre
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m 2013, a empresa completou 60 anos,
enfrentando desafios como a exploração
da camada do pré-sal e a proteção do
meio ambiente. Para a Petrobras, produzir petróleo a 7 mil metros de profundidade é resultado de muita pesquisa, investimento em tecnologia
e inovação. Um trabalho à altura do potencial brasileiro no setor. O país detém possivelmente uma
das maiores reservas de petróleo do mundo, o que
faz com que a expansão das oportunidades para a
cadeia produtiva seja pujante.

“Seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e eu digo que estamos apenas começando as atividades de exploração e produção nas
camadas do pré-sal”, declarou a presidente da Petrobras, Graça Foster.
Atualmente, oito diferentes plataformas operam
no pré-sal das bacias de Santos e de Campos. Apenas sete anos após a primeira descoberta, a produção já atingiu mais de 320 mil barris de petróleo
por dia (bpd). Até 2017, a Petrobras terá 15 novos
sistemas operando nessas áreas, o que deve garan-
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SEGURANÇA
A Petrobras investe em ações relacionadas à
segurança de processo para prevenir a ocorrência
de acidentes e garantir a integridade das pessoas e
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A Petrobras investe em ações
relacionadas à segurança
de processo para prevenir
a ocorrência de acidentes
e garantir a integridade das
pessoas e das instalações

tir, de acordo com o Plano de Negócios e Gestão da
companhia, a produção de um milhão de barris de
petróleo por dia. Até 2020, o volume atingirá dois
milhões de barris.
No bastidor da operação, muitos esforços. A empresa contratou sondas de perfuração, plataformas
de produção, navios, submarinos, recursos que movimentam toda a cadeia da indústria de energia. O
crescimento da produção do pré-sal leva à busca por
novas soluções. A equipe de pesquisa, por exemplo,
trabalha na identificação de produtos que aumentam
a resistência à corrosão dos equipamentos usados no
pré-sal. Eles também testam produtos que, associados à água injetada no poço, fazem com que a rocha
do pré-sal libere óleo com maior facilidade.
Durante uma feira do setor, o gerente executivo do pré-sal da área de Exploração e Produção da
Petrobras, Carlos Tadeu Fraga, reafirmou a importância das descobertas no pré-sal para o avanço da
produção de petróleo no Brasil. O executivo afirmou
que, em 2017, a produção naquele horizonte vai superar 1 milhão de barris por dia (bpd), compreendendo as parcelas da Petrobras e das empresas parceiras. Atualmente, essa produção é de 192 mil barris
por dia (bpd). A produção total da Petrobras cresceu
em média 10% por ano nos últimos 30 anos. A trajetória da empresa começou em águas rasas, na década de 1970, e foi avançando para águas profundas
e ultraprofundas até chegar no pré-sal. “A Bacia de
Campos representa hoje um dos maiores complexos
de produção offshore do mundo”, afirmou Fraga.
Para o executivo, “o pré-sal requer uma gestão rigorosa e excelência em todas as frentes, da
concepção e gestão de projetos ao fornecimento de
bens e serviços, com ênfase especial na gestão e
no desenvolvimento de pessoas. Os investimentos
necessários para desenvolver o pré-sal estão totalmente contemplados no Plano de Negócios e Gestão
2012-2016. A avaliação da Petrobras e dos parceiros
em relação ao potencial do pré-sal hoje é superior
em relação às avaliações iniciais feitas na época da
primeira descoberta”, reiterou Fraga.
De acordo com o Plano, serão investidos pela Petrobras no pré-sal US$ 69,6 bilhões, dos quais 85%
na Bacia de Santos. O investimento total no pré-sal,
incluindo a parcela dos parceiros da Petrobras, é estimada em US$ 93 bilhões.
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das instalações. Essas ações envolvem a análise de
riscos das atividades, gestão de mudanças, contínua
capacitação das pessoas e cumprimento de planos
de manutenção e inspeção, entre outras.
Os equipamentos utilizados pela Petrobras no
pré-sal e nos outros campos da costa brasileira
estão totalmente de acordo com as mais modernas
práticas de segurança da indústria, incorporando a
experiência brasileira e internacional acumulada na
perfuração de poços ao longo dos anos. A Petrobras
é a maior operadora em águas profundas do mundo,
tendo enorme experiência acumulada. Além disso,
há rigoroso programa de treinamento dos profissionais que atuam nas plataformas.
“Além de todas as ações destinadas a garantir
a confiabilidade requerida, há planos de resposta a
emergências, de modo a mitigar impactos de eventuais incidentes. A segurança operacional e a preservação ambiental são temas de prioridade absoluta em nossas operações”, diz a empresa, por meio
de nota.
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Eficiência energética
e redução de emissões
A companhia vem investindo significativamente

26na sala de controle do Simulador de plataformas do Senai
Equipe

em iniciativas de eficiência energética, melhorias
operacionais, pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias, uso de fontes de energia renováveis e
promoção da utilização eficiente dos produtos. Com
essas ações, a Petrobras atenuará a curva de crescimento das emissões de gases de efeito estufa gerados pelas suas operações e produtos, contribuindo para que a expansão dos negócios da companhia
se faça a partir de bases sustentáveis.
Até 2015, a petrolífera investirá US$ 1,2 bilhão
em ações de eficiência energética e de redução de

Os simuladores são
importantes nos
quesitos de segurança
e confiabilidade das
operações e são mais um
capítulo na história de
sucesso da relação entre
Petrobras e Firjan

MEIO AMBIENTE
Alinhado ao Plano Estratégico e ao Plano de Negócios, o Programa Petrobras Ambiental evidencia
o compromisso da empresa com a implementação
do desenvolvimento sustentável. Por meio de sua
política de patrocínio ambiental, a Petrobras investe
em iniciativas que visam à proteção ambiental e à
difusão da consciência ecológica.
O programa se caracteriza por atuar em temas
ambientais relevantes para a Petrobras e para o
Brasil, articulando iniciativas que contribuem para
criar soluções e oferecer alternativas com potencial
transformador e em sinergia com políticas públicas.
De 2003 a 2008, o Programa Petrobras Ambiental investiu mais de R$ 150 milhões em projetos de
pequeno, médio e grande portes desenvolvidos em
parceria com organizações da sociedade civil de
todo o País, abrangendo dezenas de bacias, ecossistemas e paisagens na Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica e Pantanal. Mais de 5 mil espécies
nativas foram estudadas em uma área de influência
direta de 9 mil hectares, atendendo a 23 milhões de
pessoas direta e indiretamente em 129 municípios
de 17 estados brasileiros. •
insight-bIOMA

PARCERIAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS
Para operar com eficiência em águas ultraprofundas, a empresa desenvolveu tecnologia própria,
e atuamos em parceria com universidades e centros
de pesquisa. Em 2013, a Petrobras e o Senai assinaram convênio para o desenvolvimento de simuladores e ambientes virtuais. Serão produzidos 14 novos
simuladores de operações a serem utilizados para
capacitação de profissionais da indústria de óleo
e gás nos próximos cinco anos. O investimento de
R$ 83,6 milhões é proveniente da aplicação de recursos associados aos investimentos obrigatórios em
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e em treinamento num montante de 1% do faturamento dos campos
que pagam participação especial. Este investimento
viabilizará um treinamento altamente qualificado para
profissionais do setor, focado tanto no aumento da
eficiência quanto na segurança operacional.
Os primeiros cursos utilizando essa estrutura
terão início em julho de 2014, com foco no aumento
da eficiência e da segurança operacional. Com os
novos simuladores, a meta é que cerca de sete mil
profissionais da Petrobras sejam capacitados em
cinco anos, período de vigência do acordo. Após
esse intervalo, as instalações estarão disponíveis
para toda a indústria de óleo e gás.

O diretor de Exploração e Produção da Petrobras,
José Formigli, frisou que a cooperação entre a companhia e o Senai deve ser modelo para outras operadoras no Brasil: “É importante termos mão de obra
qualificada para conseguir tripular nossas sondas,
plataformas e embarcações. Os simuladores são importantes nos quesitos de segurança e confiabilidade
das operações e são mais um capítulo na história de
sucesso da relação entre Petrobras e Firjan.”
Formigli ressalta a importância do treinamento
profissional para o futuro da empresa. “Plataformas
de última geração que incorporam novas tecnologias entrarão em operação nos próximos anos, o que
torna crítico o processo de formação e capacitação
dos operadores para essas unidades. Por isso, os simuladores estão cada vez mais inseridos em nossos
planos de treinamentos”, analisa. Segundo o executivo, mais de cinco mil pessoas já foram treinadas,
graças a parceria com a Federação das Indústrias
do Rio.
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intensidade de emissões de gases de efeito estufa.
Só em 2012 foram investidos cerca de US$ 29 milhões em projetos de eficiência energética, gerando
uma economia de 4 mil barris de óleo equivalente
por dia (boed) ou 8,6 milhões de gigajoules (GJ) de
energia.
Destaca-se, como ação mitigadora, o Programa
de Otimização do Aproveitamento de Gás Natural.
Este programa foi criado para reduzir a emissão de
gases de efeito estufa e visa a elevar o Índice de Utilização de Gás Associado da Companhia para 95%
em 2015. Em 2012 houve a diminuição de 60,8% de
queima de gás em tocha; o aproveitamento de gás
associado foi de 91,3%, superando o desempenho do
ano anterior. No último mês de setembro, foi atingido o recorde mensal de aproveitamento de gás, com
a utilização de 94,36% do gás associado ao petróleo
nas condições de reservatório.
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ativo tangível
Há muito se diz que a água é um dos ativos mais valiosos do
Século XXI. Riscos relacionados à água estão se intensificando
no mundo todo, criando pressões na sociedade e nos negócios.
Num cenário sem precedentes, períodos de estiagem
atingiram, em 2011, empresas e cadeias de suprimento de
uso intensivo de água na Rússia, China e em toda a parte sul
dos Estados Unidos. Cheias extremas provocaram graves
impactos econômicos na Austrália, Paquistão e Centro-Oeste
dos Estados Unidos. Numerosas indústrias – vestuário,
bebidas, alimentos, agricultura e energia elétrica – sentiram
as repercussões financeiras desses eventos, como custos
mais elevados das commodities, restrições operacionais ou

empresas na tomada de decisão.
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os investidores passam a considerar a gestão da água nas
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lucros reduzidos. Nesse cenário, além da análise financeira,
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inda que as empresas acelerem a eficiência da água e melhorem a gestão dos recursos hídricos, esses tipos de pressões
tendem a piorar. Muitas regiões estão em
vias de sofrer déficits de água doce consideráveis
nas próximas duas décadas. De acordo com um estudo recente conduzido pela McKinsey, o mundo pode
enfrentar um déficit de 40% entre a demanda prevista
e a oferta disponível até 2030. Mais de um terço da
população mundial, cerca de 2,4 bilhões de pessoas,
vive em países com carência de água e, até 2025,
essa proporção deverá aumentar para dois terços.
ESTRESSE HÍDRICO GLOBAL
Estima-se que até meados deste século a população mundial crescerá de sete para nove bilhões de
pessoas. Juntamente com o crescimento econômico
dos mercados emergentes, isso significará uma demanda maior de água potável e alimentos. A agricultura já responde por cerca de 70% do uso global da
água, mas como as mudanças alimentares nos países
em desenvolvimento aumentam a demanda por água
(alimentos de uso intensivo de água, como carnes e
laticínios), esta proporção crescerá ainda mais. Sem
ganhos de eficiência, a demanda de água para a agricultura deve crescer 45% até 2030, ou seja, um adicional anual de 1.400 m3 de água por ano.
O aumento da demanda de água por parte dos
setores de energia e eletricidade representa mais
pressão competitiva. Muitas fontes de geração de
energia elétrica requerem vastas quantidades de
água para refrigeração, sendo este setor responsável por 41% do total da retirada da água nos Estados
Unidos e 44% na União Europeia. O uso intensivo
da água na produção de combustível, também, está
em ascensão. Em 2009, apenas 5% dos combustíveis líquidos do mundo provinham de fontes “não
convencionais” de uso intensivo de água, tais como
os biocombustíveis, areias betuminosas e óleo de
xisto. Até 2035, a Administração de Informação de
Energia dos Estados Unidos prevê que essa porcentagem dobre ou triplique, dependendo dos preços do
petróleo no mundo.
Essas deficiências globais irão atingir em maior
escala regiões como o Sudeste e o Leste Asiático,
onde investimentos significativos estão estimulando
uma expansão econômica sem precedentes. A crescente demanda por água limpa entre agricultura, indústria e populações em crescimento, nessas e em
outras regiões, está aumentando os riscos associados à água. Riscos esses que muitas empresas ainda
não estão administrando, e muitos investidores ain-

da não estão considerando. Os investidores já estão
mais conscientes dessas tendências.
Mais de 350 investidores institucionais, que coletivamente gerenciam 43 trilhões de dólares em ativos, apoiaram em 2013 o Carbon Disclosure Project
(Projeto de Divulgação do Carbono), levantamento
sobre água enviado a 408 das maiores empresas do
mundo. Mais do que nunca, investidores norte-americanos estão atendendo às demandas de acionistas,
pedindo transparência em relação à água para empresas de vários setores, incluindo alimentos e bebidas,
petróleo e gás e energia elétrica. Além de pressionar
as empresas para aumentar a transparência, vários
investidores institucionais europeus importantes,
incluindo Norges Bank Investment Management, Robeco e Hermes Asset Management, começaram não
só a avaliar os riscos relacionados com a água em
suas carteiras, mas também a engajar diretamente as
empresas de alto risco na gestão das questões referentes à água.
IMPLICAÇÕES PARA AS EMPRESAS
Há evidências de que a situação mundial dos
recursos hídricos está causando sérios impactos
financeiros, em vários setores da economia. Uma
pesquisa de 2010, solicitada por investidores, revelou que 39% dos 150 entrevistados já haviam sofrido
impactos negativos relacionados com a degradação
da água. Impactos esses que causaram interrupções
às operações devido às secas ou inundações, ao declínio da qualidade da água, que exigiu tratamentos
dispendiosos no local, ou ao aumento dos preços da
água, multas e processos judiciais relativos a acidentes ambientais.

Estima-se que até meados
deste século a população
mundial crescerá de sete
para nove bilhões de
pessoas. Juntamente com
o crescimento econômico
dos mercados emergentes,
isso significará uma
demanda maior de água
potável e alimentos

água em si abrange uma mistura de valores sociais e
ambientais.
Na maioria dos lugares o seu uso é regulado,
competentemente ou não, por entidades reguladoras.
Como a pressão sobre os suprimentos aumenta e
os recursos subjacentes são degradados, os reguladores devem tomar decisões cada vez mais difíceis
sobre como as fontes de água locais estão sendo alocadas. Isso pode ser feito por meio de medidas como
aumento de preços, restrições de acesso à água ou
autorizações de despejo de águas residuais; todas
têm impactos nos negócios. Por outro lado, as empresas que operam em áreas com regulação escassa
ou mal aplicada podem enfrentar riscos ainda maiores, resultantes do uso irrestrito ou da poluição da
água.
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RESPOSTAS DOS INVESTIDORES
AOS RISCOS COM O USO DA ÁGUA
Em virtude do aumento desses impactos nos ne-
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No entanto, os riscos associados à água podem
surgir para aquelas empresas cujas operações, fornecedores ou produtos têm impacto limitado ou nulo
nas bacias hidrográficas. Isso está relacionado ao
fato de que a fonte de água local atende muitos usuários ou é empregada por outras indústrias. Mesmo
as empresas que demonstram uma boa performance
e eficiência do uso da água e dos efluentes podem
enfrentar o risco de perder o acesso a uma fonte de
água limpa, ou enfrentar custos de acesso mais elevados devido às ações inconsequentes dos outros.
Os riscos físicos associados à água, a falta ou excesso, em determinado lugar, e os impactos resultantes do acesso e qualidade da água geralmente são
os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas. Por outro lado esses riscos podem ser gerados
pela forma como os recursos hídricos são regulados
e alocados, bem como a forma como as principais
partes interessadas (comunidades, clientes e ONGs)
veem o impacto de uma empresa sobre o recurso. A
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Proeminentes
investidores
institucionais europeus,
incluindo a Norges
Bank Investment
Management, a
Robeco e a Hermes
Asset Management,
começaram não só
a avaliar o risco
associado à água, em
suas carteiras, mas
também a envolver
diretamente aquelas
empresas que estão
expostas a riscos mais
elevados

gócios das empresas, os riscos e oportunidades relacionados com a água estão se tornando um grande
foco entre os investidores globais. O maior interesse dos investidores, até a data, tem sido a busca de
transparência por parte das empresas sobre o uso da
água e os riscos associados a esse bem.
Os investidores, também, estão buscando uma
maior divulgação dos registros financeiros das empresas. Em 2010, a Comissão de Valores Mobiliários
dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange
Commission-SEC) liberou uma guia de divulgação
formal em resposta às reiteradas petições dos investidores organizadas pela Ceres. A guia exige que
as empresas de capital aberto divulguem a seus investidores todos os relatórios financeiros dos riscos
relacionados com o clima, incluindo aqueles ligados à
disponibilidade e qualidade da água.
Além disso, os investidores estão pressionando as
empresas para atuar nas questões hídricas. Proeminentes investidores institucionais europeus, incluindo a Norges Bank Investment Management, a Robeco

e a Hermes Asset Management, começaram não só a
avaliar o risco associado à água, em suas carteiras,
mas também a envolver diretamente aquelas empresas que estão expostas a riscos mais elevados.
Algumas dessas ações dos investidores foram
instigadas por meio de resoluções de acionistas,
em particular nos Estados Unidos. Nos últimos quatro anos, os investidores entraram com mais de 30
resoluções das partes interessadas, o que levou as
empresas a realizar avaliações de riscos associados
à água, divulgar operações ou ativos que enfrentam
riscos hídricos e enfrentar esses riscos em operações e cadeias de suprimento. As resoluções foram
apresentadas principalmente para empresas de petróleo e gás, energia elétrica e alimentos e bebidas.
Até Wall Street está aumentando sua análise de
riscos em relação à água. Os bancos de investimento
continuam a emitir relatórios, incluindo os do UBS,
Citi e HSBC. A Bloomberg e outros provedores de
informações financeiras têm diversificado a cobertura de questões hídricas, em resposta à crescente
demanda de indicadores sobre a água. A Bloomberg
anunciou planos para lançar um serviço de dados,
focado na água, que proverá modelos de oferta e
demanda, notícias e briefings sobre a escassez do
insumo.

No nível operacional, a PepsiCo está trabalhando
para integrar a sua meta de eficiência hídrica com
suas diretrizes de engenharia sustentável (Sustainable Engineering Guidelines). Essas guidelines fornecem orientações para a redução do uso da água,
desenho e gestão da planta de processos, a seleção
do local e a ferramenta ReCon. Esta consiste em um
diagnóstico para a compreensão do uso da água e da
energia na planta e para a criação de estratégias de
redução. Estes esforços são fortalecidos no âmbito
empresarial por meio de um filtro de despesas de
capital, que analisa os principais riscos e oportunidades envolvendo a água (e outras questões de
sustentabilidade), em relação aos projetos com requerimentos de capital superiores a US$ 5 milhões.
Até o ano de 2010, a empresa já havia melhorado a
sua eficiência no uso de água em 18%, em comparação com 2006.
Além de controlar a eficiência energética na fábrica, a empresa está priorizando intervenções no nível
das bacias hidrográficas localizadas em regiões críticas; com foco em projetos e colaborações que devolvam a água para as bacias e comunidades próximas.
Para este fim, a PepsiCo tem trabalhado com a The
Nature Conservancy em um projeto-piloto que identificou as prioridades para a recuperação de bacias
hidrográficas no México, Estados Unidos, Índia, China
e Reino Unido.
A empresa está indo além de suas operações diretas para a sua cadeia de suprimentos agrícolas e
trabalhando com os fornecedores para implementar novas tecnologias de economia da água, como a
ferramenta “i-Crop”. O i-Crop é um sistema web de
gestão de colheita desenvolvido em parceria com a
Universidade de Cambridge, que permite aos agricultores em todo o mundo monitorar, gerenciar e reduzir o consumo de água e emissões de carbono, ao
mesmo tempo em que maximizam o rendimento e a
qualidade. •
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BOM EXEMPLO: CASE PEPSICO
Em 2009, a PepsiCo, juntamente com a ONG Forum for the Future, realizou um exercício de planejamento, considerando um cenário de riscos e oportunidades socioambientais que espera a empresa em
2030. Com relação à água, o exercício trouxe à tona
possíveis restrições na disponibilidade futura de água
nos principais países e mercados, com implicações
para as suas fábricas de alimentos e bebidas, além de
sua cadeia de suprimentos agrícolas.
Essa avaliação de risco ajudou a informar as principais metas de desempenho da empresa relativas à
gestão da água, que são sustentadas pelo compromisso de tratar a água como um direito humano universal. Os objetivos da PepsiCo incluem:

• Melhorar a eficiência do uso da água em 20%
até 2015.
• Contribuir para um “impacto positivo da água”
– quando se devolve ao meio ambiente volumes de
água maiores do que os empregados em suas operações.
• Trabalhar conjuntamente com os fornecedores
agrícolas para a promoção de práticas do uso da terra
que protejam a água, o clima, o solo e a biodiversidade.

|

A FERRAMENTA
Apesar de haver maior transparência corporativa
sobre a água, continua sendo um desafio para os investidores entender até que ponto as empresas estão
gerenciando bem os riscos referentes aos recursos
hídricos e o quanto estão aproveitando as oportunidades. Atualmente, há poucas ferramentas eficazes e
disponíveis para auxiliar os investidores a responderem a seguinte pergunta: “As empresas da minha carteira estão gerenciando bem os riscos hídricos?” Essa
lacuna é preenchida com a criação da Ceres Aqua
Gauge™ – uma estrutura e metodologia eficaz para a
avaliação das práticas de gestão corporativa da água.
O Ceres, coalizão de investidores, grupos ambientalistas e outras organizações, ajuda a tangibilizar esse
discurso. O grupo criou a Ceres Aqua Gauge, ferramenta inovadora que apresenta os riscos empresariais
ligados à gestão da água. A Ceres Aqua Gauge é um
suporte de avaliação para os investidores, que procuram entender como as empresas se posicionam para
gerenciar os riscos e oportunidades associados ao uso
da água na indústria. A Aqua Gauge é uma ferramenta
versátil que está em formato Excel e cuja metodologia
permite aos investidores compartilharem as atividades
de gestão da água de uma empresa com as práticas de
ponta. Desenvolvida através de um processo de consulta de nove meses, junto aos representantes de mais
de 50 instituições financeiras e de investimento, empresas, grupos de conservação e outras organizações,
a Aqua Gauge se baseia nos fundamentos descritos
por The Ceres Roadmap for Sustainability (Roteiro Ceres para a Sustentabilidade) – e, assim como o Roadmap, centra-se na governança e gestão, participação
dos stakeholders e transparência.
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Ecowood

A cadeia de suprimentos pode ser verde

Por Sidnei Castilhos Rodrigues, José Antonio Assunção Peixoto e Leydervan de Souza Xavier
Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia do Cefet/RJ

Na contemporaneidade, submetidas às pressões socioambientais e influenciadas por
conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, as empresas são cada vez
mais responsabilizadas pelo resíduo que geram, tanto durante o processo produtivo
quanto no descarte de seus produtos, após a vida útil. Nesse contexto, assume valor
estratégico o desenvolvimento de tecnologias que possam mitigar ou eliminar os
efeitos associados à produção desses resíduos. Entre essas tecnologias, podem ser
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incluídas aquelas empregadas para produção das chamadas madeiras plásticas a
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partir de alguns tipos de resíduos industriais. Os processos produtivos para essas
madeiras são bastante variados, assim como as geometrias e as composições
produzidas, comercializados sob grande número de marcas e designações.
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este artigo, analisa-se o caso de uma empresa no Rio de Janeiro que produz madeira plástica denominada Ecowood, a partir
da associação de resíduos plásticos e de
fibras naturais e sintéticas provenientes de setores
industriais diferentes. Ao produzir novos produtos,
usando – como insumos – os resíduos de empresas
de diferentes setores industriais, a Ecowood se integra, em um novo desenho, às cadeias de suprimentos
destas, na direção de uma ecologia industrial sustentável.
Em suma, a empresa, por meio do seu processo produtivo e de seus produtos, exerce uma função
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A utilização da logística reversa
é fundamental para o êxito da
reutilização e da reciclagem
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prolongadora do ciclo de vida dos diversos materiais,
antes descartados, que são utilizados pela empresa
como insumos, e busca criar, por meio da reciclagem, um ciclo fechado de produção para seu próprio
produto.
A potencialidade do processo produtivo empregado pela empresa se transformou na força motriz para
a constituição da parceria entre a Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (FAPERJ) e a empresa Ecowood Rio Industrial Plásticos Ltda., no contexto de realização de
uma pesquisa de mestrado, cujo intuito era o de avaliar aspectos e impactos ambientais da produção de
produtos ecowood visando a, futuramente, certificar a
sua condição sustentável, especialmente em relação
ao consumo de água, energia e geração de seus próprios resíduos.
CADEIA VERDE E LOGÍSTICA REVERSA
A Cadeia Verde de Suprimento é uma modalidade
alinhada à ecologia industrial, mais precisamente ao
sistema quase fechado de fluxos de matéria-prima e
energia, o que se assemelha mais aos sistemas produtivos reais. Esse conceito pode ser exemplificado
por parques ecoindustriais, em que as empresas são
ecologicamente complementares, desde a produção
de energia até o aproveitamento e reutilização de rejeitos. Outro exemplo para a iniciativa de cadeia verde de suprimentos é a integração de fornecedores,
distribuidores e instalações de recuperação, promovidos pelas empresas Hewlett-Packard, IBM e Xerox.
Já a logística reversa permite o recolhimento de
produtos, principalmente após o uso a que foram destinados, sendo fundamental para a ecologia industrial,
no sentido em que permite que produtos no fim de
sua vida útil e também rejeitos de processos produtivos sejam recuperados pelos produtores e destinados à reutilização dos materiais componentes, como,
por exemplo, a reciclagem.
É no contexto de bem-estar social e preservação
do meio ambiente que a logística reversa deve ser
empregada, proporcionando canais e fluxos contínuos
de coleta e destino adequados, geralmente com uma
atitude proativa no melhor reaproveitamento do bem;
nesse caso, realizando o melhor aproveitamento do
rejeito por vários processos. A utilização da logística
reversa é fundamental para o êxito da reutilização e
da reciclagem.
A EMPRESA ECOWOOD RIO
A Empresa Ecowood Rio Industrial Plásticos foi
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cláveis, como resíduos de diversos tipos de plásticos e
fibras vegetais e sintéticas. Utilizando-se a proporção
de 60% a 80% de material plástico e de 20% a 40%
de outros materiais, como pó e serragem de madeira, aparas de fraldas, ráfia sintética, algodão, plásticos,
fibra de vidro, entre outros materiais, resultam peças
que podem imitar ou até substituir a madeira natural,
com a vantagem de ser impermeáveis, invulneráveis
ao ataque de pragas e insetos e de se tratar de um
produto que busca ser ecologicamente correto. Outra
vantagem é a impossibilidade de utilização de ecowood
como fonte energética, o que previne sua queima, diferentemente da madeira natural, evitando-se a emissão
de poluentes atmosféricos, entre outros.
A possibilidade de se usarem resíduos como
matéria-prima principal é o fator que destaca e diferencia a Ecowood Rio das outras empresas, pois
além de transformar em produto de valor agregado
o que poderia ser despejado e acumulado em lixões,
aumentando o ciclo de vida útil dos componentes, o
compósito ecowood também promove uma alternativa
de consumo consciente, por substituição, em relação
à madeira natural, evitando a derrubada de árvores
e contribuindo para a preservação ambiental. Outro
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fundada em maio de 2005 e situa-se no município de
Duque de Caxias, próximo à Rodovia Washington Luiz,
na Baixada Fluminense. A motivação dos seus fundadores foi a busca por um empreendimento com o
viés de sustentabilidade que pudesse agregar valores
econômico e ambiental ao mesmo tempo, e o resultado foi a escolha por trabalhar com matéria-prima de
baixo custo e potencialmente problemática em relação ao seu despejo, o plástico, inclusive contaminado,
gerando um produto inovador pela adição de fibras
naturais em sua composição.
O produto gerado pela empresa Ecowood Rio
pode substituir a madeira natural na maior parte
de suas aplicações, podendo ser trabalhada com as
mesmas ferramentas aplicadas na madeira natural,
além de poder receber tratamento para acabamento,
como tintas e vernizes. O perfil de ecowood pode ser
utilizado na construção de deques, píeres, móveis de
jardim e piscina, cercas, pallets industriais (seu principal produto), quiosques, dormentes para trilhos de
ferrovias e outras peças. Como se trata de um produto recente, muitas aplicações ainda poderão surgir.
O produto é fabricado a partir de matérias-primas
reaproveitáveis, naturais ou não, e de materiais reci-
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diferencial do ecowood é o fato de ser possível reutilizá-lo, tanto o produto como eventuais refugos de
produção, no processo produtivo normal, tornando-o,
potencialmente, completamente reciclável.
INTERAÇÃO ENTRE CADEIAS PRODUTIVAS
A análise da transformação das cadeias produtivas em que a Empresa Ecowood Rio está inserida foi
realizada apenas nas cadeias em que se encontravam
as empresas Tapetes São Carlos e Kimberly-Clark.
Isso se justifica por serem duas empresas fornecedoras com frequência regular de envio de resíduos e,
juntas, seus insumos representarem mais de 60% da
composição do ecowood atualmente.
No caso da cadeia produtiva em que se insere a
empresa Tapetes São Carlos, parte dos rejeitos de
seu processo de produção foi destinada à empresa
Ecowood Rio que, junto com outros insumos, é usada
na produção do compósito ecowood. Essa alteração
acrescenta valor à empresa fornecedora, pois parte de seus rejeitos se transforma em novo produto,
prolongando-se a utilidade desse material de forma
alinhada com o pensamento de ecologia industrial.
A nova cadeia, formada pela inserção do produto
ecowood no mercado, também é diferente da anterior,
pois passa a ter possibilidade de funcionar em ciclo
fechado, ou seja, com potencial de reciclar seu produto ad aeternum, sobrevindo condições econômicas
e contratuais favoráveis.
A cadeia produtiva da Fraldas Kimberly é alterada
com a inserção da empresa Ecowood Rio, reaproveitando-se os resíduos a preexistente e prolongando-se a vida útil desses materiais, transformando-os,
junto com outros insumos, no compósito ecowood. O
mesmo acontece com os insumos provenientes de
resíduos de outras cadeias produtivas.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na escala atual de produção, o mapeamento do
processo produtivo da Ecowood e de suas relações
com outras empresas permitiu identificar a reordenação de fluxos de massa e de energia ao longo de algumas cadeias produtivas preexistentes. Nesse contexto, norteada por diretrizes declaradas de contribuir
com o desenvolvimento sustentável, a Ecowood, ao
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avançar no desenvolvimento de sua própria cadeia de
suprimentos, interfere no ciclo de vida (de mercado
e físico) dos produtos daquelas cadeias, em um movimento que se alinha com a possibilidade de constituição de uma cadeia verde de suprimentos. Nesse
caso, pode-se considerar que houve, também, alterações nos sistemas de valores de algumas empresas
com as quais a Ecowood vem interagindo.
Possivelmente, pelo fato de o uso do produto ser
associado a iniciativas para e pela sustentabilidade e
pelo valor a isso atribuído pela sociedade, a Ecowood
tem conseguido negociar com outras empresas que
adotam rígidos padrões de cadastramento de fornecedores, como a Petrobras e a Honda, sem que ela
própria conte, atualmente, com as certificações demandadas por estas.
Os aspectos quantitativos referentes à produção
atual de ecowood estão limitados à baixa quantidade
de insumos necessários para a sua produção; logicamente, com o aumento da escala de produção, o
impacto será proporcionalmente maior em relação
ao volume de resíduos desviados dos aterros sanitários e a extração de madeira natural. Ou seja, de um
modo geral, estima-se que, quanto mais a empresa
Ecowood Rio produzir, mais ela estará beneficiando
o meio ambiente.
A escala de produção pouco interfere nos aspectos qualitativos. Porém, o aumento de produção
ou sua diversificação, para novos produtos com os
mesmos insumos ou com composições diferentes,
gera aumento proporcional de insumos, o que pode
fazer com que a empresa Ecowood Rio desenvolva
novos fornecedores, formando ou alterando outras
cadeias de suprimentos. A disponibilidade de um
conjunto mais volumoso e variado de produtos da
Ecowood, de um lado, e a sinergia com um número maior de empresas e suas redes, de outro, aumentam a possibilidade de os produtos da Ecowood
serem consumidos por essas empresas e, caso os
resíduos produzidos por elas estejam embutidos na
composição dessa madeira plástica, ocorreria, então, o aumento da circulação de matéria em regime
fechado, e a estrutura de ecossistema, que fundamenta o conceito de ecologia industrial, seria contemplada e fortalecida. •

THE BRAZILIAN POULTRY INDUSTRY:
A FULLY SUSTAINABLE ACTIVITY

>

BRAZIL IS THE WORLD’S THIRD-LARGEST
PRODUCER AND LEADING EXPORTER OF POULTRY MEAT.

THE BRAZILIAN POULTRY INDUSTRY IS FULLY
SUSTAINABLE, AND ITS SANITARY EXCELLENCE IS ASSURED.

>

BRAZILIAN CHICKEN MEAT IS PRODUCED IN HARMONIOUS
INTEGRATION BETWEEN POULTRY GROWERS AND
SLAUGHTERHOUSES, PREVENTING A RURAL EXODUS.

IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE IT STANDS OUT FOR ITS RESPECT FOR THE AMAZON
BIOME AND FOR A PRODUCTION TECHNOLOGY THAT USES RENEWABLE NATURAL
RESOURCES, WHILE KEEPING CO2 EMISSIONS BELOW THOSE OF COLDER COUNTRIES.

>

>
>

IN THE SOCIAL ARENA, POULTRY INDUSTRY IS THE MAJOR
SOURCE OF INCOME AND EMPLOYMENT FOR 3.5 MILLION PEOPLE
IN DIFFERENT REGIONS OF BRAZIL.

THE BRAZILIAN POULTRY INDUSTRY PROVIDES A HIGHLY NUTRITIOUS ANIMAL
PROTEIN, WICH IS RICH IN VITAMINS AND HAS NO HORMONE ADDITION.

>
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www.brazilianchicken.com.br
www.youtube.com/ubabef
www.facebook.com/amofrango
www.facebook.com/brazilianchicken
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THANKS TO THIS SUSTAINABLE POULTRY INDUSTRY, BRAZIL WILL CONTINUE TO PROVIDE
AN IMPORTANT SOURCE OF ANIMAL PROTEIN TO CONSUMERS ALL AROUND OUR PLANET.
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o Rio, o Centro de Tecnologia SENAI Ambiental (CTS Ambiental), do
Sistema FIRJAN, tornou-se referência para a indústria nacional e
hoje presta serviços para 19 estados e o Distrito
Federal. A expansão, iniciada em 2008, consolida-se em 2013, com crescimento médio de 35% ao
ano do número total de atendimento. Somente de
janeiro à primeira quinzena de outubro deste ano
já foram atendidas 190 empresas. Mensalmente,
o Centro fornece 12 mil análises, em média. A
previsão é fechar 2013 com um total de 160 mil
análises realizadas e 210 empresas de todos os
portes atendidas.
Para as empresas de outros estados, o CTS
Ambiental é mais procurado para os serviços de
análise de higiene ocupacional, nos quais é referência no Brasil. Atividades de auditoria ambiental
e consultoria na área de qualidade do ar também
têm alta procura. Mais recentemente, a expansão
foi puxada pela demanda por Inventário dos Gases
de Efeito Estufa e Plano de Mitigação.
O CTS fornece ainda outros serviços, como a
Metodologia de Produção Mais Limpa (P+L), consultoria para certificações ambientais diversas e

pesquisa e desenvolvimento para os setores de
petróleo & gás e farmacêutico.
Paulo Roberto Furio, gerente do CTS Ambiental, atribui o crescimento à soma de três fatores: qualidade dos serviços prestados; trabalho
dos especialistas de negócios que entendem as
demandas dos estados; e preço competitivo. “O
Sistema FIRJAN, além de promover a adequação
das empresas às normas técnicas e aspectos ambientais, está contribuindo para tornar os projetos
mais eficientes, para que a indústria utilize menos
recursos naturais, consuma menos energia e emita menos gases de efeito estufa”, ressalta Furio.
PARCERIAS COM DIVERSAS INSTITUIÇÕES
Uma parceria com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e o Sebrae, estabelecida neste ano, vem impulsionando a elaboração de
Inventários dos Gases de Efeito Estufa e Plano de
Mitigação para Pequenas Empresas. Em apenas
três meses, foram assinados 38 contratos, sendo
13 já realizados e 25 em andamento. O convênio
prevê que o Sebrae arque com o pagamento de
80% da consultoria.
Além disso, técnicos do CTS Ambiental, em
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parceria com a ABNT, estão treinando profissionais
dos Departamentos Regionais do SENAI de todo o
Brasil, visando capacitá-los para implementação do
Programa Fomento à Gestão de Gases de Efeito Estufa e a Verificação por Terceira Parte em Pequenas
e Médias Empresas.
Luiz Claudio Lemos, analista técnico da ABNT
e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição parceira desse programa, afirma que o trabalho conjunto com o Sistema
FIRJAN foi fundamental para viabilizar a ideia. “Pensamos no Sistema FIRJAN para ampliar o acesso das
pequenas e médias empresas e a parceria tem contribuído imensamente para isso”, afirma ele.
Furio concorda. “Temos dois aspectos conjugados
que nos diferenciam de outras organizações: competência técnica e capacidade de mobilização junto às
empresas”, esclarece. Lemos, de fato, comenta que
antes da parceria a ABNT estava mesmo encontrando
dificuldades.
Outro trabalho que conquistou a confiança foram
os serviços laboratoriais de alta complexidade na
área de Higiene Ocupacional e de Toxicologia do CTS

Ambiental. Furio explica que os ensaios são acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro) segundo a Norma ABNT ISO
17025, e alguns deles só são realizados nos laboratórios do CTS. A expertise já levou o CTS a apresentar
quatro trabalhos científicos em congressos nacionais
e internacionais. E no fim de 2012, o órgão foi eleito
pelo SESI-AM o melhor fornecedor do ano na área de
análises ocupacionais.

“As metas de venda para os
serviços ambientais, estratégias,
empresas e tipo de serviços a serem
prospectados são negociados com
cada gerente executivo das diversas
unidades operacionais do Sistema
FIRJAN espalhadas pelo estado”
Paulo Roberto Furio
Gerente do CTS Ambiental

RETORNO DO INVESTIMENTO
A Pedrinco Pedreiras e Indústria de Concreto, situada em Nova Friburgo, procurou o CTS Ambiental
por indicação da Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP) e do Sebrae. O primeiro serviço
contratado foi a metodologia P+L, desenvolvida em
2011. Neste mês de outubro deverá ter início o Inventário dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e o Plano de
Mitigação, também pelo CTS Ambiental.
“Hoje, esse compromisso ambiental está se tornando decisivo para se manter no mercado”, afirma
Maíra Lima Wermelinger Araujo, diretora da companhia. Ela explica que passou a prever recursos para
investimentos socioambientais no planejamento
anual da empresa. “Vale a pena porque tem retorno.
Conseguimos compensar o investimento, até porque
registramos aumento da produtividade e redução do
desperdício”, explica ela.
Um dos exemplos de retorno do P+L foi a diminuição das emissões do gás usado como combustível das empilhadeiras, graças à adoção de um novo

PETRÓLEO E GÁS
Em outubro, o CTS Ambiental foi credenciado pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com o gerente do CTS,
Paulo Furio, a chancela da agência reguladora do setor permite unir a experiência do Sistema FIRJAN na
condução de projetos de Pesquisa Aplicada à grande
capacidade da ANP para reunir as principais demandas do setor.
“Dado o elevado nível de exigência tecnológica
da indústria do petróleo, bem como dos requisitos da
ANP, naturalmente as instituições credenciadas por
ela apresentam um elevado nível de excelência. O
CTS se orgulha de fazer parte desse grupo, que reúne as melhores universidades e centros de pesquisa
do país”, avalia Furio. Segundo informações do site da
ANP (atualizadas em 30 de setembro), há 41 unidades
de pesquisa credenciadas, entre elas o CTS Solda.
Mauro Rocha Evangelho, gerente de Química do
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo
Américo Miguez de Mello (Cenpes), da Petrobras,
afirma que o novo status abre boas perspectivas:
“Conhecemos o trabalho do CTS Ambiental e vemos
que o laboratório tem qualidades para realizarmos
parcerias na área de novos métodos e serviços analíticos. O credenciamento junto à ANP facilita esse
processo, porque temos obrigação de investir em instituições de pesquisa credenciadas”, explica Rocha.
Um dos contratos anteriores à chancela da agência
reguladora e já firmados entre o Sistema FIRJAN e o
Cenpes é voltado para a análise e caracterização de
amostras derivadas do óleo originado das áreas de
Abastecimento e de Exploração e Produção (E&P) da
Petrobras. •
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ATUAÇÃO EM REDE COM SESI/SENAI
DE OUTROS ESTADOS VIRA MODELO
Entre os motivos que levam à expansão nacional
do CTS Ambiental está a atuação em rede com as
unidades SESI/SENAI. Furio explica que os especialistas de negócios de serviços tecnológicos em meio
ambiente atuam nas fases de pré-venda e pós-venda
e acompanham a execução do trabalho, visando à
atração de novos clientes e concretizando as oportunidades de negócios.
“As metas de venda para os serviços ambientais,
estratégias, empresas e tipos de serviços a serem
prospectados são negociados com cada gerente executivo das diversas unidades operacionais do Sistema FIRJAN espalhadas pelo estado. Durante todo o
ano, existe o acompanhamento do que foi planejado
e os respectivos indicadores de desempenho. Esse
modelo de operação está sendo adotado por vários
departamentos regionais; em destaque, citamos o
Paraná e Santa Catarina”, esclarece Furio.

layout na colocação das mercadorias a serem entregues. O sistema atual permite a movimentação mais
inteligente das empilhadeiras. Outro ganho virá da
câmara de cura, que passará a emitir menos quando
contar com energia mista: solar e gás, mudança que
está em fase final de implementação.
“Hoje, nossas perdas de matéria-prima não chegam a 0,5%, o que foi possível com o P+L. Ao fazer o
inventário, vamos continuar seguindo esse caminho,
tentando reduzir nossos impactos para a sociedade”,
afirma a executiva. Ela espera ainda ampliar o fornecimento para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e para grandes construtoras que têm
buscado realizar obras com menor índice de emissões de GEE e que com isso procuram fornecedores
que comprovem seus compromissos identificados no
inventário.

|

Ainda nesse campo, a equipe do CTS desenvolve
outras ações de apoio aos Departamentos Regionais
SESI/SENAI de cada estado, fornecendo orientações
técnicas sobre metodologias, limites de detecção
e aspectos legais, entre outros. Além disso, o CTS
desenvolve regularmente trabalhos de investigação
científica buscando o aprimoramento de métodos
analíticos e a adaptação de novas metodologias, cujos
resultados são disseminados para os demais estados.
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Neoenergia inaugura usina solar da Itaipava Arena Pernambuco
A Itaipava Arena Pernambuco conta, a partir de
dezembro, com a primeira usina de geração solar
fotovoltaico do estado. A Usina Solar São Lourenço
da Mata tem potência instalada de 1 megawatt pico
(MWp), capacidade suficiente para gerar 1.500 MWh
por ano, o que equivale ao consumo de seis mil habitantes. A unidade será responsável por até 30% da
energia consumida pelo estádio que sediará a Copa
do Mundo 2014. O investimento de R$ 10 milhões é
resultado da parceria entre o Grupo Neoenergia, por
meio das distribuidoras Celpe (PE), Coelba (BA) e Cosern (RN) e a Odebrecht.
Situada em um terreno de 15 mil m², anexo à Arena, a instalação da usina solar faz parte do Projeto
Estratégico de Pesquisa e Desenvolvimento - “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração
Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”,
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Além da usina, o projeto de Pesquisa e Desenvolvimento contempla outros investimentos que totalizam
R$ 24,5 milhões.
Os 3.652 painéis solares fotovoltaicos, que compõem o sistema, captam a luz emitida pelo sol e a
convertem em energia elétrica. Inversores realizam
a adequação da energia gerada à tradicionalmente
utilizada pelas indústrias e residências. A energia

produzida é entregue ao sistema elétrico do estádio,
e o que não for utilizado pela arena é injetado na rede
de distribuição da Celpe. Além do aproveitamento de
uma fonte renovável, os sistemas de geração solar
reduzem perdas por transmissão e distribuição, uma
vez que a energia é consumida no local em que é
produzida.
A usina é composta por um sistema central, correspondendo a 95% da geração de energia com módulos de silício monocristalino, além de um sistema
direcionado à pesquisa (campo) com o objetivo de
monitorar a geração de energia fotovoltaica por meio
de diferentes tecnologias.
Além da Usina São Lourenço da Mata, o Grupo
Neoenergia investe em outras quatro plantas de geração de energia solar fotovoltaica. Na ilha de Fernando
de Noronha, o grupo está construindo duas usinas
com a finalidade de contribuir com a sustentabilidade
do arquipélago. O empreendimento, em parceria com
o Comando da Aeronáutica, quando concluído, terá
potência instalada de 400 kWp. A outra planta solar,
concebida por meio de convênio com o Governo de
Pernambuco, terá 600 kWp de potência instalada. As
demais iniciativas estão no estado da Bahia. A Arena
Fonte Nova, em Salvador, terá um sistema com potência de 500 kWp.

|
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Duratex no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa
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A Duratex teve suas ações selecionadas para
compor a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa – ISE, com vigência
de 6 de janeiro de 2014 a 2 de janeiro de 2015. Líder
de mercado e maior produtora de painéis de madeira
industrializada, pisos laminados, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul, a Duratex figura com suas
ações desde 2008/2009.
Para compor a carteira 2013/2014, a Duratex
participou do processo de seleção realizado pela
BM&FBovespa, que analisou a performance de 183
companhias de maior representatividade do ponto de
vista de liquidez das ações. Entre os aspectos apreciados, foram avaliados pontos como a atuação social, ambiental e econômico-financeiro das empresas, além de
práticas relacionadas à governança corporativa, características do negócio, natureza do produto e mudanças

climáticas. Todo o processo foi verificado pela KPMG.
Entre as 40 empresas selecionadas pela
BM&FBovespa, a Duratex, alinhada às melhores práticas que norteiam o trabalho da companhia, foi uma
das 22 empresas que autorizaram a divulgação das
respostas indicadas no questionário de avaliação.
“Integrar por mais um ano a carteira do ISE reforça o compromisso da Duratex com o desenvolvimento sustentável de nossas operações, a criação
de valor aos nossos acionistas e a perenidade das
operações. Além disso, eleva nossa companhia com
um dos melhores desempenhos do mercado em todas
as dimensões que mensuram a sustentabilidade empresarial”, afirma Flavio Donatelli, Diretor Financeiro,
Relações com Investidores e Serviços Corporativos.
Ainda em 2013, a Duratex foi incluída no índice Dow
Jones Sustainability Emerging Markets Index.

Plurale comemora 6 anos com seminário
No dia 28 de novembro, a revista Plurale celebrou
seus seis anos de existência com seminário sobre
“Sustentabilidade em tempos hipermidiáticos”. O
evento reuniu jornalistas, acadêmicos, empresários,
profissionais do Terceiro Setor e representantes de
grandes empresas como Vale, Itaú Unibanco, Coca-Cola, Fetranspor e Instituto Invepar.
Na primeira parte do seminário, os jornalistas
André Trigueiro e Elis Monteiro falaram sobre tecnologia, mídias sociais e como a sustentabilidade se
insere num universo cada vez mais mutante. “Todos,
pessoas físicas, empresas e governos devem mudar
a forma de operar neste mundo”, disse Trigueiro.
Na segunda parte do evento, foram apresentados

cases de práticas sustentáveis. Estiveram em pauta
as relações das empresas com as comunidades, as
oportunidades e desafios para o setor empresarial e
o diálogo jovem e sua ação transformadora.
“Os seis anos da Plurale são a prova viva de que
é possível acreditar em nossos sonhos. Passamos
quase 20 anos em algumas das mais importantes
redações e na comunicação de grandes empresas.
Sabíamos que o desafio do voo solo não seria fácil.
Se o Brasil é um dos países mais empreendedores
do planeta, é ainda um dos que têm mais barreiras
a serem superadas pelos que desejam inovar. Também por isso, este projeto é uma vitória de todos
nós”, disse Sônia Araripe, diretora de Plurale.

|

A anencefalia tem sido foco de discussões no Brasil que envolvem médicos, cientistas, juristas, religiosos e a sociedade em geral. Polêmicas à parte, a má notícia é que a incidência de fetos anencéfalos vem
aumentando nas últimas décadas e hoje é de um em cada 700 no Brasil, o que é um índice relativamente
alto. O Brasil é o quarto país do mundo com maior prevalência de nascimentos de bebês com anencefalia,
segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). No país ocorrem cerca de 1.800 casos por ano. Apesar de
a causa da anencefalia ainda não estar completamente definida – provavelmente é desencadeada por uma
combinação de fatores genéticos e ambientais – já se sabe que a ingestão de ácido fólico meses antes da
concepção pode prevenir em mais de 50% a ocorrência dessa doença. Por outro lado, a boa notícia é que
a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia está desenvolvendo uma pesquisa para aumentar o teor de
ácido fólico, ou vitamina B9, nas plantas de alface.
A pesquisa, coordenada pelo pesquisador Francisco Aragão, começou em 2006 com o objetivo de desenvolver plantas de alface geneticamente modificadas (GM) com maior teor de ácido fólico. Segundo ele, a
alface já produz essa vitamina, mas em pequenas quantidades. O que ele e sua equipe fizeram foi aumentar
a produção das moléculas que dão origem ao ácido fólico através da introdução de genes de Arabidopsis
thaliana, que é uma planta-modelo, muito utilizada na biotecnologia vegetal.
Os estudos foram realizados de duas maneiras: no primeiro caso, o gene foi inserido no genoma nuclear
da planta e no segundo, no cloroplasto (parte da planta responsável pela fotossíntese). A primeira vertente
resultou em linhagens de plantas com até 15 vezes mais ácido fólico e a segunda, com duas vezes mais.
Aragão pretende iniciar o cruzamento entre as duas variedades para tentar alcançar índices ainda maiores
da vitamina nas plantas. “Manipulando as duas rotas, pode ser que essa quantidade chegue a até 30 vezes
mais, como indicam alguns estudos semelhantes realizados nos Estados Unidos”, afirma.
Mas, mesmo antes dos cruzamentos, os resultados da pesquisa são muito satisfatórios, como explica Aragão. A dose diária de ácido fólico recomendada para um adulto a partir de 15 anos é de 0,4 mg (= 400 µg), o
que significa que a ingestão de apenas duas folhinhas das alfaces GM desenvolvidas pela Embrapa representa
70% da vitamina que precisamos diariamente.
“É uma perspectiva muito promissora, especialmente se levarmos em consideração que os programas
de biofortificação de alimentos, geralmente, consideram 30% uma quantidade suficiente. Conseguimos
mais do que o dobro”, comemora o pesquisador. As plantas estão prontas nas casas de vegetação da
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, DF, e começarão a ser submetidas ainda este
ano a testes de avaliação agronômica. Os testes já foram autorizados pela Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança – CTNBio.
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Embrapa desenvolve plantas de alface com maior teor de ácido fólico
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The advent of pre-salt brought to Petrobelow sea level, negating the possibility of leaks is the goal.
To achieve it, the company invested in research and innovation.
The scenes of this story are detailed in the cover story of this issue.
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bras risks and opportunities. Drilling 7000 meters

Other cases of companies that bet on innovation and stand out in the

market are Bio&Green, at São Paulo, and Ecowood, at Rio de Janeiro. Both

were created by entrepreneurs who saw that the waste can be processed into products rather than simply discarded in landfills.
Bio&Green won the 3rd Fecomercio Sustainability Award with a project of reusing
coconut fibers for the production of biodegradable foams. Ecowood innovated to form a
chain of several reuse waste to create an environmentally friendly wood.
Innovate, transform and recycle. Good words to start the new year.

|
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Good ideas

area wanted
Trade can - and should - contribute to the sustainable
development of Brazil. To encourage and promote
best practices to innovation and sustainability, the
FecomercioSP in partnership with Fundação Dom
Cabral (FDC), promotes an award that highlights the
best cases of retail responsibility of Brazil.

THE PROBLEM
The industrial and urban centers of activity often
generates environmentally harmful waste. Issued in
nature, they pollute and harm life in certain ecosystems and endanger human health. Few know that generate more than a pound of waste in the simple act of
drinking a glass of 250 ml of coconut water.
In summer, with the increase in consumption, the
peel of the fruit can represent 80% of the waste collected in large cities. In Rio de Janeiro, estimates indicate
630 tons of shells per day who will stop at landfills. In
Fortaleza, waste beaches totaling 40 tons per day.
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and Technology (Cietec), located at the University of
São Paulo (USP). To mitigate the thousands of tons of
waste generated in urban centers, Bio & Green developed a design reuse coconut, sisal bagasse and cane
sugar, curauá, jute and coffee husks fiber and rice
fibers for the production of biodegradable foams. The
material replaces the plastic tubes used at planting
and seed germination.

|

“i

n the past there were the mentality that the function of the
trade was to buy and sell. This
is an outdated mentality of the
nineteenth century. People realized that trade is more
than that,” explains Professor José Goldemberg, the
Chairman of the Sustainability Council of FecomercioSP.
In its 4th edition, the Fecomercio Prize for Sustainability is accepting registrations. According to Goldemberg, one of the novelties of this edition is periodicity, which shall be annual. “The number of entities
that fall has increased a lot. In the first edition, one
hundred were enrolled, with the last one thousand.
Increasing the frequency, we can better analyze the
proposals with.”
The winners of the last edition are a good thermometer the temperature of the responsibility of the
Brazilian retail. We present the case of microenterprise category winner: Bio & Green, a company incubated at the Center for Innovation, Entrepreneurship
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The biggest waste of Brazilian agribusiness, however, is the bagasse from sugar cane. It is estimated
that each year from 5 million to 12 million tons of this
material are wasted, which account for approximately
30% of cane crushed, according to FAPESP.
THE SOLUTION
The chemical formed by the USP, Patricia Ponce
and his two partners had the idea of turning materials such as coconut fiber, sisal, sugar cane bagasse,
coffee husks and rice raw material for biodegradable packaging. To turn theory into practice, they seek
Cietec, where they received guidance and full support
to structure the company. “Cietec was very important
for us because we had the academic knowledge but
didn´t had plain control about techniques of marke-

ting products, nor knew how to run a company,” says
Patricia. Furthermore, it highlights to be installed on
Cietec allowed contact with other incubated companies, who help in the exchange of experiences, whether in meetings or lectures, or a chat in the cafe.
The company focuses on the manufacture of biodegradable tubes - packaging lining seedlings for
planting - which are absorbed by nature in a period of
30 to 60 days, not the removal of the product for the
development of the plant is necessary. “In the market
there are similar products, but do not use in their raw
waste reused. What increases the final price,” says
Patricia. “This is the differential of Bio & Green.” Now
the company is preparing to manufacture the product
on an industrial scale and the development of biodegradable packaging for food. •

16 PRINCIPLES OF RESPONSIBLE RETAILING
BUSINESS ETHICS
Retailers must conduct their business decisions and their relationships with stakeholders in accordance
with ethical values to ensure that their behavior balances the global and local sustainability issues.
ORIGIN OF GOODS
Retailers must seek and offer consumers clear, accurate and understandable information about the origin
and production of the products and services they market and their impact on sustainability principles.
SUPPLY CHAIN
Retailers should influence the operation of its supply chain, especially in the creation and strengthening of
social and institutional conditions committed to the principles of sustainability.
EMPLOYEES
Retailers must implement protections and guarantees of decent work for all its employees. Practices and
personnel policies should reinvigorate human relations, bringing meaning to people’s lives and creating
open for expressions of opinions and ideas generation environments.

|
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BUSINESS OPERATIONS
Retailers must act transparently, within the law and practice, assess and audit the social, economic and
environmental sustainability principles in all stages and places of their operations.
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LOGISTICS
Retailers must structure their purchasing processes, transportation, storage, marketing and distribution
considering the minimization of social, economic and environmental impacts of all the interested parties.
ATTRIBUTES OF QUALITY OF PRODUCTS AND SERVICES
Retailers should consider the repertoire of quality of products and services sold, attributes like durability,
simplicity, accessibility, clarity of information, economic, social and environmental impacts, service excellence and recognition to the ideas of consumers.

customer service
Retailers must meet their customers with courtesy and attention, seeking to understand their consumption
needs and guide their purchasing behavior according to the principles of conscious consumption and sustainability, transmitting that culture to all employees as a key differentiator of your business.
MARKETING
Retailers must adopt marketing strategies that meet the real needs of the consumer. Advertising campaigns
should highlight the qualities of the products and services that ensure the health and safety of consumers,
encourage conscious consumption and discourage unnecessary consumption and waste. •
CONSCIOUS CONSUMPTION
Retailers must actively contribute to raising the level of consumer awareness as to the need of consumption,
the properties of what is consumed and destination of all discharges associated with consumption.
RESPONSIBLE CREDIT
Retailers must actively contribute to educate and encourage responsibility and competence in the use of
consumer credit as a healthy ingredient to your financial life.
COMPETITION
Retailers must promote, as a link between all components of the supply chain and consumption, a collaborative environment with its competitors on issues related to the interests and mutual and collective responsibilities.
INTERACT WITH COMMUNITIES
Retailers must lead, promote or participate in partnerships with the public and / or articulated with communities, aimed at improving the living conditions of society movements power.
INCLUSIVE MARKETS
Retailers should know the impacts of their operations and the production and consumption of products and
services sold, income generation and access to consumption by the poorest populations, contributing to the
sustainability of the country and the regions that can influence.
AUTOREGILATION AND INTERACTION WITH GOVERNMENT
Retailers must interact with the public sector, contributing to the establishment of applicable to the conduct
of its business laws and, whenever possible, to anticipate the set by law, regulating their behavior and disseminating these practices in their industry and in their local influence.

|
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ENVIRONMENT
Retailers must take responsibility in reducing social and ecological footprint of humanity. Radical and challenging contribution to the improvement of environmental conditions goals should be adopted and pursued.
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Fab Lab:

new form of collaborative
creation and production

By Heloisa Neves
Executive director of Associação Fab Lab Brasil

Innovation, creativity and technology: these are buzzwords nowadays and important
catalysts for the development of any organization. In this sense, the concept of creative
economy is gaining strength and pointing to another economic paradigm, whose main
driving force is the ability to create people. And technological advances are the foundation
that has enabled all this creative flow.

|
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he fab labs are a phenomenon that has
been popularized and promoted the creative industry. Basically, a fab lab is a laboratory equipped digital fabrication promoting democratic access and provides means for
realization of ideas. The initiative came at the Center for Bits and Atoms (CBA) at the Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in the United States. It
was created by Professor Neil Gershenfeld, in 2005.
Today there are over 150 laboratories located throughout the world, each with its tuned to the needs of
the country of origin model.

More than one laboratory, the fab lab is a platform for various activities, where boosts a new
form of collaborative creation and production, using
largely digital manufacturing and human resources.
Anyone can have access to the labs, you just have
to follow a playbook of intent that includes, above
all, sharing the knowledge generated there. The establishment must be documented for later learning.
And how much profit it?
This type of information sharing often accelerates the process of realizing an idea. Once the idea
is open, you can get the creative collaboration of
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others, reducing implementation time of the product,
which gains in quality too.
The fab labs are the result of the third technological revolution that, with technological milestone of
the internet and computer, changed production processes. In place of the factory and mass production,
creation of spaces (fab labs, maker space, hacker
space, online manufacturing platform) and increasingly customized products arise. There is greater
collaboration between the designer and the user is
not at the end of the chain. It now appears involved
in the process from the beginning, through various
channels where digital files are available. Beta ver-

sions of the product are released even before he
was ready.
Innovation is practiced openly and based on an
ecosystem. The motivations for creating the products are not only financial, becoming cultural and
social. And the benefits are derived not only the product itself but also the services.
This model does not necessarily imply the disappearance of traditional forms of creation (which
is still the majority), but presents other alternatives, and many companies have reaped good results
around the world. The idea is that organizations
rethink their processes and connect with creative

CONCEPT
Conceptually, the Fab Lab is structured on three
principles:
Business and Entrepreneurship
Open platform development emerging business
network so that any object can be produced locally,
regardless of where it is designed. The Fab Labs
serve as incubators for new projects and businesses that can be funded and supported through traditional mechanisms or new funding mechanisms.
Communities and Sustainability
Platform for the development of projects of social and environmental impact in Fab Labs, which
should generate solutions to local problems, connecting with the young and socially disadvantaged
audience to include them in the new models of production and creation. At the same time, Fab Labs can
be used as motors for International Development.
Education and Research
The main platform for these purposes is the Fab
Academy, which is a network that promotes the creation of a global learning environment to train people in the digital production, business development
and infrastructure. The courses are taught by senior
scientists from various disciplines who teach through video conferencing, and are assisted by local instructors. We can also cite as design education and
research Fab Lab Kids, responsible for teaching the
principles of digital fabrication and electronics for
children and youth. •
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Fab Labs at Brazil
The idea has been gaining momentum since the
foundation of the Association Fab Lab Brazil, an organization, non-profit, whose purpose is to assist in
the development of collaborative laboratory network
in the country. The Association now holds lectures
and workshops aimed at disseminating the concept,
in addition to publishing open information on the topic in Portuguese. Moreover, it is also responsible
for making the bridge between the Center for Bits
and Atoms at MIT and the Brazilian fab labs.
In Brazil, until now, there is only one official fab
lab, the Fab Lab SP, who was born in the Faculty
of Architecture and Urbanism at USP in 2011, with
the study group DIGI FAB, coordinated by Professor
Paulo Eduardo Fonseca de Campos.
The laboratory is fully equipped with all necessary machinery and components, called basic kit, which includes a laser cutter, vinyl cutter, small and large milling machines and 3D printer. This lab serves
all students in the Faculty of Architecture and Design and the wider community on upcoming events
such as workshops and conferences promoted. We
noticed many students changing their projects due
to the access to and understanding of the new technology.
With the support of Guarulhos City Council, invests in Social Fab Lab project and is equipping
temporary fab labs within CEUs (Unified Educational
Centers) city, teaching programming, digital manufacturing and electronics.
Soon, Fab Lab SP will be opened to all the com-

munity, receiving bids from professionals and companies who want to work within the space. If the
proposal is accepted, the company or professional
can develop their projects, and in return, will share
their experiences and technical discoveries with the
entire network and community. The professional can
use the lab for free, paying with their knowledge.
From the reports I’ve heard abroad, entrepreneurs
only have nothing to gain by practicing open innovation by reducing time and cost with the number
of people involved. Our challenge is to connect each
time more efficiently, the community at large, with a
lab within a university.
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minds. And where are they? Are often within their
own companies, but not necessarily in the core of
innovation. They may be in other locations and lack
of physical space to explore their creative potential.
A successful case was the Renault in France,
who bet on experience and created a model of internal fab lab to stimulate the cooperation of its employees, was the legal department or marketing. The
result was the development of diverse talent hitherto unknown and underutilized.
There are many models that can be applied by
companies, but the more open the fab lab, the greater the chances of contribution and knowledge generated.
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Environmental protection x agricultural production:

How to resolve
the issue?
In Brazil, as in other countries, there is often tension between economic,
social and environmental objectives, both exacerbated by the increasing
pressure from rising global demand for food as the risks associated with
climate change. The wealth of natural resources in Brazil provides huge

from the development of mechanisms that increase the private cost of deforestation, as well as the
adoption of market incentives that promote sustainable practices. There is also space to promote the
growth of Brazilian agriculture through productivity
gains without compromising environmental conservation.
The Climate Policy Initiative recommends the immediate implementation of two major efforts. First,
introduce regular and frequent monitoring of representative of the major uses of land areas in Brazil
to enable the identification and analysis of efficiencies. Second, integrate actions between government
agencies and private companies to structure and

|
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he efficient use of land is today a major
challenge, crucial for sustainable growth.
The ( P & P ) strategy provides Production
and Protection an integrated approach to
land use to help solve this challenge. A new study
by the Climate Policy Initiative, “Production and Protection: Important Challenges for Brazil”, indicates
that there is room for improvement in the country
in protecting natural resources and simultaneously
increase agricultural production.
The analysis suggests that, within a framework
of P & P , there is ample room for improving the protection of natural resources and increasing agricultural production in Brazil . The country would benefit
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potential for the country to achieve these goals together.
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develop a strategy Production and Protection.
“There is clear scope for action,” according to
Juliano Assunção, director of the Brazilian program
of the Climate Policy Initiative and Professor, Department of Economics, PUC-Rio. “In the coming
years, we hope to work with stakeholders in Brazil
to implement a land use strategy that will help the
country achieve its economic and environmental objectives.”
The key points and recommendations of the study we detail below.
Environmental Protection
Over the past decades, Brazil has progressed
more significantly in protecting their natural resources. There was a large expanse of protected territory in the country - the full extent of protected
areas in 2006 was more than ten times that of 1985.
Today, Brazil has consolidated and relatively well-established for the protection of natural resources
on public lands instruments institutional structure.
Both have been widely used to control deforestation
in the Amazon. However, the country still faces major challenges in combating deforestation - mainly
lots of smaller scale, private property and other Brazilian ecosystems - and also in the development of
the sector sustainable use of forests.
Significant efforts to address these challenges
include:
• Improve existing monitoring techniques to
adequately deal with the small-scale deforestation.
Despite the predominance of the former large-scale
deforestation, the felling of trees in the Amazon occurs today, especially in small increments. This can
be a symptom of limitations technical system used
to monitor deforestation, which can only identify deforested plots above a certain size.
• Use the Rural Environmental Registry to effectively implement the Forest Code private property.
Forests occupy about one third of the rural private property in Brazil, totaling 100 million hectares
of native vegetation on private land. Effective use
of the Rural Environmental Registry for implementation of the Forest Code is today a practical challenge. An improved understanding of rural property
rights and the enforcement of environmental regulations in from private property contribute to better
implementation of these regulations within private
properties.
• Create mechanisms to stop deforestation outside the Amazon Rainforest. For this, Brazil needs
to extend monitoring efforts and law enforcement

about their five other biomes, which also have unique biodiversity and serve as carbon stock. The
need for protection applies particularly to the Cerrado biome very attractive to agricultural producers
who have lost large expanse of native vegetation.
However, a substantial portion of deforestation in
the Cerrado is legal under the Forest Code. Thus,
a policy of monitoring and enforcement is not able
to stop by itself, lots of deforestation in the biome.
Therefore, policy incentives, such as payments for
environmental services, may play a role in combating deforestation.
• Develop a sustainable forest industry and provide market incentives for the protection of natural
resources. Efforts to promote these stocks in the
country are still very incipient. In particular, the role
of public policy in this context is largely unknown.
Increasing Agricultural Production
The Brazil is faced with a great opportunity to
increase their agricultural productivity. There is
substantial variation in agricultural productivity in
the country, both among the five Brazilian regions
and within them. Geographic factors explain a third
of this variation. A significant part of the remaining
variation is explained the following non-geographic
factors: access to financial instruments, technology, land leases, cooperatives and infrastructure
markets. In this study, we propose ways to achieve
productivity gains through improvements in each of
these non-geographic factors.
Technological diffusion
Understanding the main channels and barriers to
the diffusion of new technologies in Brazil is still
limited. Some practices increase productivity more
in Brazil, according to the Agricultural Census 2006
based analysis are grazing rotations and lime application on pasture, as well as the use of no-till and
modified seeds in agricultural production systems.
Three opportunities for technology diffusion include:
• Access to technical assistance plays an important role in raising agricultural productivity, regardless of the scale of production. Technical assistance
helps producers less educated to improve the use of
inputs. Its importance to the Brazilian family farming
is even greater due to the low average educational
level of smallholders.
• The learning from other producers, especially
those whose properties share similar characteristics, catalyzes the technological adoption. In Brazil,

Quality of infrastructure
Infrastructure of better quality is associated with
higher productivity in livestock, crop production and
family farming. There is great scope for public policies to improve the quality of infrastructure in Brazil
and thus propel agricultural productivity. Agricultural producers rely on infrastructure to reach both
markets to sell their products as the purchase of
inputs needed for production. When determining
the access of producers your inputs and consumer
infrastructure influences the return of agricultural
production and affects productivity. The infrastructure within the properties country - particularly the
storage capacity - is also important to ensure that
agricultural production meets quality requirements
and deadlines.
Although it is one of the most prominent agricultural producers in the world, as a major exporter of rural commodities, Brazil suffers from poor
infrastructure. This imposes high costs for rural
production, reducing agricultural productivity. The
total storage capacity of the country is 80% of the
harvest, well below the 120% recommended by the
FAO (Food and Agriculture Organization). Bottlenecks in the transport system also hinder agricultural
production.
Inefficient and poor roads make it very costly
transportation - carry a ton of soy one of the municipalities of the leading producers grain until its point
of export is almost three times more expensive than
transporting this amount of soy a similar distance
in the United States. The lack of road infrastructure
also prevents products are exported to ports more
efficient - in some cases, it is up to twenty times
higher costs. •
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Presence of cooperatives
Best suited to the analysis of the role of cooperatives in the Brazilian agricultural production data
are needed to clarify the mixed evidence on the benefits of cooperatives in the country. Farmers have
less flexibility in the use of basic inputs like tractors
and mechanical instruments. In theory, cooperatives
function as instruments of scale that help overcome
this inflexibility. An aggregate time in cooperatives,
small producers can buy inputs for the production of

higher cost and more easily gain bargaining power
in negotiations. Technological diffusion is accelerated through centralized access to technical assistance and faster information dissemination. Cooperatives can also ensure greater access to credit
- in the South and Southeast of the country, credit
unions represent about 8 % of the financing of agricultural production. Thus, cooperatives can facilitate
productivity gains promoted by other factors such
as technological adoption and credit.
However, there is mixed evidence on the benefits
of cooperatives in Brazil. For unfamiliar producers,
cooperatives are associated with productivity gains
in agricultural production, but not in livestock production, while in the family farm, they are associated
with higher productivity only for livestock.

|

the till was adopted more widely in the regions where the producers were similar soil types and, therefore, the new technique could learn more easily with
neighboring farmers.
• The access to formal education. Higher levels
of education increase the ability to learn and implement new agricultural practices. In particular, greater education of family farms contributes significantly to increased productivity. Furthermore, there is
evidence that specialized training (higher education)
increases agricultural productivity, while livestock
production requires lower levels of formal education
(primary education) for the dissemination of good
practices.
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fuel that
moves Petrobras
By Kelly Nascimento
Insight-Bioma editor

The activity of exploring and
producing oil is increasingly tied to
the ability to innovate. Innovation is
the key to extracting oil protecting
the environment and minimizing
impacts. Every year, around the
world, new technologies are
presented as the fruit of continuous
research development. In Brazil,
this transformation is captained by
Petrobras. Present in 25 countries,

companies in the world by 2020.
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five largest integrated energy
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n 2013, the company turned 60, facing
challenges such as exploration of the
pre-salt layer and protecting the environment. Petrobras to produce oil at 7000
meters depth is the result of much research, investment in technology and innovation. A job at the height of Brazil’s potential in the sector. The country
probably has one of the largest oil reserves in the
world, which causes the expansion of opportunities
for the supply chain is thriving.

“We will be one of the largest oil producers in
the world, and I say that we are just beginning the
exploration and production in pre-salt layers,” said
the president of Petrobras, Graça Foster.
Currently, there are eight different platforms
operating in the pre-salt layer of the Santos and
Campos basins. Only seven years after the first discovery, production has reached more than 320 thousand barrels of oil per day (bpd). By 2017, Petrobras
will have 15 new systems operating in these areas,

SAFETY
Petrobras invests in initiatives related to process
safety to prevent accidents and ensure the integrity
of individuals and facilities. These actions involve
the risk analysis of activities, change management,
continuous training of people and fulfillment of plans
of maintenance and inspection, among others.
The equipment used by Petrobras pre-salt and
other fields of the Brazilian coast are fully compliant
with the latest industry security practices , incorporating the Brazilian and international experience
accumulated in drilling over the years. Petrobras is
the largest deepwater operator in the world, having
accumulated huge experience. In addition, there are
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identify products that enhance the corrosion resistance of the equipment used in the pre-salt. They
also test products, associated with water injected
into the well, cause the rock to release the pre-salt
oil more easily.
During a fair of the sector, the executive manager
of the pre-salt Exploration and Production Petrobras,
Carlos Tadeu Fraga reaffirmed the importance of the
pre-salt discoveries for the advancement of oil production in Brazil. The executive said that in 2017, the
production horizon that will exceed 1 million barrels
per day (bpd), comprising portions of Petrobras and
partner companies. Currently, this production is 192
thousand barrels per day (bpd). The total Petrobras
production grew on average 10% per year over the
past 30 years. The trajectory of the company began
in shallow water, in the 70s, and was advancing towards deep and ultra deep waters to reach the pre-salt. “The Campos Basin is today one of the largest
offshore production complexes in the world,” said
Fraga.
For the executive, “the pre-salt requires strict
management and excellence in all fronts, design and
project management to the supply of goods and services, with particular emphasis on the management
and development of people.”The need to develop the
pre-salt investments are fully contemplated in the
Business Plan and Management from 2012 to 2016.
The assessment of Petrobras and partners regarding the potential pre-salt today is greater compared
to the initial assessments made at the time of first
discovery, “ reiterated Fraga.
According to the Plan will be invested in Petrobras pre-salt U.S. $ 69.6 billion, of which 85% in the
Santos Basin. The total investment in the pre-salt,
including the proportion of partners Petrobras, is
estimated at $ 93 billion.
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which should ensure, in accordance with the Business Plan and Management Company, the production of one million barrels of oil per day. By 2020,
the volume will reach two million barrels.
In the frame of the operation, many efforts. The
company hired drilling rigs, production platforms,
ships, submarines in resources that move the entire chain of the energy industry. The growth of production from pre-salt leads to the search for new
solutions. The research team, for example, works to
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rigorous training program for professionals engaged
in the platforms
“In all actions to ensure the reliability required,
there are plans for emergency response, in order to
mitigate impacts of incidents. The operational safety
and environmental protection are issues of priority
in our operations, “says the company, through note.

|
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Energy efficiency and emission reduction
The company has invested significantly in energy
efficiency initiatives, operational improvements, research and development of new technologies, use of
renewable energy and promoting efficient use of the
products. With these actions, Petrobras will mitigate
the growth curve of greenhouse emissions generated by its operations and product gases, contributing
to the expansion of the company business is done
from a sustainable basis.
By 2015, oil will invest $ 1.2 billion in energy efficiency measures and reducing emissions intensity
of greenhouse gases. Only in 2012 about $ 29 million
was invested in energy efficiency projects, generating savings of 4 billion barrels of oil equivalent per
day (bpd) or 8.6 million gigajoules (GJ) of energy.
Stands out as a mitigating action, the Optimization Program Harnessing Natural Gas. This program
was created to reduce the emission of greenhouse
gases and aims to raise the index of Associated Gas
Utilization of the Company to 95% in 2015. In 2012,
a decrease of 60.8% in gas flaring torch, the utilization of associated gas was 91.3%, outperforming the
previous year. In last September, was hit a monthly
record of exploitation of gas with the use of 94.36%
of associated gas at reservoir conditions.
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PARTNERSHIPS AND
EMPOWERMENT OF PERSONS
To efficiently operate in deep waters, the company developed its own technology and operate in
partnership with universities and research centers.
In 2013, Petrobras and Senai signed an agreement
for the development of simulators and virtual environments. A total of 14 new simulators operations to
be used for training of professionals in the oil and
gas industry in the next five years will be produced.
The investment of U.S. $ 83.6 million comes from
the application of associated resources required
to Research and Development (R & D) and training
amounting to 1 % of the revenues of the fields that
pay special participation investments. This investment will provide a highly qualified training professionals, both focused on increasing efficiency and

operational safety.
The first courses using this structure will commence in July 2014, focusing on increasing efficiency and operational safety. With the new simulators, the goal is that about seven thousand Petrobras
professionals are trained in five years, the period of
the agreement. After this interval, the facilities will
be available for the entire oil and gas industry .
Director of Exploration and Production Petrobras, José Formigli, stressed that cooperation be-

logies come on stream in the coming years, which
makes the process of critical education and training
of operators for these units. Therefore, the simulators are increasingly embedded in our training
plans,” analyzes. According to the executive, more
than five thousand people have been trained, thanks
to a partnership with the Federation of Industries
of Rio.
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ENVIRONMENT
Aligned to the Strategic Plan and Business Plan,
the Petrobras Environmental Program demonstrates
the company’s commitment to the implementation of
sustainable development. Through its policy of environmental sponsorship, Petrobras invests in initiatives aimed at environmental protection and dissemination of ecological awareness.
The program is characterized by acting on relevant for Petrobras and Brazil for environmental
issues, articulating initiatives that contribute to creating solutions and offer alternatives with transformative potential and synergy with public policies.
From 2003 to 2008, the Petrobras Environmental Program has invested over U.S. $ 150 million in
projects for small, medium and large developed in
partnership with civil society organizations throughout the country, covering dozens of watersheds,
ecosystems and landscapes in Amazonia, Caatinga,
Cerrado, Atlantic Forest and Pantanal. Over 5000
native species were studied in an area of direct influence of 9000 hectares, serving 23 million people
directly and indirectly in 129 municipalities in 17 states. •
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tween the company and SENAI should be a model
for other operators in Brazil: “It is important to have
skilled manpower to achieve our manning rigs, platforms and vessels. Simulators are important as
safe and reliable operations and are another chapter
in the success story of the relationship between Petrobras and FIRJAN.”
Formigli emphasizes the importance of professional training for the company’s future. “Next-generation platforms that incorporate new techno-
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tangible asset
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hile companies accelerate water efficiency and improve management of water resources, these kinds of pressures are likely
to worsen. Many regions are on track to suffer considerable
freshwater deficits in the next two decades. According to a
recent study conducted by McKinsey, the world may face a shortfall of
40% between forecast demand and available supply by 2030. More than
a third of the world’s population, approximately 2.4 billion people live in
countries with water shortages and by 2025, this proportion will increase
to two-thirds.
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It has long been said that water is one of the twenty-first
century's most valuable assets. Risks related to water
are intensifying worldwide, creating pressures on society
and business. In an unprecedented scenario, periods of
drought hit in 2011, companies and supply chains intensive
water use in Russia, China and across the southern part of
the United States. Extreme floods caused severe economic
impacts in Australia, Pakistan and the U.S. Midwest.
Numerous industries - apparel, beverage, food, agriculture
and electric power - felt the financial impact of these
events, as higher commodity costs, operating restrictions
or reduced profits. In this scenario, in addition to financial
analysis, investors began to consider water management
in business decision making.
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GLOBAL WATER STRESS
It is estimated that by mid-century the world population will grow from seven to nine billion people.
Along with the economic growth of markets emerging that will mean a greater demand for food and
drinking water. The agriculture already accounts for
about 70% of global water use, but like the changes
food in developing countries increase the demand for
water (food intensive use of water, such as meat and
dairy products), this proportion will grow even more.
Without efficiencies, the demand of water for agriculture is expected to grow 45% by 2030, ie an annual
additional 1.400m3 of water per year.
The increased demand for water by the energy
and electricity sectors is more competitive pressure. Many sources of power generation require vast
amounts of water for cooling, and this sector accounted for 41% of total retirada5 water in the United
States and 44% in the European Union. The intensive
use of water the production of fuel, too, is on the rise.
In 2009, only 5% of liquid fuels in the world come
from “unconventional” sources of intensive water,
such as biofuels, oil sands and shale oil. By 2035, the
Energy Information Administration predicts U.S. that

percentage double or triple, depending on oil prices
in the world.
These global deficiencies will achieve larger scale regions such as Southeast and East Asia , where
significant investments are spurring unprecedented
economic expansion . The growing demand for clean
water between agriculture, industry and growing populations in these and other areas, is increasing the
risks associated with water. These risks that many
companies are still not running and many investors
are not yet considering. Investors are now more
aware of these trends.Over 350 institutional investors who collectively manage 43 trillion in assets ,
supported in 2013 the Carbon Disclosure Project
water survey sent to 408 of the largest companies
in the world . More than ever , American investors
are meeting the demands of shareholders calling for
transparency in relation to water for various sectors
including food and beverage, oil and gas , and electric
utilities . In addition to pushing companies to increase
transparency , several major European institutional
investors, including Norges Bank Investment Management, Robeco Asset Management and Hermes began not only to assess the risks related to water in its

RESPONSES OF INVESTORS TO THE
RISKS WITH THE USE OF WATER
Given the increasing prevalence of these impacts
on enterprise business, the risks and opportunities
related to water are becoming a major focus among
global investors. The main interest of investors, to

TOOL
Although there is greater corporate transparency
on the water, remains a challenge for investors to understand the extent to which companies are managing risks well relating to water resources and how
they are taking advantage of opportunities. Currently,
there are few effective and affordable tools to help
investors answer the following question: “Companies
are managing my portfolio hydric risks well? “ This
gap is filled with the creation of Ceres Aqua Gauge ™
- a structure and effective methodology for assessing
corporate management practices of water.
The Ceres coalition of investors , environmental
groups and other organizations to help make tangi-
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IMPACTS ON BUSINESS
There is evidence that the world’s water resources situation is causing serious financial impacts on
various sectors of the economy. A 2010 survey, requested by investors, revealed that 39% of 150 respondents had suffered negative impacts related to
water degradation. These impacts that caused disruptions to operations due to drought or flooding,
declining water quality that required expensive treatments on site, or increases in water prices, fines and
litigation relating to environmental accidents.
However, the risks associated with water can arise for those companies whose operations, suppliers
or products have limited or no impact on watersheds.
This is related to the fact that the local water supply
meets many users or is employed by other industries.
Even companies that show good performance and
efficiency of water use and effluent may face the risk
of losing access to a clean water source, or face higher costs of access due to the reckless actions of
others.
Physical risks associated with water, the lack or
excess, in one place, and the Impacts of access and
quality of water are usually the most common challenges facing businesses. Moreover these risks can
be generated by the way water resources are regulated and allocated, and how the main stakeholders
(communities, customers and NGOs) see the impact
of a company on the appeal. The water itself comprises a mixture of social and environmental values.
In most places its use is governed competently or
not by regulators. As pressure on the supply increases and the underlying resources are degraded, regulators should make increasingly difficult decisions
about as local sources of water are being allocated.
This can be done through measures such as price
increases, restrictions on access to water or authorizations for wastewater discharge, all have impact on
business. On the other hand, companies that operate
in areas with little or poorly enforced regulation may
face even greater risks resulting from the unrestricted use or water pollution.

date, has been the pursuit of transparency from companies on water use and risks associated with this
as well.
Investors are also seeking greater disclosure of
financial records of companies. In 2010, the Securities and Exchange Commission of the United released
a guide formal disclosure in response to the repeated requests of investors organized by Ceres. The
guide requires that firms traded disclose to investors
all financial reports of climate-related risks, including
those relating to the availability and quality of water.
In addition, investors are pressing companies to
act on water issues. Prominent European institutional investors, including Norges Bank Investment Management, Robeco Asset Management and Hermes
began not only to assess the risk associated with water in their portfolios, but also those directly involved
companies that are exposed to higher risks.
Some of these actions were instigated investors
through shareholder resolutions, particularly in the
United States. Over the past four years, investors
have filed more than 30 resolutions of stakeholders,
which led companies to conduct risk assessments
associated with water, promotion operations or assets that face water hazards, and address these risks
in operations and supply chains. The resolutions
were introduced mainly for oil companies and gas,
electricity, and food and beverages.
Even Wall Street is increasing its risk analysis in
relation to water. Investment banks continue to issue reports, including UBS, Citi and HSBC. Bloomberg and other financial information providers have
diversified coverage of water issues, in response to
growing demand indicators on water. Bloomberg announced plans to launch a data service, focused on
water, which provide models of supply and demand,
and news briefings about the shortage of input.
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portfolios , but also directly engage businesses high
risk in the management of issues relating to water.
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ble that speech. The group created the Ceres Aqua
Gauge , innovative tool that presents business risks
related to water management . The Ceres Aqua Gauge is a support assessment for investors , who seek
to understand how companies position themselves to
manage the risks and opportunities associated with
the use of water in industry . The Aqua Gauge is a
versatile tool that is in Excel format and methodology which allows investors to share the management
activities of a water company best practices ponta.
Developed through a consultative process of nine
months, along with representatives of more than 50
financial institutions and investment companies , conservation groups and other organizations , the Aqua
Gauge is based on the foundations described by The
Ceres Roadmap for Sustainability (screenplay Ceres
for Sustainability ) - and just as the Roadmap, focuses
on governance and management , stakeholder participation and transparency.

|
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GOOD EXAMPLE : CASE PEPSICO
In 2009, PepsiCo, along with the NGO Forum for
the Future, held a planning exercise, considering a
scenario of social and environmental risks and opportunities, which expect the company in 2030. With
regard to water, the exercise brought to light possible restrictions on future water availability in major
countries and markets, with implications for their
food and beverage plants, in addition to its agricultural supply chain.
This risk assessment has helped to inform the
main performance goals of the company relating to
water management, which are underpinned by a commitment to treat water as a universal human right .
The objectives of PepsiCo include :
• Improve the efficiency of water use by 20% by
2015.
• Contribute to a “positive impact of water” when it returns to the environment , larger volumes
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of water than employees in its operations .
• Work jointly with agricultural suppliers to promote land use practices that protect water, climate,
soil and biodiversity .
At the operational level, PepsiCo is working to integrate its goal of water efficiency with its guidelines
for sustainable engineering (Sustainable Engineering
Guidelines). These guidelines provide guidance for
the reduction of water use, design and management
of process plant, site selection and ReCon tool. This
consists of a diagnostic for understanding the use of
water and energy in the plant and for creating reduction strategies. These efforts are strengthened at the
enterprise level through a filter of capital expenditure,
which analyzes the main risks and opportunities involving water (and other sustainability issues), compared to projects with higher capital requirements to
$ 5 million. By the year 2010, the company had improved its efficiency in water use by 18% compared
to 2006.
In addition to controlling energy efficiency in the
plant, the company is prioritizing interventions at the
level of river basins located in critical regions, focusing on projects and collaborations that return water
to the basins and surrounding communities. To this
end, PepsiCo has worked with The Nature Conservancy in a pilot project which identified priorities for
watershed recovery in Mexico, United States, India,
China and the UK.
The company is moving beyond its direct operations to its agricultural supply chain and working with
suppliers to implement new technologies economy
ofwater, as the “i-Crop” tool. The i-Crop is a web management system harvest developed in partnership
with the University of Cambridge, which allows farmers around the world to monitor, manage and reduce water consumption and carbon emissions, while
maximizing the yield and quality. •

innovation

By Sidnei Castilhos Rodrigues, José Antonio Assunção Peixoto e Leydervan de Souza Xavier
Researchers at the Postgraduate Program in Technology of Cefet / RJ
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The supply chain
can be green
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Ecowood
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In contemporary times , subject to environmental pressures and influenced
by concepts related to sustainable development , companies are increasingly
held accountable for the waste they generate , both during manufacturing
and in the disposal of its products , after life . In this context, assumes
strategic value the development of technologies that can mitigate or
eliminate the effects associated with the production of such waste. Among
these technologies, those used for the production of so-called plastic
wood can be included from some types of industrial waste. The production
processes for these woods are varied, as are geometries and compositions
produced, sold under many names and brands.
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n this article, we analyze the case of a
company in Rio de Janeiro that produces
plastic timber known Ecowood from the
association of plastic waste and natural
and synthetic fibers from different industrial sectors.
To produce new products, using – as inputs – waste
from different industrial sectors, the Ecowood integrates, in a new design, the supply chains of these,
towards a sustainable industrial ecology. In short,
the company, through its manufacturing process
and its products, exerts a function of prolonging the
life of various materials previously discarded, which
are used as inputs by the company cycle, seeking to
create, through recycling, a closed loop production
for their own product.
The capability of the production process employed by the company has become the driving force
for the formation of a partnership between Carlos
Chagas Filho Foundation for Research Support of
the State of Rio de Janeiro – FAPERJ and company
Ecowood River Industrial Plastics Ltd, in the context of conducting a master thesis, whose aim was
to assess the environmental aspects and impacts of
producing products aimed at Ecowood in future ensure its sustainable condition, especially in relation

to the consumption of water, energy and generate
their own waste.
GREEN CHAIN AND REVERSE LOGISTICS
The Green Supply Chain is a more precisely the
almost closed system of flows of raw materials and
energy, in line with industrial ecology mode which
is closer to real production systems. This concept
can be exemplified by eco-industrial parks, in which companies are environmentally complementary,
since the production of energy to the recovery and
reuse of waste. Another example for the initiative to
green supply chain is the integration of suppliers,
distributors and recovery facilities, promoted by
companies Hewlett-Packard, IBM and Xerox.
Now, reverse logistics enables the collection of
products, especially after the use for which they
were intended and is central to industrial ecology
in that it allows products at the end of its useful
life and also waste of productive processes are
recovered by producers and intended reusing the
component materials such as, for example, for
recycling.
It is in the context of social welfare and preservation of the environment that reverse logistics

INTERACTION BETWEEN PRODUCTION CHAINS
The analysis of the transformation of supply
chains in which the company is inserted Ecowood
Rio was performed only in the chains which were
companies Tapetes São Carlos and Kimberly - Clark.
This is justified by two suppliers are companies with

The use of reverse
logistics is critical to
the success of reuse
and recycling
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THE COMPANY ECOWOOD
The Ecowood Rio Plastics Industrial Company
was established in May 2005 and is located in the
municipality of Duque de Caxias. The motivation of
its founders was the search for a new development
with the bias that could add economic sustainability
and environmental value at the same time and the
result was the choice to work with raw material cost
and potentially problematic in relation to their eviction, the plastic, including contaminated, creating an
innovative product by the addition of natural fibers in
its composition.
The product generated by the company Ecowood
Rio can replace the natural wood in most of its applications, and can be worked with the same tools applied in natural wood, in addition to receiving treatment to finish, such as paint and varnish. The profile
Ecowood can be used in the construction of decks,
piers, garden furniture and swimming pools, fences,

industrial pallets (its main product), kiosks, sleepers
for railway tracks and other parts. As this is a recent
product, many applications may still occur.
The product is manufactured from reusable materials, natural or not, and for recyclable materials
such as waste plastics and various types of vegetable and synthetic fibers. Using the proportion of
60 to 80% of plastic material and 20 to 40% of dust
and other materials such as sawdust, wood chips,
diapers, synthetic raffia, cotton, plastics, fiberglass
and other materials, resulting parts that can mimic
or even replace the natural wood with the advantage
of being impervious, invulnerable to attack by pests
and insects and it is a product that seeks to be environmentally friendly. Another advantage is the inability to use ECOWOOD as an energy source, which
prevents its burning, unlike natural wood, avoiding
the emission of air pollutants, among others.
The possibility of using waste as raw material
is the main factor that stands out and differentiates
Ecowood River of other enterprises, as well as turn
what could be dumped and accumulated in dumps in
value-added product, increasing the life cycle components of the composite ECOWOOD also promotes
an alternative conscious consumption by replacing,
in relation to natural wood, avoiding the felling of
trees and contributing to environmental preservation. Another differential ECOWOOD is the fact that it
can reuse it as much product as possible waste production, in the normal production process, making it
potentially completely recyclable.

|

should be employed, providing channels and streams of proper collection and destination, usually
taking proactive in better reuse of the property, in
this case, making the best use of reject various processes. The use of reverse logistics is critical to the
success of reuse and recycling.
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regular frequency of sending waste and together
their inputs account for over 60 % of the composition of ECOWOOD today.
In the case of the supply chain that fits the company Tapetes São Carlos, part of the waste from
your production process was intended to company
Ecowood Rio, along with other inputs, is used in
the production of composite Ecowood. This change
adds value to the supplier, as part of their waste becomes a new product, extending the usefulness of
this line with the thinking of industrial ecology material form. The new channel, formed by the insertion

of Ecowood product on the market is also different
from the previous, as shall be allowed to function
in a closed cycle, ie, with potential to recycle your
product ad aeternum, befallen favorable economic
and contractual conditions.
The production chain of Fraldas Kimberly is
amended by inserting the company Ecowood Rio,
reusing is the pre-existing and extending the useful life of these materials, transforming them, along
with other inputs, in Ecowood composite waste. The
same happens with inputs from other waste supply
chains.
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Ecowood can be
used in the
construction of decks,
piers, garden furniture
and swimming pools

ANALYSIS OF RESULTS
The current scale of production, the production
process of mapping Ecowood and their relationships
with other companies identified the reordering of
flows of mass and energy along some pre-existing
supply chains. In this context, guided by policies
declared to contribute to sustainable development,
Ecowood, to advance the development of their own
supply chain, interferes in the life cycle (market and
physical) of the products of those chains, in a move
that aligns with the possibility to establish a green
supply chain. In this case, it may be considered that
there were also changes in the securities of certain
companies with which systems Ecowood been interacting.
Possibly because of the use of the product to be
associated with initiatives and sustainability and the
value assigned to it by society, Ecowood has managed to negotiate with other companies that adopt
strict standards of registration of suppliers, such as
Petrobras and Honda, without count itself currently
has certifications demanded by them.
Quantitative aspects related to the current production of Ecowood are limited to the low amount
of inputs required to produce them, logically with
the increased scale of production, the impact is proportionally larger in relation to the volume of waste
diverted from landfills and the extraction of natural
wood. That is, in general, it is estimated that the
more the company producing Ecowood, the more it
will be benefitting the environment.
The scale of production had little interference
in the qualitative aspects. However, the increase of
production or diversification for new products with
the same inputs with different compositions, generates a proportional increase in inputs, which may
cause the company Ecowood Rio develop new suppliers, forming or changing other supply chains .
The availability of a more bulky and varied set of
products Ecowood on one side, and synergy with a
greater number of companies and their networks, on
the other, raise the possibility that the products of
Ecowood are consumed by these companies and if
waste produced by them are embedded in the composition of the plastic timber, then occur the increased circulation of matter in a closed system and
ecosystem structure that underlies the concept of
industrial ecology, would be addressed and strengthened. •
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Environmental
Intelligence
to serve the industry

In Rio de Janeiro, the SENAI Center for Environmental Technology
(Environmental CTS), part of FIRJAN, has become a benchmark for
the domestic industry and today offers services to 19 states and the
Federal District. The expansion, which began in 2008, consolidated
in 2013 with average growth of 35% per annum of the total number of
attendance. Only from January to the first week of October this year
190 companies have been assisted. Each month, the Center provides

|
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12,000 analyzes on average. It is expected to close 2013 with a total of

76

160,000 analyzes and 210 serviced companies of all sizes.
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or companies in other states, the Environmental CTS is most sought for the services of occupational hygiene analyzes,
which is a reference in Brazil. Activities
environmental audits and consulting in the area of
air quality also have high demand. More recently, the
expansion was driven by demand for Inventory of
Greenhouse Gases and Mitigation Plan.
The CTS also provides other services such as
the methodology of Cleaner Production (CP), con-

sulting for various certifications and environmental research and development for the oil & gas and
pharmaceutical.
Paulo Roberto Furio, manager of the Environmental CTS, attributes the growth to the sum of
three factors: quality of service; work of business
specialists who understand the demands of the states, and competitive price. “FIRJAN, besides promoting the adequacy of companies with technical
standards and environmental aspects, is helping to

NETWORK WITH SESI/SENAI FROM
OTHER STATES BECOMES A MODEL
Among the reasons that lead to the expansion of
the national Environmental CTS is working in networks with SESI / SENAI units. Furio explains that
the business experts from technological services in
the environment act in the pre-sales and post-sales

insight-bIOMA

PARTNERSHIPS WITH INSTITUTIONS
A partnership with the Brazilian Association of
Technical Standards (ABNT) and Sebrae, established this year, has been pushing the development
of Inventories of Greenhouse Gases and Mitigation
Plan for Small Businesses. In just three months, 38

contracts were signed, of which 13 have already
made and 25 in progress. The agreement provides
that the Sebrae Archer with the payment of 80% of
the consultancy.
Additionally, technicians of tge Environmental CTS, in partnership with the ABNT, are training
professionals from regional departments of SENAI
throughout Brazil, to enable them to implement the
Promotion of Management and Greenhouse Gas Verification Program for Third Party on Small and Medium Enterprises.
Claudio Luiz Lemos, technical analyst and consultant for the ABNT Inter-American Development
Bank (BID), a partner institution of this program,
states that together with FIRJAN work was essential to enable the idea. “We think about FIRJAN to
enlarge the access of small and medium enterprises
and partnership has contributed immeasurably to
this,” he says.
Furio agrees. “We have two adjoining aspects that
differentiate us from other organizations: technical
competence and ability to raise with the companies,”
he explains. We read, in fact, says that before the
partnership ABNT was really finding it difficult.
Another work that has earned the trust is the
laboratory services of high complexity in the area
of Occupational Health and Environmental Toxicology CTS. Furio explains that the tests are accredited by the National Institute of Metrology, Quality
and Technology (INMETRO) under the Standard ISO
17025 and some of them are not carried in the CTS
labs. This expertise has led the CTS to present four
scientific papers in national and international conferences. And in late 2012, the organ was elected by
SESI-AM the best supplier of the year in the area of
occupational analyzes.
Also in this field, the team of CTS develops other
actions in support of Regional Departments SESI
/ SENAI each state, providing technical guidance
on methodologies, detection limits, legal aspects,
among others. Moreover, the regular CTS develops
scientific research seeking improvement of analytical methods and the adaptation of new methodologies, whose results are disseminated to other states.

|

make them more efficient designs, for industry use
fewer natural resources, consume less energy and
emit less greenhouse gases,” says Furio.
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and oversee the work, aimed at attracting new customers and realizing business opportunities.
“The sales targets for environmental services, strategies, businesses and type of services to
be prospected are negotiated with each executive
manager of the various operating units of FIRJAN
scattered throughout the state. Throughout the
year, there is monitoring of what was planned and
their performance indicators. This operating model
is being adopted by various regional departments;
such as Paraná and Santa Catarina,” says Furio.

|
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INVESTIMENT RETURN
Pedrinco Pedreiras e Indústria de Concreto, located in Nova Friburgo, searched the Environmental
CTS indicated by the Brazilian Portland Cement Association (ABCP) and Sebrae. The first service was
contracted to CP methodology, developed in 2011.
This October will begin the Inventory of Greenhouse
Gas (GHG) Mitigation Plan and also by the Environmental CTS.
“Today this commitment to the environment is becoming crucial to keep the market,” says Maíra Lima
Wermelinger Araujo, director of the company. She
explains that now provides resources for environmental investments in the annual business planning.
“It’s worth because it has return. We compensate
for the investment, because we recorded increasing
productivity and reducing waste, “she explains.
One example of return on CP was the reduction
of greenhouse gas used as fuel for trucks, due to
the adoption of a new layout in making goods to be
delivered. The current system allows for more intelligent handling of forklifts. Another gain will come
from healing, which will emit less when counting
chamber with mixed energy: solar and gas, change
is in the final stages of implementation.
“Today our losses of raw material does not reach
0.5%, which was possible with CP. By doing inventory, we will continue on this path, trying to redu-

80

ce our impacts on society, “says the executive. She
also hopes to expand the supply to the Petrochemical Complex of Rio de Janeiro (Comperj) and large
construction companies that have sought to produce
works with the lowest GHG emissions and thereby
seek suppliers that confirm their commitments identified in the inventory.
OIL AND GAS
In October, the Environmental CTS has been
accredited by the National Agency of Petroleum,
Natural Gas and Biofuels (ANP). According to the
manager of CTS, Paul Furio, the seal of the sector
regulator lets unite FIRJAN experience in conducting applied research projects to the large capacity
of the ANP to meet the main demands of the sector.
“Given the high level of technological requirement of the petroleum industry as well as the requirements of the ANP, course accredited institutions by it have a high level of excellence. The CTS
is proud to be part of that group that gathers the best
universities and research centers in the country,”
says Furio. According to information from the ANP,
there are 41 accredited research units, including the
CTS Welding.
Mauro Rock Gospel, manager of Chemistry Research Center Leopoldo Américo Miguez and Development Mello (Cenpes) of Petrobras, said the new
status bodes well: “We know the work of the Environmental CTS and see that the laboratory has qualities to accomplish partnerships in the area of new
methods and analytical services. Accreditation with
ANP facilitates this process because we have an obligation to invest in accredited research institutions,
“said Rocha. One of the contracts prior to the seal
of the regulatory agency and has already signed between FIRJAN and Cenpes System is designed for
the analysis and characterization of samples derived
from the oil originated from the areas of Supply and
Exploration and Production (E & P) of Petrobras. •

