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Kelly nasCimento
eDitora De insight-bioMa

no último carnaval, os cidadãos cariocas foram obrigados a 

conviver com uma verdade inconveniente: você é responsável pelo 

lixo que produz. a greve dos garis transformou as ruas do rio de janeiro em 

verdadeiros lixões. assim como os dejetos, acumularam-se questões a respeito da 

responsabilidade compartilhada pelos resíduos que cada um gera diariamente.

nesta edição de insight – bioma, apresentamos uma empresa que traz um olhar 

diferente sobre a questão. unindo inovação, criatividade e tecnologia, a WiseWaste 

traz boas novas para um debate até então estagnado no brasil: o gerenciamento de 

resíduos.

neste ano, a WiseWaste lançou o aplicativo lixarada, que possibilita que o 

cidadão use seu celular para denunciar lixões brasil afora. Detalhamos o case na 

matéria de capa desta edição, como um convite à reflexão sobre o lixo nosso 

de cada dia.

boa leitura!

síntese

Brasil e a eterna 
busca da

estabilidade
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Brasil e a eterna busca da

estabilidade
por ernesto cavasin neto
Diretor de finanças corporativas da pwc brasil

ciência é a palavra que define a busca de conhecimento. É a forma de organizar 

nossas experiências e o que aprendemos no dia a dia. costumeiramente, a 

ciência é dividida em três grupos: sociais/humanas, biológicas e exatas, o que 

guarda semelhanças com o tripé que forma o atual conceito de sustentabilidade.

compreender as pessoas e suas necessidades, o maior desafio que existe 

na humanidade, é o que se propõem as ciências humanas/sociais a anatomia 

e o funcionamento de organismos, está a cargo das biológicas; e as exatas, 

guardados os desvios padrões, é a rigidez. 
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e dessa forma, tentando organizar expe-
riências recentes que aconteceram no 
brasil, a sociedade se movimentou numa 
tentativa de explicar a explosão que 

aconteceu nas ruas em junho de 2013. os meios 
de comunicação recorreram a sociólogos, políticos, 
psicólogos e vários outros especialistas de duas 
bases desse tripé. não vi nenhum engenheiro, fí-
sico, contador e outros estudiosos das exatas opi-
nando na mídia a respeito dessa questão. Mas da 
área de exatas também podem vir considerações 
que ajudam a compreender melhor o cenário.

vamos às leis da física. em sua teoria da inva-
riância, galileu disse que todas as equações físicas 
não podem depender do estado de movimento de 
um observador, uma vez que o movimento é re-
lativo. ou seja, as leis fundamentais da física são 
as mesmas em todos os sistemas de referência 
inerciais. a partir da invariância de galileu, assu-
mo que, mesmo com todas as movimentações que 
aconteceram no brasil nos últimos meses, a re-
ferência inercial é a mesma: o descontentamento 
com o equilíbrio da sociedade, seja pelo passe de 
ônibus mais caro, pela corrupção e falta de educa-
ção de qualidade, entre outros ensejos da popula-
ção. o ser humano sempre mudou de forma rápida 
suas referências, mas a inércia aplicada move-se 
de forma linear.

hoje conseguimos de forma mais rápida disse-
minar esses novos padrões com o uso das tecnolo-
gias da comunicação. apesar de cada vez mais rápi-
do trocarmos nosso ponto de referência, a fórmula 
aplicada para calcular esse movimento permanece a 
mesma. voltando à física, recorro a kepler, astrofí-
sico alemão que formulou as três leis fundamentais 
da mecânica celeste e abriu espaço para que seus 
sucessores pudessem desenvolver teorias como a 
dos sistemas dinâmicos. um corpo pode ter equilí-
brio – estável, instável ou indiferente. 

a estabilidade é quando um corpo volta sempre 
ao seu ponto inicial após aplicarmos a ele uma for-
ça e retirarmos; a instabilidade é quando aplicamos 
essa força e, ao retirarmos, esse corpo não retorna 
ao ponto inicial e sim continua seu movimento até 
atingir seu equilíbrio; e a indiferença é a tendência 
de esse corpo ficar até onde a força o carregue.

travando a referência e mantendo a integri-
dade das fórmulas físicas, e sabendo que a força 
aplicada suscita resultados diferentes a distintos 
tipos de corpos, vou atrás de outra celebridade da 
física para última teoria necessária nesta análise. 
o inglês isaac newton é um dos mais conhecidos 

cientistas de nossa história; é de sua obra, funda-
menta a mecânica clássica, que extraio as três leis 
de newton: 

1ª lei: todo corpo continua em seu estado de 
repouso ou de movimento uniforme em uma linha 
reta, a menos que seja forçado a mudar aquele es-
tado por forças externas;

2ª lei: a mudança de movimento é proporcional 
à força imprimida e é produzida na mesma direção 
da força.

3ª lei: a toda ação há sempre uma reação opos-
ta e de igual proporção à força aplicada.

em resumo, essas leis afirmam que, fisicamen-
te, nenhuma fórmula é alterada com o tempo e com 
a velocidade, desde que analisada de forma relati-
vizada. e a trajetória depende basicamente da for-
ça que lhe é impressa e que o equilíbrio de cada 
corpo dependerá do seu estado dinâmico.

na ciência exata, como nas demais, é importan-
te entender as unidades e as nomenclaturas que 
estamos usando, ou seja, ser claro. fazendo uma 
correlação com os protestos de junho do ano pas-
sado, podemos considerar que:

corpo físico = brasileiro
força aplicada = corrupção, infraestrutura pre-

cária, falta de qualidade de vida, impostos altos, 
produtos caríssimos.

o corpo físico está sempre sujeito à interferên-
cia do ambiente, e com a aplicação de força externa 
sai de sua inércia usual. no caso do brasil, é dada a 
uma força aplicada fora do comum. tal movimento 
foi visto em outros momentos da história, com for-
ças como a ditatura e a corrupção sendo aplicadas 
ao corpo. 

com o início do movimento desse corpo, foi 
possível distinguir os diferentes equilíbrios para 
cada um que recebeu essa força. uma grande parte 
dos corpos se provou estável, retornando às suas 
casas e à vida cotidiana assim que acabou a força 
extra aplicada – nesse caso, a copa das confede-
rações, ajuste das tarifas de ônibus, fim do julga-
mento do mensalão etc. outra parte alcançou novo 
ponto de equilíbrio e busca constantemente usar 
novas forças para se mobilizar, e forças instáveis 
ainda continuam em movimento seguindo diferen-
tes direções e respostas. 

a dificuldade é que, para resolvermos essa di-
nâmica e reduzir o que em físico-química chama-
mos de agitação, é preciso buscar o equilíbrio das 
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tentando organizar 
nossas experiências 
recentes no brasil vimos 
uma movimentação 
da sociedade para 
explicar a explosão que 
aconteceu nas ruas do 
país no último ano

forças aplicadas. não que esse equilíbrio mude o 
comportamento do corpo, uma vez que cada um 
seguirá sua direção. uma forma de equilibrar for-
ça e melhorar o comportamento dos corpos físicos 
é, em um primeiro momento, encontrar um vetor 
de forças comum. ou seja, as mensagens e ações 
dos governos e de políticos e o interesse público 
devem seguir a mesma direção. não adianta falar 
que combateremos a corrupção se não fizermos de 
forma efetiva. para isso precisamos de justiça for-
te e cega. Mas forças aplicadas às vezes removem 
a venda da mesma. 

a força dos impostos corrói todo o ganho e é 
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romper as barreiras 
de políticas 
oligárquicas, 
transformar o 
pensamento nacional 
de que o governo 
é a solução para o 
que de fato é, o meio 
para dar liberdade 
e condições para 
que os brasileiros 
possam crescer

fato que o ganho médio do brasileiro aumentou nos 
últimos anos. apesar de o piso ter se elevado, o 
teto vem baixando. nos últimos 20 anos, reclama-
mos uma reforma tributária, que na verdade está 
acontecendo, só que essa força está aplicada na 
direção errada. em 1993, a tributação no brasil era 
de 25% do nosso produto interno bruto, em 2013 
chegou a cerca de 35%.

a infraestrutura é uma força que, aliada à da 
corrupção, toma uma proporção de avalanche. É 
frustrante ver as notícias sobre transporte públi-
co inoperante, falta de leitos em hospitais, siste-
ma educacional deficitário, rodovias travadas por 
excesso de caminhões que carregam a produção, 

entre outros gargalos. os sindicatos acentuam o 
sofrimento do cidadão para conseguir mover os 
governos, mas aplicam a força no lugar errado.

vejo os governantes buscarem em pesquisas 
de opinião a razão do comportamento do povo nos 
últimos meses; até o slogan da copa mudou. Mas o 
marketing não canalizará as forças atuantes, essa 
energia precisa se transformar no motor que im-
pulsionará as mudanças, romper as barreiras de 
políticas oligárquicas, transformar o pensamento 
nacional de que o governo é a solução para o que 
de fato é, o meio para dar liberdade e condições 
para que os brasileiros possam crescer, melhorar 
e fortalecer nosso país. •
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Carro elétrico:
você ainda

vai ter um?

por ricardo guggisberg
Diretor do salão latino-americano de veículos elétricos, 
componentes e novas tecnologias

É cada vez mais certo que no brasil e no mundo as 

pessoas estão mais conscientes e dispostas a mudar os 

seus hábitos convencionais por soluções mais limpas, 

amigáveis ao meio ambiente, que gerem economia de 

energia e, consequentemente, financeira. por atender 

a todos esses requisitos, os veículos elétricos ganham 

espaço no mundo.
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você ainda
vai ter um?
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os debates sobre a popularização dos ve-
ículos elétricos, incentivos do governo, 
entre outros assuntos que rodeiam o tema 
estão cada vez mais pulsantes, até porque, 

de acordo com especialistas, estes modelos podem 
contribuir, e muito, para a redução de emissões, já 
que utiliza energia limpa no seu abastecimento. e a 
inclusão destes modelos se faz necessária. De acor-
do com números do Departamento nacional de trân-
sito (Denatran), hoje, o brasil já possui cerca de 45 
milhões de carros. se compararmos os números com 
a população brasileira, com base no último senso do 
ibge, chegaremos à marca de um automóvel para 
cada quatro habitantes. se incluirmos moto, cami-
nhões e outros veículos automotores neste cálculo, a 
equação aumentará ainda mais. 

para agilizar este processo, no ano passado, as 
principais montadoras entregaram uma carta com 
proposta para tornar viável a produção de carros 
elétricos e híbridos no brasil. entre outras reivin-

IN
O

vA
ç

ã
O

dicações, o documento pedia a isenção do impos-
to sobre produto industrializado (ipi) para modelos 
importados para, enfim, estabelecer a tecnologia no 
mercado nacional. tudo isso em julho de 2013.

passados oito meses da entrega da carta, muito 
em função da pressão exercida por outros países mais 
desenvolvidos nesta questão – caso dos estados uni-
dos e japão, por exemplo – o cenário começa a se 
desenhar promissor para o setor. no início de 2014, 
a associação nacional dos fabricantes de veículos 
automotores (anfavea), anunciou que o país recebe-
rá incentivos para a difusão da categoria ainda neste 
primeiro semestre. entre os principais pontos está a 
redução do ipi, a nacionalização de componentes e, 
por fim, o início da produção desses veículos no país.

caso isso aconteça, o brasil contribuirá para o 
iminente crescimento do número de veículos elé-
tricos no mundo. segundo estudo divulgado pela 
associação brasileira de veículos elétricos (abve), 
cerca de três milhões de veículos elétricos devem 
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circular no planeta em 2020. em 2025, serão 10 mi-
lhões e, em 2030, deveremos chegar aos 19 milhões 
de unidades.

o custo-benefício – elemento fundamental na 
decisão de compra do consumidor – também é algo 
a se enfatizar. em um mês, o proprietário do carro 
elétrico pode economizar até 80% do que se gasta-
ria no veículo convencional, abastecendo com álco-
ol ou gasolina. Diante de tantas qualidades, e com 
benefícios diversos, principalmente à natureza, os 
carros elétricos, mesmo com muitas barreiras que 
ainda precisam ser vencidas, já podem ser conside-
rados uma realidade.

além de são paulo, que possui serviço de táxi 
com modelo híbrido, rio de janeiro, que também 
possui este serviço, curitiba também começou a 
utilizar o modelo ecoelétrico, de forma experimen-
tal, para a locomoção de policiais da guarda civil 
Metropolitana, instituto curitiba de turismo e setran 
(secretaria Municipal de trânsito). isso sem contar 
os modelos que já estão sendo comercializados para 
o público em geral no território nacional.

É importante que seja dito que, quando falamos 
em veículos elétricos, não falamos apenas de car-
ros. as bicicletas elétricas estão em alta no brasil 
e, em muitos casos, deixaram de ser apenas opção 

de lazer e se tornaram alternativa para se locomo-
ver, em substituição aos meios de transporte tradi-
cionais. na china, existem mais de 120 milhões de 
unidade e, na holanda, um dos países onde mais se 
utilizam desse transporte no mundo, um milhão. em 
portugal, as bicicletas elétricas são utilizadas pelos 
correios de portugal (ctt).

os veículos pesados também já se fazem valer 
dessa nova tecnologia. no brasil, ônibus híbridos já 
são utilizados há mais de dez anos. em são paulo, 
no início deste ano, modelos 100% elétricos come-
çaram a circular entre o abc e a Zonal sul. em nova 
york, representam quase 50% da frota.

outro exemplo é o uso de motocicletas elétricas 
pelo exército americano nas operações logísticas e 
estratégicas. as vantagens são a ausência de ruído 
no funcionamento do propulsor elétrico, que permi-
te um rodar quase imperceptível durante ações táti-
cas e especiais, sobretudo nas operações noturnas.

ampliar o debate sobre os veículos elétricos, 
suas vantagens e desafios que ainda o rodeiam se 
faz necessário a cada ano. e eventos como a 10ª 
edição do salão latino-americano de veículos elé-
tricos, componentes e novas tecnologias, que será 
realizado nos dias 4, 5 e 6 de setembro, em são 
paulo, prometem trazer à tona essas discussões.  •
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Resíduos 
e a mudança necessária

Muito se tem noticiado sobre resíduos, seus planos públicos 

de gestão e também sobre logística reversa. certamente, o 

tema “resíduos” é um denominador comum em praticamente 

qualquer ambiente: na nossa versão “cidadão”, em nossas casas, 

convivemos diariamente com a geração de resíduos domésticos 

(sim, é apenas o jeito politicamente correto de chamarmos o 

nosso lixo); na nossa versão “trabalhador”, no escritório, nas 

fábricas, no comércio, convivemos com a geração de resíduos 

variados, desde o volume de papel em um escritório de advocacia 

(que é o meu caso), até borras variadas, lâmpadas queimadas, 

resíduos oleosos, pneus usados, trapos contaminados nas 

operações industriais, por exemplo. 

por ana luci grizzi
sócia da área ambiental do veirano advogados
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para tratarmos desse tema, é essencial ini-
ciarmos com alguns esclarecimentos do 
universo jurídico: nosso marco regulatório 
é a famosa política nacional de resíduos 

sólidos – pnrs (lei 12.305/10). publicada em agosto 
de 2010 e regulamentada em dezembro do mesmo 
ano, essa lei impõe novo paradigma para a gestão de 
resíduos. 

nessa linha, desde 2010, união, estados e muni-
cípios deveriam agir de forma integrada e harmônica 
no quesito “resíduos”. entretanto, a multiplicidade de 
interesses envolvidos gera inúmeros conflitos que 
ainda precisam ser aplacados antes que a pnrs seja, 
de fato, efetiva.

para este artigo, focaremos em dois assuntos 
previstos na pnrs: gestão de resíduos oriundos de 
processos produtivos e de resíduos domésticos. 

para resíduos de processos produtivos, a pnrs 
consolida obrigações que usualmente já estavam 
previstas em normas estaduais ambientais. por 
exemplo, órgãos ambientais já impunham a obrigação 
de plano de gestão de resíduos a muitos segmentos 
industriais, até mesmo condicionando a renovação de 
licenças de operação à manutenção de tais planos. De 

forma geral, a pnrs harmoniza classificações e obri-
gações relativas à gestão de resíduos de processos 
produtivos.

já para resíduos domésticos, a pnrs traz inova-
ções significantes em sua gestão. esses são os resí-
duos cujo gerenciamento é de responsabilidade do 

SU
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façamos uma comprovação 
simples e rápida: olhe seu 
lixo no fim do dia: qual o 
percentual de embalagens 
vazias, qual o percentual 
de compostos orgânicos e 
sanitários e qual o percentual 
de eventuais “resíduos 
especiais”. certamente, 
seu lixo é de 80% a 90% 
composto de embalagens 
vazias
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poder público, sob regime de concessão, englobando 
tanto o resíduo domiciliar como também o resíduo 
gerado por prestadores de serviços e atividades co-
merciais (desde que em pequeno volume).

É aqui que se aplica o prazo imposto pela pnrs: a 
partir de agosto de 20141 (isso mesmo, daqui a alguns 
meses!), esses resíduos2 devem ter destinação final3  
via reutilização, reciclagem e/ou tratamento, nessa 
ordem de prioridade. resíduos, portanto, não pode-
riam mais ser enviados para aterros (vocábulo poli-
ticamente correto para referir aos nossos lixões, em 
que pese haver uma diferença técnica entre ambos). 
apenas “rejeitos”4 podem ser enviados para aterros 
para disposição final5 ambientalmente adequada. 

para viabilizar toda essa nova sistemática de 
gestão, a pnrs prevê que a união, os estados e os 
municípios elaborem seus planos de gestão de resí-
duos, os quais, por óbvio, precisam ser harmônicos 
e integrados. entretanto, de 2010 até este momento, 
tivemos a publicação do plano nacional de gestão de 
resíduos e de poucos planos estaduais e municipais. 
afora isso, pouquíssimas ações concretas foram to-
madas para mudar radicalmente as concessões para 
serviços de gestão de resíduos domésticos (coleta, 
tratamento e destinação/disposição final). 

façamos uma comprovação simples e rápida: olhe 
seu lixo no fim do dia: qual o percentual de embala-
gens vazias, qual o percentual de compostos orgâ-
nicos e sanitários e qual o percentual de eventuais 
“resíduos especiais” (por exemplo, lâmpadas fluo-
rescentes, pilhas que não sejam alcalinas). certa-
mente, seu lixo (assim como o meu) é de 80% a 90% 
composto de embalagens vazias, e, se assim for, sua 
classificação na pnrs é resÍDuo; portanto, a partir 
de agosto todo esse volume deveria ser triado, sujeito 
a coleta seletiva e enviado para destinação final am-
bientalmente adequada. agora, outra pergunta sim-
ples e rápida: quantos de nós fazemos hoje triagem 
de nosso lixo e temos coleta seletiva da prefeitura? 

nessa realidade, é inquestionável que o prazo es-
tabelecido pela pnrs em 2010 precisará ser prorro-
gado. 

entrando agora na seara dos resíduos domésti-
cos, no que tange à responsabilidade ambiental pós-
-consumo (quiçá a parcela mais polêmica e que vem 
recebendo mais destaque da pnrs). aqui estamos 
falando de parcela “especial” dos nossos resíduos 
domésticos, originada em produtos que foram usados 
por consumidores e que se esgotaram ou perderam 
a validade ou sua utilidade, ganhando o status de “re-
síduo”. 

portanto, boa parte do que você e eu consumimos 

em casa, sejam bens duráveis ou não, pode entrar na 
definição de “resíduo pós-consumo”. usemos, para 
deixar o assunto bem palatável, dois exemplos distin-
tos: garrafas de refrigerantes e um telefone celular. 
ambos esses produtos, um dia, viram resíduos. ao 
consumirmos todo o refrigerante, a garrafa vazia vira 
resíduo, assim como o celular, ao comprarmos um 
novo, seja porque o antigo pifou, seja porque deseja-
mos o modelo mais atual no mercado. 

certamente, geramos volume muito maior de gar-
rafas vazias de refrigerantes do que celulares que-
brados ou fora de uso, mas o volume de geração não 
influencia seu gerenciamento. pois bem, segundo a 
pnrs, esses resíduos estão na categoria de resídu-
os pós-consumo e devem ser submetidos a regimes 
especiais para destinação final ambiental adequada. 

como uma garrafa vazia de refrigerante e um ce-
lular usado devem então ser gerenciados no fim de 
sua vida útil? a pnrs responde: esses resíduos pós-
-consumo devem ser objeto de sistemas de logística 
reversa. É simples (em tese, pelo menos): eu e você, 
consumidores, devemos dispor desses resíduos da 
seguinte forma: 

(i) garrafas vazias de refrigerantes: devemos 
fazer a segregação de nosso lixo doméstico, sepa-
rando os resíduos com potenciais de reciclagem dos 
resíduos sanitários e orgânicos. Daí em diante, pre-
feituras, associações de catadores/cooperativas, co-
mércio e fabricantes/importadores devem trabalhar 
conjuntamente, cada qual com papel específico, para 
que a garrafa vazia seja submetida a triagem, trata-
mento e seja utilizada, por exemplo, como matéria-
-prima na fabricação de produtos novos.

(ii) celulares usados: devemos levar nosso ce-
lular aos pontos de coleta disponibilizados pelo co-
mércio/redes de distribuição. comerciantes e distri-
buidores, por sua vez, devem devolver os celulares 
recebidos dos consumidores para fabricantes/impor-
tadores. estes últimos têm a incumbência de reciclar 
esses resíduos.

fica claro, então, que há diversos players envol-
vidos no sistema de logística reversa e que o suces-
so desse sistema depende, efetivamente, de cada 
um deles cumprir seu papel. se algum deles falhar, 
por exemplo, nós não devolvermos o celular usado 
ou o comércio não disponibilizar locais para receber 
os celulares que devemos devolver, nada feito. É aí 
que entra o conceito de jurídico de “responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida do produto”6 previs-
to na pnrs.  

com relação à logística reversa, se tivéssemos 
que traduzir seu conceito,7 poderíamos dizer que é 
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um sistema que pretende fazer com que o produto/
resíduo chegue de volta nas mãos de quem o colocou 
no mercado. e se na teoria isso parece simples, na 
prática, é extremamente complicado.

portanto, agora que já passamos pelos grandes 
conceitos jurídicos e você, leitor, já está familiari-
zado com a teoria, vamos a algumas questões do 
mundo real. 

pensando no macrocosmo da pnrs: temos dis-
posições prevendo planos de gestão de resíduos nas 
3 esferas federativas, planos esses que, necessaria-
mente, devem focar na não geração, redução, reutili-
zação, reciclagem e tratamento de resíduos.8 sendo 
assim é inquestionável que planos estaduais e mu-
nicipais precisam ser coordenados e harmônicos, 
prevendo instrumentos exequíveis que incentivem o 
consumidor a segregar seus resíduos domésticos. 

essa é a única forma de alterar o volume e o 
modo como gerenciamos nossos resíduos, pondo 
fim a todas as problemáticas advindas do sistema 
atual, entre elas, o atingimento do limite de capa-
cidade dos nossos aterros, a falta de espaço para 
novos aterros, o passivo ambiental (potencial conta-
minação de solo e das águas subterrâneas). porém, 
nesse quesito, na prática, até março de 2014, muito 
pouco “saiu do papel”.

não bastasse isso, essa também é a única for-
ma de fazer com que a logística reversa seja efetiva. 
se eu, consumidora, continuar misturando no lixo de 
minha casa compostos orgânicos e sanitários aos re-
cicláveis (sejam as garrafas vazias, sejam aparelhos 
eletrônicos em geral), não haverá qualquer chance de 
logística reversa, fazendo com que a responsabilida-
de ambiental pós-consumo não passe de uma mera 
lembrança na legislação. 

assim, união, estados e municípios, por exemplo, 
devem prever e executar ações coordenadas, tendo 
como base tanto a pnrs como a política nacional de 
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educação ambiental,9 para educar e incentivar con-
sumidores a mudarem seus hábitos no quesito “resí-
duos”. De forma alguma isso significa que comércio e 
indústria (nacional ou não) devam se eximir de incen-
tivar consumidores a descartarem corretamente os 
resíduos gerados pelos produtos que eles comercia-
lizam, fabricam ou importam. entretanto, esse ônus 
não pode (e não deve, por lei) ser atribuído exclusi-
vamente a eles.

outra questão que merece destaque: a pnrs traz 
diretrizes específicas sobre quais resíduos são clas-
sificados, atualmente, como de pós-consumo, estan-
do sujeitos a sistema de logística reversa. Mais ainda, 
a pnrs traz os instrumentos10 para implantação da 
logística reversa, o que significa que, se eles ainda 
estiverem pendentes de implementação, a obrigação 
de logística reversa não estará em vigor. 

assim: o prazo de agosto de 2014 não tem qual-
quer relação com logística reversa ou responsabili-
dade ambiental pós-consumo. o Ministério do Meio 
ambiente vem conduzindo discussões com diversos 
setores para implantação dos sistemas de logística 
reversa, porém, como o número de participantes é 
enorme, o processo decisório é moroso, não estando 
sujeito a prazo.

o Ministério do Meio ambiente 
vem conduzindo discussões com 
diversos setores para implantação 
dos sistemas de logística reversa, 
porém, como o número de 
participantes é enorme, o processo 
decisório é moroso, não estando 
sujeito a prazo
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notas

1.  pnrs. art. 54.  a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1º do art. 9º, 

deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta lei.

2.  “resíduo” é: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, 

a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (art. 3º, inciso xvi, da pnrs).

3.  “Destinação final” é: a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do sisnama, do snvs e do suasa, entre elas a disposição 

final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e 

a minimizar os impactos ambientais adversos (art. 3º, inciso xvi, da pnrs).

4.  “rejeito” é: resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 

por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresente outra possibilidade que não a 

disposição final ambientalmente adequada (art. 3º, inciso xv, da pnrs).

5.  “Disposição final” é: a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (art. 

3º, inciso viii, da pnrs).

6.  art. 3º, inc. xvii. “conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 

impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos 

desta lei.”

7.  pnrs. art. 3º. xii. logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada;

8.  pnrs. art. 9º. na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos.

9.  lei 9.795/99.

10. art. 15.  os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes 

instrumentos: i - acordos setoriais; ii - regulamentos expedidos pelo poder público; ou iii - termos de compromisso.

Destaco também que o próprio poder público 
ainda tem tarefas pendentes que são condições pré-
vias para a efetivação de alguns dos acordos seto-
riais. por exemplo: o Ministério do Meio ambiente e 
o Ministério da fazenda precisam atualizar normas 
tributárias para que resíduos em processo de geren-
ciamento não sofram tributação que torne proibitivo 
o cumprimento da pnrs. o Ministério do Meio am-
biente também precisa atualizar suas normas sobre 
classificação de resíduos, haja vista que um celular 
usado não pode seguir a mesma regra de classifica-

ção (supostamente, de resíduo “perigoso”) de um re-
síduo químico oriundo de processo produtivo. 

sem qualquer sombra de dúvida, a pnrs impõe 
uma enorme mudança de paradigmas na geração e 
gestão de resíduos. como bem sabemos, mudanças 
nos tiram da zona de conforto e impõem energia extra 
para nos adaptarmos à nova realidade. por isso, ou 
governo federal, estados e municípios trabalham em 
conjunto com o comércio e a indústria para fazermos 
um upgrade no nosso sistema de gestão de resíduos, 
ou a pnrs não passará de uma enorme utopia.   •
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idealismo, inovação e consciência social. Dessa mistura vem uma solução brasileira 

para o gerenciamento de resíduos em cumprimento à política nacional de resíduos 

sólidos (pnrs). criada em 2012, a WiseWaste tem como meta criar soluções o mais 

sustentáveis possível para a questão dos resíduos sólidos no brasil. com criatividade  

e visão de negócios, a empresa vem transformando embalagens de xampus em 

displays e de refresco em pó em pallets. neste ano, a empresa lançou um aplicativo 

inovador, o lixarada, que possibilita aos cidadãos brasileiros denunciar lixões 

clandestinos. a iniciativa chega em boa hora: vale lembrar que, de acordo com a 

pnrs, 2014 é o ano-limite para o fim dos lixões no brasil.

Aplicativo faz a logística 
  reversa sair do papel

por kelly nascimento
editora de insight-bioma
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Lixarada
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nesse cenário, a WiseWaste surge como a peça 
que faltava para solucionar o quebra-cabeça. a 
empresa desenvolve produtos utilizando resíduos 
como matéria-prima. isso é resultado de um tra-
balho que une know-how tecnológico para reciclar 
qualquer tipo de produto e pesquisas para a criação 
de novos métodos de reaproveitamento de materiais 
que ainda não têm o seu processo de reciclagem 
conhecidos.

a ideia é unir as três pontas da indústria do con-
sumo: fabricantes, consumidores e recicladores. por 
isso, a WiseWaste atua com foco no conceito de eco-
nomia circular, sendo a interface entre todos os elos 
da cadeia produtiva. nesse modelo, todos os resíduos 
de uma empresa são utilizados como insumos para 
outra ou mesmo para a própria companhia gerado-
ra, o que resulta na redução de custos, aumento de 
shelf-life do material e reaproveitamento do resíduo 
pós-consumo, usado como fonte de matéria-prima.

até o momento, as ações da empresa geraram a 
transformação de mais de 10 mil toneladas de ma-
teriais. a companhia estabelece parcerias para so-
lucionar as questões dos resíduos de determinada 
empresa, associação ou setor. a partir daí, promove 

a política nacional de resíduos sólidos, marco 
regulatório do setor, estabeleceu a respon-
sabilidade compartilhada (governo, indústria, 
comércio e consumidor final) e a inclusão de 

catadores na cadeia reversa. e colocou a indústria no 
centro das decisões sobre gestão de resíduos. entre-
tanto, para a maioria das empresas brasileiras, o plano 
ainda é uma espécie de caixa de pandora.

na arquitetura da política nacional de resíduos só-
lidos, a empresa deve apresentar sua proposta para lo-
gística reversa de resíduos (plano de operação, metas 
e prazos), sendo possível a definição de planos con-
juntos por meio de acordo setorial. os consumidores 
devem apoiar as soluções definidas. ao governo cabe 
a responsabilidade de cobrar e fiscalizar a implemen-
tação das soluções (ambiental e social).  “a logística 
reversa de resíduos está dentro de um contexto de de-
senvolvimento de um modelo de consumo sustentável 
que envolve mudanças sociais, econômicas e políticas. 
ou seja, a logística reversa é parte do ciclo no qual 
devemos transformar a cadeia de suprimentos (o ciclo 
do consumo não acaba no consumidor quando sobrar 
algum impacto)”, explica a consultora do instituto de 
logística e supply chain (ilos), gisela souza.
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soluções em escala, ou seja, faz do 
resíduo um negócio.

“a WiseWaste acredita que a 
inovação pode ser melhor quando 
várias pessoas pensam juntas. por 
isso, trabalha constantemente com 
iniciativas de open innovation, e 
oferece a cientistas e pesquisado-
res de novas tecnologias a oportu-
nidade de, junto com a WiseWaste, 
desenvolver soluções para o rea-
proveitamento de materiais”, expli-
ca o ceo guilherme brammer.

os projetos envolvem criação 
de um novo material a partir de 
resíduos pré e pós-consumo, nova 
aplicação para uma resina já co-
nhecida e processo de reciclagem 
para resíduos que ainda não têm 
solução conhecida, entre outras 
iniciativas. para viabilizá-las, a 
empresa firmou uma parceria com 
a universidade presbiteriana Ma-
ckenzie e também está aberta para 
realizar projetos com outras uni-
versidades. Desta forma, a empresa leva o cientista 
para o mercado, conectando universidade e corpo-
rações. “estabelecemos uma parceria com o curso 
de engenharia de Materiais da universidade, que tem 
um dos mais modernos laboratórios de materiais da 
américa latina, para trazer aos nossos clientes uma 
maior gama de possibilidades e soluções viáveis para 
cada tipo de material”, diz brammer.

CASES
as soluções desenvolvidas pela WiseWaste vêm 

ganhando rapidamente lugar no mercado. uma de-
las atraiu a p&g, empresa que coloca diariamente no 
mercado milhares de produtos de suas marcas. na 
mesma proporção, as pessoas descartam as emba-
lagens usadas.

juntas, a p&g e a WiseWaste realizam a coleta 
de embalagens pós-consumo diretamente de coo-
perativas, pontos de entrega voluntária e na própria 
indústria, e reciclam esse material, que está sendo 
utilizado para a confecção dos displays das ações de 
marketing promocional das marcas da p&g no varejo. 
os displays produzidos a partir dessa iniciativa já es-
tão em 125 lojas da rede extra hiper, em são paulo. 
já foram coletados mais de 2.500 toneladas de resí-
duos pós-consumo no programa p&g.

para a marca tang, a WiseWaste coleta embala-
gens de refresco em pó e as transforma em uma resi-
na usada para a fabricação de materiais sustentáveis. 
outro produto concebido é o pallet plástico produzido 
a partir de embalagens recicladas de salgadinhos. 
cada pallet utiliza cerca de cinco mil embalagens em 
sua composição. até então, as embalagens de sal-
gadinhos eram consideradas não recicláveis. a em-
presa e seus parceiros desenvolveram uma solução 

na arquitetura da política nacional 

de resíduos sólidos, a empresa 

deve apresentar sua proposta para 

logística reversa de resíduos (plano 

de operação, metas e prazos), 

sendo possível a definição de planos 

conjuntos por meio de acordo setorial
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com valor reconhecido no setor logístico de grandes 
empresas

a WiseWaste também tem parcerias com empre-
sas como Dow, tang, colônia, natura, nestlé, abe-
aço, volkswagen, pepsico, Mondeléz internacional, 
braskem, Marfrig group, brf, seara, saint-gobain, 
abrabe e abrafati.

TrEinAmEnTo dE CATAdorES
esse trabalho é viável porque a empresa não es-

queceu uma ponta fundamental para o processo de 
logística reversa: os catadores de recicláveis. para 
conectar parceiros, a companhia capacita as coope-
rativas de catadores de materiais recicláveis que par-
ticipam de suas ações.

a WiseWaste desenvolveu mais de 15 módulos de 
treinamento que visam treinar os cooperados a triar, 
manusear e armazenar os materiais de forma mais 
eficaz, com o objetivo de comercializar o material 
com melhor resultado. já foram treinadas 25 coope-
rativas de catadores. a meta é chegar a 100, incluin-
do as 12 cidades sede da copa do Mundo de futebol. 

Fim doS lixõES
além de promover o crescimento percentual da 

reciclagem, a empresa desenvolveu também um apli-

cativo – disponível por enquanto somente para siste-
ma ios – que permite aos usuários fazer denúncias 
de lixões clandestinos. para instalar o app lixarada é 
preciso fazer um cadastro simples. Depois disso, o 
usuário poderá tirar uma foto do local, informar o ta-
manho do lixão e compartilhar os dados no facebook 
do app. após verificação da denúncia, a WiseWaste 
envia as informações colhidas para as companhias de 
limpeza pública das cidades.

a ideia de criar o lixarada surgiu a partir de diá-
logos da WiseWaste com catadores de materiais re-
ciclados do brasil inteiro, constatando que a falta da 
implementação de um sistema de coleta seletiva no 
país faz com que grande parte dos resíduos não che-
guem até as cooperativas. 

no brasil, 60% dos resíduos vão para o lixão, 28% 
para aterro e apenas 12% são reciclados. uma perda 
de quase r$ 8 bilhões ao ano. “com essa proposta de 
recolhimento e destinação final e adequada para o de-
trito, vamos conseguir diminuir essa porcentagem e as 
perdas bilionárias”, afirma brammer. ainda segundo ele, 
desde o início do programa, já foram feitos mais de 50 
mil produtos a partir resíduos. “trata-se de um avanço 
para a preservação do meio ambiente, assim como para 
as empresas que também desejam investir e ganhar 
com a reciclagem”, finaliza guilherme brammer.  •
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Labirintos de vil

por ladislau Dowbor
professor titular no Departamento de 

pós-graduação da pontifícia universidade católica de são paulo

o brasil não é pobre. Mas seus recursos são 

frequentemente mal utilizados, ou desviados, 

vazando pelas numerosas brechas, legais ou ilegais, 

quando poderiam ser produtivos. e não se trata de, 

como sempre, culpar o governo: são articulações 

públicas e privadas que deformam o processo 

decisório. seguir o dinheiro ajuda a entender 

a dinâmica tanto deste como das deformações 

políticas. cada um de nós conhece alguns aspectos 

e suspeita de outros. Mas vale a pena descrever os 

principais mecanismos e ver como se articulam.
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A ArmAdilhA dA dívidA públiCA
acostumamo-nos a que tipicamente 5% de nos-

so pib seja desviado via governo para intermedi-
ários financeiros, sem que produzam nada. pelo 
contrário, desviam-se os recursos do investimento 
produtivo para a aplicação financeira. para cobrir os 
juros sobre a dívida, o governo fhc elevou a carga 
tributária de 26% para 32% do pib. De algum lugar 
tinha de vir o dinheiro.

no momento em que lula assumiu o governo, em 
2003, a taxa selic estava em 24,5%. em junho de 
2002, a dívida pública tinha chegado a 60% do pib; 
e foi baixando. a partir do governo lula, o sistema 
foi sendo gradualmente controlado. ainda assim, é 
uma transferência de dinheiro público para não pro-
dutores que se conta, como ordem de grandeza, em 
algo como r$ 150 bilhões por ano. É um sistema le-
gal conseguido por meio do apoio político comprado 
com dinheiro corporativo e repassado ao consumi-
dor nos preços que paga. para os grupos que vivem 
de renda financeira, e não de produção, em vez de 
ir contra a lei, é mais prático fazer a lei ir ao seu 
encontro.

no braço de ferro que hoje se desenrola, a cada 
vez que se baixa meio ponto da selic, o mundo finan-
ceiro grita na mídia, todos ameaçam com a inflação, 
pedem “responsabilidade” ao governo, conseguindo 
inclusive reverter o processo de baixa. a evolução é 
resumida por amir khair: “a dívida líquida do setor 
público foi marcadamente influenciada pela selic. 
no início do governo fhc estava em 28% do pib 
e, mesmo com a megavenda de patrimônio públi-
co com privatizações, ao final do governo chegou a 
60,4%. a elevada selic foi a responsável por isso. 

uma monumental transferência de recursos pú-
blicos para rentistas que, além de nos custar muito 
dinheiro, desobriga os bancos de fazer investimen-
tos produtivos que gerariam produto e emprego. É 
tão mais simples aplicar nos títulos, liquidez total, 
risco zero. realizar investimentos produtivos, finan-
ciando, por exemplo, uma fábrica de sapatos, en-
volve análise de projetos, acompanhamento, enfim, 
atividades que vão além de aplicações financeiras.

A mAnipulAção doS juroS ComErCiAiS
os intermediários financeiros e rentistas não se 

contentam com a selic, taxa de juros oficial sobre a 
dívida pública. recorrem a um segundo mecanismo, 
que é a fixação de elevadas taxas de juros ao to-
mador final por bancos comerciais, mecanismo dife-
rente da taxa selic, tanto assim é que a selic baixou 

A ComprA dAS ElEiçõES
os grandes vazamentos não se dão, de forma 

geral, por meios ilegais, pois são praticados por 
grupos suficientemente poderosos para adaptar a 
legalidade aos seus interesses. o ponto de partida, 
portanto, está na apropriação da máquina que faz 
as leis. no brasil, a lei que libera o financiamento 
das campanhas por interesses privados é de 1997. 
Quanto mais cara é a campanha, mais o processo é 
dominado por grandes financiamentos corporativos 
e mais a política se vê colonizada. o resultado é a 
erosão da democracia e custos muito mais eleva-
dos para todos, já que os gastos com as campanhas 
são repassados para o público por meio dos preços. 
nos estados unidos, onde um sistema semelhante 
foi instalado em 2010, hazel henderson comenta: 
“temos o melhor congresso que o dinheiro pode 
comprar”.

os grupos econômicos podem contribuir com até 
2% do patrimônio, o que representa muito dinhei-
ro. os professores Wagner pralon Mancuso e bru-
no speck, respectivamente da usp e da unicamp, 
estudaram os impactos. “os recursos empresariais 
ocupam o primeiro lugar entre as fontes de finan-
ciamento de campanhas eleitorais brasileiras. em 
2010, por exemplo, corresponderam a 74,4%, mais 
de r$ 2 bilhões, de todo o dinheiro aplicado nas elei-
ções (dados do tribunal superior eleitoral).”

o custo das campanhas é até, em termos relati-
vos, um mal menor se comparado aos custos de uma 
política estruturalmente deformada. na realidade, é 
um desencadeador de deformações. a representa-
ção desequilibrada gerou um sistema tributário que 
onera proporcionalmente os mais pobres, levando à 
reprodução da desigualdade. criou-se também uma 
cultura de superfaturamento de obras que a colusão 
entre políticos e grandes empreiteiras permite. Mais 
grave ainda, deforma-se o uso final dos recursos, 
por exemplo, com priorização do transporte indivi-
dual nas grandes cidades ou do transporte rodovi-
ário para transporte de carga, e assim por diante. 
e, em termos políticos, o sistema corrói o processo 
democrático ao gerar uma perda de confiança popu-
lar na política em geral.

o sistema gerou sua própria legalidade. em 1997, 
transformou-se o poder financeiro em direito –  o di-
reito de influenciar as leis, às quais seremos todos 
submetidos. Ético mesmo é reformular o sistema e 
acompanhar os países que evoluíram para regras do 
jogo mais inteligentes e limitaram drasticamente o 
financiamento corporativo das campanhas.
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radicalmente diante dos 25%-30% da fase fhc para 
os 8,5% atuais, sem que houvesse redução signifi-
cativa dos juros dos bancos comerciais.

naturalmente, os bancos comerciais, como en-
tidades privadas, afirmam que são livres para prati-
car os juros que quiserem. a coisa não é assim, por 
uma razão simples: como trabalham com dinheiro 
do público, e não deles, devem seguir regras defini-
das pelo banco central; e mesmo um banco privado 
precisa de uma carta patente que o autorize a fun-
cionar dentro de certas regras. estas, naturalmente, 
vão depender da capacidade de pressão política.

como se trata de dinheiro do público apropriado 
diretamente pelos intermediários financeiros, sem 
mediação do governo, poderíamos achar que não 

um dos efeitos indiretos 
da crise mundial é que 
há um forte avanço 
recente no estudo 
dos grandes grupos 
econômicos e das 
grandes fortunas
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é desvio de dinheiro. De certa forma, quando tiram 
nosso dinheiro sem a ajuda de um político, seria por 
assim dizer mais limpo. habilidade de um lado, in-
genuidade ou impotência do outro, mas não corrup-
ção. essencial para nós é que só se podem susten-
tar no brasil juros tipicamente dez vezes maiores 
(dez vezes, não 10% a mais) em relação aos pratica-
dos internacionalmente mediante apoio político. e, 
como durante longo tempo tivemos banqueiros na 
presidência do banco central, montou-se mais um 
sistema impressionante de legalização do desvio de 
nosso dinheiro. essa “ponte” entre o político e o co-
mercial precisa ser explicitada.

o artigo 170 de nossa constituição define como 
princípios da ordem econômica e financeira, entre 
outros, a função social da propriedade (iii) e a li-
vre concorrência (iv). o artigo 173, no parágrafo 

4º, estipula que “a lei reprimirá o abuso do poder 
econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros”. o parágrafo 5º é ainda mais explícito: 
“a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual 
dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições 
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados 
contra a ordem econômica e financeira e contra a 
economia popular”. cartel é crime. lucro exorbitan-
te sem contribuição correspondente produtiva será 
“reprimido pela lei” com “punições compatíveis”.

estudo do ipea mostra que a taxa real de juros 
para pessoa física (descontada a inflação) cobrada 
pelo hsbc no brasil é de 63,42%; no reino unido, 
é de 6,6% (no mesmo banco, para a mesma linha 
de crédito). para o santander, as cifras correspon-
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dentes são 55,74% e 10,81%. para o citibank, são 
55,74% e 7,28%. o itaú cobra sólidos 63,5%. para 
pessoa jurídica, área vital porque se trataria de fo-
mento a atividades produtivas, a situação é igual-
mente absurda. o hsbc, por exemplo, cobra 40,36% 
no brasil e 7,86 no reino unido.

no conjunto, trata-se de um desvio de dinheiro 
da economia real, via uma forma institucional ilegal, 
que é a “dominação dos mercados, eliminação da 
concorrência e aumento arbitrário dos lucros” que a 
constituição condena em termos inequívocos. Dian-
te dos números, há alguma dúvida quanto à ilegali-
dade? não há notícias de julgamento a esse respeito, 
e sim de muitas denúncias no procon, idec e outras 
instituições, e milhões de pessoas se debatendo em 
dificuldades. o serasa-experian, hoje empresa mul-
tinacional, guardiã da moralidade financeira, decreta 
que brasileiros passam a ter o nome sujo, ou seja, 
pune quem não consegue pagar os 238% hoje co-
brados no cartão, e não quem os cobra.

oS pArAíSoS FiSCAiS
um dos efeitos indiretos da crise mundial é que 

há um forte avanço recente no estudo dos grandes 
grupos econômicos e das grandes fortunas. aliás, 
o imenso esforço de comunicação destinado a atri-
buir a crise financeira mundial ao comportamento 
irresponsável dos pobres, seja nos estados unidos 
ou na grécia, é patético. um estudo que sobressai, 
de autoria do instituto federal suíço de pesquisa 
tecnológica (eth, na sigla alemã), constatou que 
147 corporações, das quais 75% são grupos finan-
ceiros, controlam 40% do sistema corporativo mun-
dial. num círculo um pouco mais aberto, 737 grupos 
controlam 80%. nunca houve, na história da huma-
nidade, nada de parecido com esse nível de controle 
planetário por meio de mecanismos econômicos e 
financeiros. a apropriação ou no mínimo fragiliza-
ção das instituições políticas perante esses gigantes 
torna-se hoje fato comprovado.

corroborando essa pesquisa, temos hoje outro 
estudo de grande porte, liderado por james henry, 
ex-economista-chefe da Mckinsey, e realizado no 

quadro da tax justice network. em termos resumi-
dos, o estoque de recursos aplicados em paraísos 
fiscais é hoje da ordem de us$ 21 trilhões, um terço 
do pib mundial. o brasil participa generosamente 
com cerca de us$ 520 bilhões, mais de r$ 1 trilhão, 
cerca de um quarto do nosso pib. são dados ob-
tidos por meio de cruzamento de informações dos 
grandes bancos, do banco de compensações inter-
nacionais da basileia, do banco Mundial, do fundo 
Monetário internacional, de bancos centrais e de vá-
rias instituições de pesquisa ou de controle. nada 
de invenções: trata-se no essencial de juntar os da-
dos de forma organizada, com metodologia clara e 
transparente, e indicações da relativa segurança ou 
insegurança dos dados a cada passo. essa peça in-
formativa fazia muita falta, e passamos agora a ver 
o que acontece com tanto dinheiro ilegal que resulta 
das várias formas de corrupção.

a economia trata da alocação racional de re-
cursos. aqui há pouca racionalidade, a não ser que 
olhemos da perspectiva dos que deles se apropriam. 
as eleições nos custam r$ 2 bilhões, é até pouca 
coisa. Mas a manipulação permitida nos custa cen-
tenas de bilhões por meio dos mecanismos que se 
tornaram legais ou de difícil controle judiciário. a 
deformação do sistema tributário desonera os muito 
ricos e fragiliza o setor público, reproduzindo a de-
sigualdade.

a irracionalidade das infraestruturas custa bi-
lhões e nos atinge a todos, gerando um país de altos 
custos. os cerca de r$ 150 bilhões de juros pagos a 
rentistas são um desvio radical de dinheiro que po-
deria ser transformado em investimentos. os imen-
sos recursos que constituem nossas poupanças 
depositadas em bancos poderiam servir ao fomento 
econômico, e não à agiotagem com as taxas de ju-
ros praticadas. o escoamento dos recursos gerados 
para paraísos fiscais, cerca de r$ 1 trilhão acumula-
dos no caso do brasil, nos priva de recursos neces-
sários ao desenvolvimento, sustenta uma ilegalida-
de que virou cultura e deforma profundamente tanto 
o sistema político como o econômico. são as regras 
do jogo que estão viciadas.  •
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LEI
Uso recomendado 

no combate à corrupção

por eduardo jordão
professor da fgv Direito rio

a lei 12.846/13, conhecida como lei anticorrupção, entrou em vigor 

em 29 de janeiro deste ano. em termos práticos, as grandes novidades 

da lei podem ser inscritas sob duas rubricas: quem e como. 

em relação ao “quem”, a lei inova ao direcionar o foco punitivo para as 

empresas corruptoras ou beneficiadas com esquemas de corrupção. 

até aqui, a legislação concentrava-se na punição às pessoas físicas 

envolvidas nos ilícitos, sem atingir as corporações. a nova lei 

preenche essa lacuna, prevendo sanções pesadas que incluem (i) 

multas de até 20% do faturamento bruto das empresas; (ii) ampla 

divulgação das sanções para afetar a sua imagem; e mesmo (iii) a sua 

eventual dissolução. 
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quanto ao “como”, a lei busca facilitar o 
combate à corrupção. isso envolve a ins-
tauração de mecanismos para viabilizar a 
punição efetiva, como a previsão de res-

ponsabilidade objetiva (independente de culpa) e o 
processamento administrativo das sanções, sem o 
concurso dos tribunais. Mas envolve também a cria-
ção de um sistema de incentivos para atrair a própria 
iniciativa privada como “parceira” na guerra anticor-
rupção. isso se dá principalmente por meio das pre-
visões de redução de sanções para empresas que (i) 
estabelecerem mecanismos internos de integridade 

e incentivo à denúncia de irregularidades (programa 
de compliance); e (ii) denunciarem esquemas de cor-
rupção de que participaram (programa de leniência).

a previsão da “responsabilidade objetiva” (inde-
pendentemente de culpa) é um dos pontos mais polê-
micos da lei. significa que, para a punição da empre-
sa, bastaria provar que atos ilícitos foram cometidos 
pelos seus funcionários, em benefício dela. não seria 
preciso provar que a empresa foi negligente na fis-
calização, por exemplo, ou que tinha conhecimento 
do ato. se você somar isso às penas gravíssimas 
previstas na lei, parece claro que há espaços para 
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alguns excessos. não é claro que isso constitua algu-
ma inconstitucionalidade, mas talvez não tenha sido 
a solução legislativa mais conveniente. na prática, 
espera-se que os tribunais relativizem um pouco a 
aplicação dessa norma. uma das possibilidades de 
fazê-lo é exigir a demonstração de culpa do funcio-
nário, sem a qual alguns dos ilícitos (como a fraude 
aos contratos públicos) nem estariam configurados. 

a previsão de estímulos aos “programas de com-
pliance” é outro ponto que tem chamado a atenção. 
trata-se de mecanismos internos às empresas de 
incentivo a denúncias de irregularidades. a lei esti-
mula o estabelecimento desses mecanismos ao pre-
ver que as empresas que o fizerem podem ter suas 
penas reduzidas, caso venham a ser responsabili-
zadas por práticas de corrupção. o problema é que 
o poder executivo federal ainda não regulamentou 
os parâmetros de avaliação desses programas, para 
especificar se e em que medida eles servirão como 

atenuantes das penas. esse fato gera incertezas en-
tre o empresariado. enquanto o regulamento não é 
editado, sugere-se a utilização dos parâmetros das 
legislações estrangeiras, em especial da foreign cor-
rupt practices act (fcpa) norte-americana.

a lei certamente não eliminará o problema da cor-
rupção no país – nenhuma lei teria esse efeito. Mas 
há razões para acreditar que o seu efeito será positi-
vo. o seu principal mérito está no fato de ela ter abra-
çado o pragmatismo. ela parte de uma compreensão 
da dificuldade de identificar e punir atos de corrupção 
e gera uma série de mecanismos para facilitar essa 
guerra. Daí os estímulos previstos para atrair a ajuda 
dos próprios empresários, além da previsão da res-
ponsabilidade objetiva e do processamento adminis-
trativo de sanções. o grande desafio a partir de agora 
é saber como se dará a aplicação da lei: trata-se de 
um momento tão ou mais importante do que a sua 
própria promulgação. •
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Á gua,
recurso finito

as pessoas costumam imaginar a água 
como uma commodity parecida com o 
petróleo. ou seja, devido ao fato de o 
brasil ter reservas significativas de 

água doce, poderíamos nos tornar exportadores 
desse recurso no futuro. não acredito que seja 
essa a vantagem competitiva do brasil, pois o 
valor da água versus o seu custo de transporte 
é muito desfavorável. não é concebível a expor-
tação de água em larga escala. todavia, países 
como o brasil, em que há abundância no binômio 
“terra e água”, dispõem de uma vantagem bem 
maior em relação a outros países, seja na pro-
dução e industrialização de produtos agrícolas, 

seja na própria indústria. ter água é hoje um di-
ferencial para uma nação ser uma potência eco-
nômica e social. 

nesse contexto, como segmento produtivo, a 
indústria tem a responsabilidade de atuar para 
o uso sustentável das águas. isso significa não 
exceder a capacidade do ciclo hidrológico de re-
novar a disponibilidade hídrica na quantidade e 
qualidade necessárias para atender às necessi-
dades das próximas gerações. 

para alcançar o uso sustentável não é neces-
sário nem recomendável que todas as unidades 
industriais sigam o mesmo receituário. cada 
caso é um caso. Depende do uso que se faça da 

por jerson kelman
professor de recursos hídricos da coppe/ufrj

o brasil tem recursos naturais que, se bem utilizados, promoverão desenvolvimento 

econômico e social com baixa emissão de gases de efeito estufa. o principal deles 

é a água, abundante no país. esse parece ser um cenário otimista para as próximas 

gerações. todavia, a gestão da água no brasil ainda precisa melhorar.
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se tiver a outorga (permissão de captação), a fábri-
ca pode captar água diretamente de um curso de água 
próximo ou do aquífero subterrâneo. caso contrário, 
será uma consumidora da companhia de saneamento. 
no primeiro caso, a fábrica estará utilizando água bru-
ta – sem tratamento – em seu processo; no segundo, 
água potável, em geral de alto custo. há circunstâncias 
em que a água tratada pode ser substituída por água 
bruta, com benefício para a indústria (diminuição de 
custos) e para a sociedade (melhor sustentabilidade).

água e da disponibilidade hídrica local. num lugar 
em que a população é escassa e a água abundante, 
os cuidados serão menores do que numa região em 
que ocorra o contrário. a água pode ser utilizada 
apenas no processo produtivo, por exemplo, para 
resfriar os equipamentos, ou pode ser incorporada 
ao produto final, por exemplo, para produzir cerveja. 
no primeiro caso, se a água for escassa, talvez seja 
possível utilizar um circuito fechado, em que ocorre 
o reúso, em vez do circuito aberto. 
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a água servida – esgoto – pode ser captada pela 
companhia de saneamento para retorno a algum 
curso de água ou para o mar. se tudo funcionar 
bem, passando antes por uma estação de trata-
mento. ou então o esgoto é despejado pela própria 
fábrica no córrego mais próximo. É aí que reside o 
perigo. 

a principal contribuição que qualquer indústria 
pode fazer para o uso sustentável da água é tra-
tar corretamente o efluente antes de despejá-lo no 

corpo hídrico mais próximo. isso porque o efluente, 
misturado com água, é em geral captado rio abai-
xo para abastecimento de outras indústrias ou da 
população. e mesmo que o despejo se localize no 
trecho final, perto da desembocadura no mar, há que 
se preservar o corpo hídrico sadio, capaz de manter 
a biota. trata-se não apenas de um dever legal, mas 
também de um ato de cidadania.

 a lei das águas do brasil (lei 9.433/97) foi ins-
pirada no modelo francês para gestão dos recursos 
hídricos, desenvolvido a partir de meados da década 
de 1960, que foi concebido com foco no combate à 
poluição dos rios. ou seja, é um modelo potencial-
mente adequado à realidade dos centros urbanos, 
principalmente do sul e sudeste do brasil. porém, 
insuficiente para tratar da questão das secas do 
nordeste e do uso múltiplo dos rios amazônicos (hi-
droelétricas e hidrovias, por exemplo). 

De uma maneira resumida, o modelo francês 
se baseia no princípio poluidor-pagador. signifi-
ca que as empresas (indústrias e companhias de 
saneamento) que lançam efluentes sem o devido 
tratamento nos corpos hídricos devem pagar pelo 
correspondente custo ambiental e social. esse pa-
gamento, por sua vez, serve para materializar os 
planos de bacia, que incluem, por exemplo, a cons-
trução de estações de tratamento de esgoto. os 
planos são elaborados e por vezes executados por 
uma entidade governamental, a agência de bacia. 
porém, cabe a uma assembleia de interessados na 
gestão das águas – o comitê de bacia –, formado 
por representantes de entidades governamentais e 
não governamentais e, principalmente, dos usuá-
rios de recursos hídricos (empresas), a primazia 
de aprovar os planos de bacia e, portanto, a aloca-
ção dos recursos financeiros. 

 analogamente, de acordo com a lei das águas 
do brasil, os comitês de bacia são entes do sistema 
de gestão de recursos hídricos com competências 
deliberativas, propositivas e consultivas concebidas 
para o exercício da descentralização e participação 
no processo decisório sobre uso da água e dos cor-
pos hídricos. todavia, o que se observa é que os 
comitês em geral têm atuado aquém de suas res-
ponsabilidades e possibilidades. ou seja, os comitês 
têm claudicado no cumprimento da missão para a 
qual foram criados, principalmente devido à dificul-
dade de seus integrantes para o exercício de uma 
atividade para a qual não há precedentes na prática 
política do país. com as exceções de praxe.

 para entender o porquê dessa situação, é pre-
ciso conhecer o contexto no qual o tema “gestão 



44

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

das águas” foi concebido, durante e nos anos sub-
sequentes à promulgação da constituição de 1988. 
como é bem sabido, trata-se de um momento de 
nossa história em que se buscava a descentralização 
administrativa e a participação de todos os interes-
sados nas decisões, em contraposição à restrição 
democrática do regime militar. a nova constituição 
determinou que compete à união instituir o sistema 
nacional de recursos hídricos, definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso e legislar privativa-
mente sobre águas (art. 21, inciso xix, e art. 22, 
inciso iv). com essas deliberações, parecia que o 
constituinte havia optado por concentrar a respon-
sabilidade sobre gestão dos recursos hídricos no 
governo federal. tal decisão teria lógica “hidroló-
gica” porque permitiria dar tratamento homogêneo 
a cada curso de água, da nascente à foz, indepen-
dentemente dos territórios estaduais banhados ao 
longo do percurso. 

 todavia, a constituição também define que “in-
cluem-se entre os bens dos estados as águas su-
perficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 
em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da 
lei, as decorrentes de obras da união” (art. 26, in-
ciso i). esse artigo, de inspiração muito mais pa-

trimonialista do que sistêmica, manteve a dupla 
dominialidade sobre os rios que existia na consti-
tuição anterior, de 1967. ou seja, há rios que são 
administrados pelo governo federal e rios que são 
administrados pelos governos estaduais, apesar de 
que as águas que fluem em leitos estaduais são qua-
se sempre  as mesmas que posteriormente fluem 
em leitos federais. Devido à dupla dominialidade, há 
comitês federais e estaduais. em geral, os comitês 
federais são ditos “de integração” porque têm a res-
ponsabilidade de harmonizar os planos e as ações 
engendradas por comitês estaduais das sub-bacias. 
todavia, o que se observa é que quanto maior for 
a complexidade das relações sociais no âmbito dos 
comitês, maior é a dificuldade para implementar a 
gestão participativa com foco no interesse da coleti-
vidade e não de algum setor em particular.

 com base na experiência acumulada ao longo 
dos últimos anos, é preciso aperfeiçoar o funcio-
namento dos comitês. para isso, é imprescindível o 
real envolvimento dos setores que utilizam a água 
como insumo de processo produtivo, em particular 
a indústria e a agricultura. se não o fizerem, podem 
se tornar vítimas da “tragédia do uso dos bens co-
muns”.   •
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www.relatorioreservado.com.br
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sustentáveis

em comemoração ao Dia Mundial da água, a 
ambev apresentou os resultados do trabalho para a 
conservação de bacias hidrográficas que desenvolve 
no Df desde 2010. nessa primeira edição do projeto 
bacias, iniciativa da companhia desenvolvida junto ao 
WWf brasil, a empresa realizou, durante quatro anos, 
atividades de recuperação, conservação, gestão e 
conscientização dos recursos hídricos da região. em 
celebração à data, voluntários e a comunidade fize-
ram o plantio de 100 mudas de plantas típicas do cer-
rado, cultivadas no viveiro do projeto.

além de prestar contas à sociedade e parceiros, a 
ação visou conscientizar a população para a influência de 
atitudes simples na conservação dos recursos naturais. 
o gerente de Meio ambiente da ambev, eli cardoso, re-
cebeu para o evento de comemoração o subsecretário de 
sustentabilidade socioambiental do gDf, cadu valada-
res, o diretor da adasa, Diógenes Mortari, o coordenador 
do WWf brasil, glauco kimura, além de parceiros, líderes 
comunitários e o time de funcionários da companhia.

a ambev buscou deixar benefícios permanentes e 
sustentáveis no Distrito federal, promovendo melho-
rias nas condições dos recursos hídricos da bacia e 
incentivando o despertar da comunidade para o cui-
dado com os recursos do córrego. o foco do trabalho 
foi a bacia do córrego crispim, localizada no gama e 
pertencente à bacia do corumbá, e que tem grande 
importância na rede hidrográfica da região. 

em março, a petrobras iniciou na bahia um ciclo 
de atividades do programa petrobras socioambiental, 
reunindo projetos patrocinados para trocar experiên-
cias. a proposta inclui a visita do cantor e compositor 
lenine aos projetos e tem como objetivo ampliar a 
conscientização sobre cidadania e o conhecimento 
de práticas e tecnologias sustentáveis nas regiões 
que recebem investimento da petrobras.

até junho, cerca de 60 projetos ambientais, so-
ciais e de esportes educacionais distribuídos por 12 
estados das cinco regiões do país receberão o artista. 
a estimativa é de que mais de 24 mil pessoas, dire-
tamente, e 640 mil, indiretamente, sejam alcançadas 
pelas ações do projeto “encontros socioambientais 

a escolha do gama como primeiro local para ação 
do projeto se deu pela necessidade de recuperação 
e capacidade de envolvimento da população, explica 
o gerente eli cardoso: trata-se de uma região mui-
to importante porque abastece a água que chega a 
praticamente todo o país. “além dos resultados para 
quem vive no gama, buscamos replicar esse sistema 
para outros locais”, completa.

na ocasião, Diógenes Mortari, da adasa, para-
benizou a iniciativa da ambev: “hoje ouvimos por aí 
muitas críticas, mas poucas ações efetivas que saem 
do papel, como o projeto bacias”. já o subsecretário 
de sustentabilidade do gDf, cadu valadares, refor-
çou a contribuição do setor privado e da sociedade 
nesse movimento de conscientização para o uso dos 
recursos naturais e anunciou que em breve estará 
nas ruas o edital do governo para a recuperação do 
parque da prainha, no gama. 

resultados alcançados
o gestor do projeto no WWf, glauco kimura, ex-

plica que o trabalho foi todo embasado em estudos 
da região. “fizemos um diagnóstico participativo da 
bacia do crispim onde nós mapeamos, junto com a 
comunidade, áreas críticas de recuperação”, indica. 
a partir da identificação de nove áreas críticas, foi 
elaborado um plano de recuperação com as lideran-
ças locais.

com lenine - Música e sustentabilidade numa só 
nota”. além da bahia, serão contemplados projetos no 
acre, amazonas, espírito santo, goiás, Mato grosso, 
Minas gerais, ceará, Maranhão, rio de janeiro, rio 
grande do sul e são paulo.

lenine é colaborador de instituições no brasil e no 
exterior que defendem causas sociais e ambientais; 
a afinidade do músico com o tema marca presença 
em diversas composições de sua autoria. com o pro-
jeto “encontros socioambientais com lenine - Mú-
sica e sustentabilidade numa só nota”, pretende-se 
estimular as comunidades a participar dos projetos 
existentes e a construir novos projetos com potencial 
de promover transformações sociais e ambientais.

Petrobras promove encontros socioambientais 

Ambev e WWF: conservação de bacias hidrográficas

46

| 
in

s
ig

h
t-

b
io

m
a



47

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

BASF avança em metas globais de meio ambiente, saúde e segurança

Banco do Brasil financia produção agroecológica no Rio

Índice de Sustentabilidade Empresarial: nova carteira

a basf aumentou sua eficiência energética em 20% 
em comparação com os números de 2002 (base para as 
metas) e reduziu suas emissões de gases por tonelada 
de produtos vendidos em 34%. o número de acidentes de 
trabalho foi reduzido em 58% no mesmo período. 

a basf estabeleceu metas globais de longo prazo 
para meio ambiente, saúde e segurança para o ano 
de 2020. o número de acidentes de trabalho deverá 
reduzir 80% em comparação a 2002, e a empresa, 
58% em 2013. “este é um excelente resultado. no 
entanto, precisamos continuar seguindo a nossa po-
lítica: ‘nunca comprometemos a segurança’. É assim 
que podemos alcançar o nosso objetivo e reduzir o 

os municípios fluminenses de são josé de ubá e campos dos goytacazes recebem da fundação banco 
do brasil e parceiros 35 kits do programa produção agroecológica integrada e sustentável (pais). o obje-
tivo é promover a segurança alimentar e a geração de renda para os pequenos agricultores familiares da 
região. pelo projeto, os agricultores fazem capacitação para aprender a implantar e a estruturar os can-
teiros e também a comercializar os vegetais cultivados no espaço onde vive cada família. eles vão receber 
também assessoria técnica e avaliação de todas as etapas do processo. a produção dispensa o emprego 
de ações danosas ao meio ambiente, como o emprego de agrotóxicos, queimadas e desmatamentos. as 
famílias atendidas moram nos assentamentos rurais che guevara, santo amaro, cruz da Moça e panelão. 
os kits são compostos por caixa-d’água, sistema de irrigação, tela, estacas, esterco e barracas. 

são parceiros do projeto a união nacional das cooperativas da agricultura familiar e economia soli-
dária – unicafes, a empresa de assistência técnica e extensão rural – emater, a rio rural, a fundação de 
assistência técnica extensão rural – fundater, as prefeituras de campos dos  goytacazes e são josé de 
ubá, a comissão pastoral da terra – cpt e a uenf. 

o pais é uma técnica de agricultura ecológica com irrigação por gotejamento e adubação orgânica com 
dejetos de galinhas e tem foco na segurança alimentar das comunidades. os agricultores são estimulados a 
comercializarem os alimentos produzidos, frutas e hortaliças, além de plantar árvores nativas de suas regiões.

vigora até janeiro de 2015 a nova carteira do Índice de sustentabilidade empresarial (ise) da 
bM&fbovespa. são 51 ações de 40 companhias, que respondem por 18 setores e somam r$ 1,14 trilhão em 
valor de mercado.

Quatro empresas aparecem no ise pela primeira vez – cielo, embraer, fleury e klabin – trazendo para 
o Índice três novos setores: serviços financeiros Diversos; Material de transporte; e serviços Médicos, 
hospitalares, análises e Diagnósticos.

na carteira de 2014, todas as empresas têm o compromisso com o desenvolvimento sustentável formal-
mente inserido na estratégia e publicam relatórios de sustentabilidade, sendo 95% no modelo gri. Mais da 
metade das empresas (58%) apresenta um comitê de sustentabilidade que se reporta ao seu conselho de 
administração.

o objetivo do ise é atuar como indutor de boas práticas no meio empresarial brasileiro e ser uma refe-
rência para o investimento sustentável. Mais informações em www.isebvmf.com.br.

número atual de acidentes pela metade novamente”, 
disse o ulrich von Deessen, presidente do centro de 
competência de saúde, segurança e Meio ambien-
te da basf e responsável global por proteção cli-
mática. portanto, a empresa está promovendo mais 
treinamentos para os funcionários. pela segunda vez, 
os dias globais de segurança vão ocorrer no mês de 
março. em 2014 são mais de 500 apresentações, tu-
toriais e workshops ao redor do mundo. 

a basf também pretende melhorar a gestão da 
saúde, a fim de promover a saúde e a produtividade 
dos funcionários. em 2013, aproximadamente 48 mil 
exames de saúde globais foram realizados. 
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Kelly nasCimento
insight-bioMa eDitor

in the last carnival, citizens of rio de 

janeiro were forced to live with an inconvenient 

truth: you are responsible for the waste you produce. the 

strike by dustmen turned the streets of  the city into real lan-

dfills. like manure, there were accumulated issues regarding the 

shared responsibility for the waste that each one generates daily. 

in this insight - biome, we present a firm that brings a different look on 

the matter. gathering innovation, creativity and technology,  WiseWaste brings 

good news for a debate so far stagnant in brazil: the management of waste. 

this year, WiseWaste launched the app lixarada, which enables citizens to use 

your phone to denounce landfills throughout brazil. We detail the case in the cover 

story of this issue, as an invitation to reflect on our daily garbage.

enjoy your reading! 

synthesis
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Brazil and the 
eternal pursuit of

stability
by ernesto cavasin neto
Director of corporate finance at pwc brazil

science is a word that defines the pursuit of 

knowledge. it is a way to organize our experiences 

and what we learn in everyday life. customarily, 

science is divided into three groups: social / human, 

biological and exact, which bears similarities with the 

tripod so that the current concept of sustainability.  

understanding people and their needs, the biggest 

challenge that exists in humanity and that propose 

human / social sciences, anatomy and functioning of 

organisms, is in charge of the biological and exact, 

kept the standard deviations, is stiffness.
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and so, trying to organize recent expe-
riences that have happened in brazil, 
the company moved in an attempt to ex-
plain the explosion that happened in the 

streets in june 2013. the media resorted to socio-
logists, politicians, psychologists and many other 
specialists of two bases that tripod. i saw no en-
gineer, physicist, accountant and other scholars of 
the exact opining in the media on this issue. but the 
exact area can also come considerations that help 
to better understand the scenario.

let the laws of physics. in his theory of inva-
riance, galileo said that all physical equations can-
not depend on the state of motion of an observer, 
since motion is relative. ie, the fundamental laws of 
physics are the same in all inertial reference sys-
tems. from the galilean invariance, assume that 
even with all the changes that happened in brazil 
in recent months inertial reference is the same: the 
dissatisfaction with the balance of society, either 
by bus pass more expensive, corruption and lack 
of education quality, among others. human beings 
always changed quickly your references, but the 

inertia applied moves linearly.
today we got more quickly disseminate the-

se new standards with the use of communication 
technologies. Despite ever faster we change our 
point of reference, the formula applied to calcula-
te the movement remains the same. returning to 
physics, turn to kepler, german astrophysicist who 
formulated the three fundamental laws of celestial 
mechanics and paved the way for their successors 
could develop theories as dynamic systems. a body 
can have balance - stable, unstable or indifferent.

stability is when a body always returns to its 
starting point after applying a force to it and wi-
thdraw; instability is when we apply this force and 
to withdraw this body does not return to the star-
ting point but continues its motion until it reaches 
its equilibrium and indifference is the tendency to 
stay up that body where the load force.

catching the benchmark and maintaining the in-
tegrity of the physical formulas, and knowing that 
the force applied to different results in different 
types of bodies results, go after another celebrity 
last physical theory required for this analysis. the 

englishman isaac newton is one of 
the best-known scientists in our 
history, is his work, based classical 
mechanics, i draw the three laws of 
newton:

law 1: every body continues in 
its state of rest or uniform motion 
in a straight line, unless compelled 
to change that state by external for-
ces; 

law 2: the change of motion is 
proportional to the force impressed 
and is made in the same direction 
of the force. 

law 3: every action there is 
always an opposite and equal reac-
tion proportion to the force applied.

in summary, these laws state 
that, physically, no formula is chan-
ged with time and with the speed, 
since analyzed relativized form. 
and the trajectory depends basi-
cally on the strength that it is prin-
ted and the balance of each body 
depend on its dynamic state.

in exact science, as in the other, 
it is important to understand the 
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units and classifications we are using, ie, to be cle-
ar. Making a correlation with the protests of june 
last year, we can consider that: 

physical body = brazilian 
force applied = corruption, poor infrastructure, 

lack of quality of life, high taxes, expensive pro-
ducts.

the physical body is always subject to interfe-
rence from the environment, and the application of 
external force leaves his usual inertia. in the case 
of brazil, is given to an applied force out of the 
ordinary. this move was seen at other times in his-
tory, with forces such as dictatorship and corrup-
tion being applied to the body.

With the beginning of the movement of this 
body, it was possible to distinguish the different 
balances for each one to receive this force. a 
large part of the bodies proved stable, returning 
to their homes and everyday life so i just extra 
strength applied - in this case, the confederations 
cup, adjustment of bus fares, order the trial of 
the monthly allowance etc.. other party reached a 
new equilibrium and constantly seeks to use new 
powers to mobilize and unstable forces are still 
in motion following different di-
rections and answers.

the difficulty is that to solve 
this dynamic and reduce what 
we call in physical chemistry 
stirring is necessary to seek 
the balance of forces applied. 
not that this balance change the 
behavior of the body, since each 
will follow its direction. one way 
to balance strength and improve 
the behavior of physical bodies 
is, at first, find a vector of joint 
forces. ie, messages and actions 
of governments and politicians 
and the public interest should 
follow the same direction. no 
use saying that we will fight cor-
ruption if we do effectively. for 
this we need strong and blind 
justice. but sometimes forces 
applied remove the sale of the 
same.

the strength of all taxes ero-
des the gain and the fact is that 
the average gain of brazilians 

has increased in recent years. although the floor 
has been raised, the ceiling is falling. over the past 
20 years, complained a tax reform, which actually 
is happening, only that force is applied in the wrong 
direction. in 1993, taxation in brazil was 25% of 
our gross Domestic product in 2013 reached about 
35%.

infrastructure is a force which, combined with 
corruption, taking a proportion of avalanche. it’s 
frustrating to see the news about dead public 
transportation, lack of beds in hospitals, deficient 
education system, roads obstructed by trucks that 
carry excess production, among other bottlenecks. 
the unions emphasize the suffering of the citizen 
to get governments moving, but apply the force in 
the wrong place.

i see politicians seeking in the polls because 
of the conduct of the people in recent months, the 
slogan changed to cup. but marketing does not 
canalize forces present, this energy must become 
the engine that will drive the changes, breaking the 
barriers of oligarchic policies, transform the natio-
nal thought that government is the solution to what 
is in fact, the means to give freedom and conditions 
for brazilians to grow, improve and strengthen our 
country. •
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Electric car: 
Will you still

get one?

by ricardo guggisberg
Director of latin american hall of electric vehicles, 
components and new technologies

it is increasingly true that in brazil and around the 

world people are more aware and willing to change 

their habits by conventional cleaner, environmentally 

friendly, that generate energy savings and 

consequently financial solutions. by meeting all 

these requirements, electric vehicles are gaining 

ground in the world.
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get one?
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discussions on the popularization of elec-
tric vehicles, government incentives, and 
other issues surrounding the topic are in-
creasingly pulsating, because, according 

to experts, these models can contribute, and much, 
to reduce emissions, since uses clean energy to your 
supply. and the inclusion of these models is needed. 
according to the national traffic Department (De-
natran) today, brazil already has about 45 million 
cars. if we compare the figures with the brazilian 
population, based on the last census of the ibge, we 
come to mark 1 car for every 4 people. if we include 
motorcycle, trucks and other motor vehicles in this 
calculation, the equation further increases. 

in order to speed up this process, last year, the 
major automakers have delivered a letter with a pro-
posal to make possible the production of electric 
and hybrid cars in brazil. among other claims, the 
document requested exemption from the industria-
lized products tax (ipi) for imported to finally esta-

blish the technology in the domestic market models. 
all this in july 2013.

after eight months after the delivery of the let-
ter, largely due to the pressure exerted by this issue 
more developed countries - the usa and japan, for 
example - the scenery begins to draw promising for 
the sector. in early 2014, the national association 
of automobile Manufacturers (anfavea), announced 
that the country will receive incentives for the di-
ffusion of the category during this first semester. 
among the main points are the ipi reduction, na-
tionalization of components and, finally, the start of 
production of the vehicles in the country.

if this happens, brazil will contribute to the immi-
nent growth in the number of electric vehicles in the 
world. according to a study released by the brazilian 
association of electric vehicles (abve), about three 
million electric vehicles must circulate on the planet 
in 2020. in 2025 it will be 10 million, and in 2030, we 
should reach 19 million units.
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the values - key element in the purchase de-
cision of the consumer - is also something to be 
emphasized. Within a month, the owner of the elec-
tric car can save up to 80% which would spend the 
conventional vehicle fueling with alcohol or gasoli-
ne. With so many qualities, and with many benefits, 
especially the nature, electric cars, even with many 
barriers that still need to be overcome, can already 
be considered a reality.

besides são paulo, which has a taxi service 
with hybrid model, rio de janeiro, which also has 
this service, curitiba also started using ecoelétrico 
model, experimentally, for locomotion of the Metro-
politan police, police, i curitiba´s tourism institute 
and setran (Municipal transit). not to mention the 
models that are now being marketed to the general 
public in the country.

it is important to be told that, when we talk about 
electric vehicles, not just talk about cars. electric 
bikes are high in brazil and in many cases, no longer 
just a leisure option and became an alternative for 
getting around, instead of the traditional means of 
transport. in china, there are more than 120 million 

units, and in holland, a country where most use this 
shipping worldwide, 1 million. in portugal, electric 
bikes are used by the post office of portugal (ctt).

heavy vehicles are also already avail of this 
new technology. in brazil, hybrid buses are already 
in use for over ten years. in são paulo, earlier this 
year, 100% electric models began to circulate be-
tween the abc and the southern zone. in new york, 
represent almost 50% of the fleet.

another example is the use of electric mo-
torcycles by the u.s. army in the strategic and 
logistical operations. the advantages are the ab-
sence of noise in the operation of electric thrus-
ter, which enables almost imperceptible run du-
ring special tactics and actions, especially in night 
operations.

broaden the debate on electric vehicles, their ad-
vantages and challenges that surround it is needed 
every year. and events like the 10th edition of the 
latin american hall of electric vehicles, compo-
nents and new technologies, which will be held on 
4, 5 and 6 september in sao paulo, promise to bring 
up these discussions.   •
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Waste
and the necessary change

Much has been reported on waste, its public management plans 

and also about reverse logistics. certainly, the theme of ‘waste’ 

is a common denominator in virtually any environment: in our 

version ‘citizen’ in our homes, we live daily with the generation 

of household waste (yes, it is just the politically correct way 

of calling our garbage), in our version of ‘worker’, at the office, 

factories, trade, lived with the generation of various waste, since 

the volume of paper in a law firm (which is my case), to varying 

sludge, burnt bulbs, oily wastes, used tires, contaminated in 

industrial operations,  for example.

by ana luci grizzi
environmental partner of veirano advogados



60

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

to treat this subject, it is essential to be-
gin with some clarification of the legal 
universe: our regulatory framework is 
the famous national solid Waste - pnrs 

(law 12.305/10). published in august 2010 and re-
gulated in December of the same year, this act im-
poses new paradigm for waste management. 

along this line, since 2010, federal, state and 
municipalities´government should act harmonious-
ly integrated in the category ‘waste’. however, the 
multiplicity of interests involved generates many 
conflicts that need to be appeased before the pnrs 
is indeed effective. for this article, we will focus 
on two issues contained in pnrs: management of 
waste from production processes and domestic 
waste.

to waste production processes, pnrs consoli-

dates obligations that usually were already planned 
in state environmental standards. for example, en-
vironmental agencies have imposed the obligation 
of the waste management plan to many industries, 
even conditioned the renewal of the operating li-
censes maintenance of such plans. in general, the 
approximate pnrs ratings and obligations relating 
to waste management processes.

já para resíduos domésticos, a pnrs traz ino-
vações significantes em sua gestão. esses são os 
resíduos cujo gerenciamento é de responsabilidade 
do poder público, sob regime de concessão, englo-
bando tanto o resíduo domiciliar como também o 
resíduo gerado por prestadores de serviços e ativi-
dades comerciais (desde que em pequeno volume).

as for domestic waste in pnrs brings signifi-
cant innovations in its management. these are the 
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residues whose management is the responsibility 
of the government, by concession, encompassing 
both household waste as well as waste generated 
by service providers and business (provided that in 
small volume). 

it is here that the deadline imposed by pnrs ap-
plies: from august 2014 so even in a few months), 
such waste should be disposed of via recycling and 
/ or treatment, in that order of priority!. Waste the-
refore could no longer be sent to landfill (politically 
correct to refer to our landfills word, despite the-
re is a technical difference between the two). only 
‘waste’ can be sent to landfills for environmentally 
appropriate disposal.

to make this whole new system of manage-
ment, pnrs provides that the union, the states and 
municipalities prepare their plans for waste mana-
gement, which, obviously, must be harmonious and 
integrated. however, from 2010 until now, we had 
the publication of the national Waste Management 
plan and a few state and local plans. besides that, 
very few concrete actions have been taken to radi-
cally change the concessions services for domes-
tic waste management (collection, treatment and 
final disposal).

let’s do a quick and simple proof: look at your 
trash at the end of the day: what percentage of 
empty packaging, what percentage of organic com-
pounds and health and what percentage of any ‘spe-
cial waste’ (eg fluorescent lamps, batteries not is 
alkaline). surely your waste (like mine) is 80-90% 
composed of empty packaging and, if so, their clas-
sification in pnrs Waste is therefore from august 
entire amount should be screened, subject to se-
lective collection and sent environmentally correct 
disposal. now another simple and quick question: 
how many of us do today sorting our rubbish and 
we have selective collection of city hall? 

in this reality, it is unquestionable that the dea-
dline set by pnrs in 2010 will need to be extended.

now entering the domestic harvest in relation to 
environmental responsibility post-consumer waste 
(perhaps the most controversial portion of which 
has been receiving more prominence at pnrs). 
here we are talking about ‘special’ part of our hou-
sehold waste, originating from products that have 
been used by consumers and sold out or lost their 
validity or usefulness, earning the status of ‘was-
te’.

so, much of what you and i eat at home, whe-
ther or not durable goods can enter the definition 
of ‘post consumer waste’. We use to let the good 

palatable subject, two distinct examples: soda bot-
tles and a cell phone. both these products one day, 
saw waste. by consuming all refrigerant, the empty 
bottle turns waste, as well as the cell when we buy 
a new one because the old one is crashed, it’s be-
cause we want the latest model in the market.

certainly we generate much larger volume of 
empty soda bottles than broken or discarded cell 
phones, but the volume of generation does not in-
fluence its management. Well, according to pnrs, 
these residues are in the category of post-consu-
mer waste and must be subject to special arrange-
ments for proper environmental disposal.

how an empty soda bottle and a cell then used 
should be managed at the end of its useful life? 
the pnrs replies, these post-consumer waste is 
the subject of reverse logistics systems. it’s simple 
(in theory, at least): you and me, consumers must 
dispose of waste as follows:

como uma garrafa vazia de refrigerante e um 
celular usado devem então ser gerenciados no fim 
de sua vida útil? a pnrs responde: esses resídu-
os pós-consumo devem ser objeto de sistemas de 
logística reversa. É simples (em tese, pelo menos): 
eu e você, consumidores, devemos dispor desses 
resíduos da seguinte forma: 

(i) empty bottles of soft drinks: we do our se-
gregation of household waste, sorting waste with 
potential recycling of sanitary and organic wastes. 
thereafter, Municipalities, associations of collec-
tors / cooperatives, trade and manufacturers / im-
porters must work together, each with a specific 
role, so that empty bottle is subjected to screening, 
treatment and is used.

(ii) used cell phones: we take our cell to col-
lection points available for trade / distribution ne-
tworks. Dealers and distributors, in turn, should re-
turn the phones from consumers to manufacturers 
/ importers. the latter has the task of recycling 
these wastes.

it is clear, then, that there are many players 
involved in the reverse logistics system and the 
success of this system depends, actually, each one 
fulfilling its role. if any of them fail, for example, 
we do not give back the phone used or not trade 
places available to receive the phones that we must 
return, nothing done. that’s where the concept of 
legal ‘shared responsibility for the lifecycle of the 
product’ foreseen in pnrs.

regarding to reverse logistics, if we were to 
translate your concept, we could say that it is a 
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system intended to make the product / residue gets 
back into the hands of those who put on the market. 
and if this seems simple in theory, in practice it is 
extremely complicated.

so now that we have passed the major legal 
concepts and you, the reader already familiar with 
the theory, let’s get to some real-world issues.

thinking of the macrocosm of pnrs: we have ru-
les providing waste management plans in the three 
federal spheres, plans that must necessarily focus 
on non-generation, reduction, reuse, recycling and 

treatment of waste. thus it is unquestionable that 
state and local plans must be coordinated and har-
monious, providing workable tools that encourage 
consumers to segregate domestic waste.

that is the only way to change the volume and 
the way we manage our waste, ending all proble-
ms arising from the current system, including the 
achievement of the capacity limit of our landfills, 
lack of space for new landfills, the passive environ-
mental (potential contamination of soil and groun-
dwater). however, in this regard, in practice, until 
March 2014, was put in practice’.

not only that, this is also the only way to make 
reverse logistics is effective. if i, consumer, con-
tinue mixing the trash from my house organic 
compounds and the health recyclables (bottles are 
empty, are electronics in general), there will be no 
chance of reverse logistics, making the post-con-
sumer environmental responsibility does not pass 
a mere memory in the legislation.

thus, union, states and Municipalities, for 
example, must provide and implement coordinated 
actions, based on both pnrs as the national en-
vironmental education to educate and encourage 
consumers to change their habits in the category 
‘waste’. in no way does this mean that trade and 
(national or otherwise) industry should refrain 
from encouraging consumers to properly dispose 
the waste generated by the products they sell, ma-
nufacture or import. however, this burden can not 
(and should not, by law) be assigned exclusively to 
them.

another issue that deserves attention: the pnrs 
provides specific guidance on what waste is clas-
sified currently as post-consumer and are subject 
to the reverse logistics system. Moreover, pnrs 
brings the instruments to implement the reverse 
logistics, which means that if they are still pending 
implementation, the obligation of reverse logistics 
is not in force.

thus: the period of august 2014 has no bearing 
on reverse logistics and environmental responsi-
bility post-consumer. the Ministry of environment 
has been conducting discussions with various sec-
tors to implement the reverse logistics systems, 
though, as the participants number is huge, the 
process is lengthy decision is not subject to term.

i also emphasize that the government itself still 
has pending tasks that are prerequisites for the 
realization of some of sectoral agreements con-
ditions. for example, the Ministry of environment 
and the Ministry of finance need updating tax rules 
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for waste management process does not suffer ta-
xation becomes prohibitive compliance with pnrs. 
the Ministry of environment also needs to update 
its rules on waste classification, given a used cell 
phone cannot follow the same classification rule 
(supposedly the ‘dangerous’ waste) of a chemical 
residue derived from the production process.

Without any doubt, the pnrs imposes a huge 

paradigm shift in the generation and management 
of waste. as we well know, changes take in the 
comfort zone and impose extra to adapt to the new 
reality energy. so either the federal government, 
states and municipalities work together with busi-
ness and industry to do an upgrade on our system 
of waste management, or pnrs not pass a huge 
utopia.   •
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idealism, innovation and social consciousness. this mix comes a brazilian solution 

for managing waste in compliance with the national solid Waste (pnrs). founded 

in 2012, the WiseWaste aims to create the most sustainable possible to the issue of 

solid waste solutions in brazil. With creativity and business acumen the company 

has transformed packaging of shampoos in displays and powdered drinks on 

pallets. this year, the company launched an innovative application – the lixarada – 

which allows brazilian citizens to report illegal landfills. the initiative comes at a 

good time is worth remembering that, according to pnrs, 2014 is the year limit for 

the end of the landfills in brazil.

App that makes reverse 
logistics comes true

by kelly nascimento
insight-bioma editor
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the national solid Waste sector regula-
tory framework establishes the shared 
responsibility (government, industry, 
trade and end consumer) and the inclu-

sion of waste pickers in the reverse chain. and 
the industry is put at the center of decisions about 
waste management. however, for most brazilian 
companies, the plan is still a kind of pandora’s box.

in the architecture of the national solid Waste 
policy, company shall submit its proposal for re-
verse logistics of waste (operation plan, goals and 
deadlines), it is possible the definition of joint plans 
through sectoral agreement. consumers should 
support the solutions set. the government has the 
responsibility to collect and monitor the implemen-
tation of (environmental and social) solutions. “re-
verse logistics is waste within the context of de-
veloping a model of sustainable consumption that 
involves social, economic and political changes. ie, 
reverse logistics is part of the cycle in which we 
must transform the supply chain (the cycle of con-
sumption does not end when the consumer remain 
some impact),” says the consultant of the institute 
of logistics and supply chain (ilos), gisela souza.

in this scenario, the WiseWaste emerges as the 
missing piece to solve the puzzle. the company 
develops products using waste as raw material. 
this is a result of a work that unites technologi-
cal know-how to recycle any type of product and 
research for the establishment of new methods of 
reusing materials that do not yet have your known 
recycling process. 

the idea is to unite the three tips of the consumer 
industry: manufacturers, consumers and recyclers. 
therefore, WiseWaste operates with a focus on the 
concept of circular economy, being the interface 
between all links of the production chain. in this 
model, all residues of a company are used as inputs 
to another or even to the generating company itself, 
which results in reduced costs, increased shelf-life 
of the material and reuse of post-consumer waste, 
used as a source of raw material.

so far, the company’s shares have generated 
the transformation of more than 10 tons of mate-
rials. the company establishes partnerships to 
address issues of waste particular company or in-
dustry association. thereafter, promotes solutions 
in scale, ie, the residue is a business. “the Wi-
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seWaste believes that innovation can be best when 
many people think together. therefore, constantly 
working with open innovation initiatives, and offers 
scientists and researchers the opportunity to new 
technologies, along with WiseWaste, develop solu-
tions for the reuse of materials,” explains the ceo 
guilherme brammer.

the projects involve the creation of a new ma-
terial from pre and post consumer waste, new ap-
plication for a resin already known for recycling 
and waste that have not yet known solution, among 
other process. to facilitate these initiatives, the 

company signed a partnership with Mackenzie uni-
versity and is also open to do projects with other 
universities. thus, the company leads the scientist 
to the market, connecting universities and corpo-
rations. “We partner with the course of Materials 
engineering of the university, which has one of the 
most modern laboratories of materials from latin 
america, to bring our customers a wider range of 
possibilities and viable solutions for each type of 
material,” says brammer.

the solutions developed by WiseWaste are rapi-
dly gaining market place. one of them attracted to 
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p&g, the company that puts on daily product brands 
market their thousands. in the same proportion, pe-
ople discard the used packaging.

together, p&g and WiseWaste perform the col-
lection of post-consumer packaging directly from 
cooperatives, points of voluntary surrender and 
the industry itself and recycle this material being 
used to construct the displays of actions promo-
tional marketing of the brands p & g in retail. the 
displays produced from this initiative are already in 
125 stores in the chain extra hiper, in são paulo. 
already collected more than 2,500 tonnes of post-
-consumer waste program in p&g.

for the tang brand, WiseWaste collection con-
tainers powdered soft and turns into a resin used 
to manufacture sustainable materials. another pro-
duct is designed plastic pallets made from recycled 
packaging of snacks. each pallet uses about five 
thousand packages in its composition. until then, 
packages of snack foods were considered non-
-recyclable. the company and its partners have 
developed a solution with recognized value in the 
logistics sector of large enterprises.

the WiseWaste also has partnerships with com-
panies such as Dow, tang, cologne, natura, nestlé, 
abeaço, volkswagen, pepsico, international Mon-
delez, braskem, osi group, brf, seara, saint-go-
bain, and abrabe abrafati.

TrAining oF workErS
this work is possible because the company 

has not forgotten a key tip for the reverse logis-
tics process: waste pickers. to connect partners, 
the company empowers unions waste pickers who 
participate in their actions. 

the WiseWaste developed over 15 training mo-
dules which aims to train cooperative triage, han-
dling and storing materials more effectively, as the 
objective of selling the material with best result.  
a total of 25 cooperatives of collectors have been 
trained. the goal is to reach 100, including 12 cities 
hosting the World cup soccer.

End oF lAndFillS
in addition to promoting recycling percentage 

growth, the company has also developed an appli-
cation - available for now only for ios system - 
which allows users to make complaints of illegal 
dumps. to install the app lixarada we need to do 
a simple registration. after that, the user can take 
a picture of the site, inform the size of the landfills 
and share data in the facebook app. after verifi-
cation complaint the WiseWaste sends information 
harvested for companies public cleaning cities.

the idea of creating the lixarada emerged from the 
dialogues WiseWaste pickers with recycled materials 
from around brazil, noting that the lack of implemen-
tation of a system of selective collection in the country 
makes much waste does not come up cooperatives. 

in brazil 60% of waste going to landfill, 28% to 
landfill and only 12% are recycled. a loss of almost 
r$ 8 billion a year. “With this proposal and final 
pickup and proper disposal for the debris, we get 
billions and percentage decrease these losses,” 
says brammer. he added that since the beginning 
of the program, have made more than 50 thousand 
products from waste. “this is a breakthrough for 
the preservation of the environment, as well as for 
companies that want to invest and also gain from 
recycling,” notes guilherme brammer.  •
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M E tA L
Labyrinths made of vile

by ladislau Dowbor
professor at pontifícia universidade católica of são paulo
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b razil is not poor. but their resources are 
often misused or misappropriated, le-
aking through the numerous loopholes, 
legal or illegal, when they could be pro-

ductive. and it is not, as usual, blame the govern-
ment: public and private are joints that deform the 
decision making process. follow the money helps 
to understand the dynamics of this as both policies 
deformations. each of us knows some aspects and 
suspicion of others. but it is worth describing the 
main mechanisms and how they are articulated.

ThE purChASE oF ElECTionS
large leaks do not occur, in general, by illegal 

means, because they are committed by groups po-

werful enough to adapt to their lawful interests. 
the starting point, therefore, is in the ownership 
of the machine that makes the laws. in brazil, the 
law that liberates campaign financing by private in-
terests is 1997. the more expensive the campaign, 
the more the process is dominated by large corpo-
rate finance and politics is seen more settled. the 
result is the erosion of democracy and much higher 
costs for everyone, since spending on campaigns 
are passed on to the public through prices. in the 
united states, where a similar system was instal-
led in 2010, hazel henderson comments: “We have 
the best congress that money can buy.”

economic groups may contribute up to 2% of 
the equity, which is a lot of money. teachers Wag-
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ner pralon Mancuso and bruno speck, respectively 
usp and unicamp, studied the impacts. “enterprise 
resource occupy the first place among the sources 
of financing of brazilian electoral campaigns. in 
2010, for example, accounted for 74.4%, more than 
u.s. $ 2 billion, all the money used in elections (ac-
cording to  the superior electoral court).”

the cost of campaigns is up, in relative terms, 
a lesser evil compared to the costs of a structu-
rally deformed policy. in reality, it is a trigger of 
deformations. the unbalanced representation ge-
nerated a tax system that is levied proportionately 
poorer, leading to the reproduction of inequality. it 
also created a culture of overpricing of works that 
collusion between politicians and big construction 
permits. More seriously, deforms the final use of 
resources, for example, the prioritization of indivi-
dual transport in large cities or road transport for 
freight, and so on. and, politically, the system un-
dermines the democratic process by generating a 
loss of public confidence in politics in general.

the system generated its own legality. in 1997, 
he became the financial power in law the right 
to influence the laws to which we are all subjec-
ted. ethical it is to reform the system and monitor 
countries that have progressed to the rules smarter 
game and drastically limited the corporate finan-
cing of campaigns.

ThE dEbT TrAp
We have become accustomed to typically 5% of 

our gDp is diverted via government for financial 
intermediaries, without producing anything. on the 
contrary, deviate resources from productive in-
vestment to financial investment. to cover the inte-
rest on the debt,  fhc´s government raised the tax 
burden from 26% to 32% of gDp. somewhere the 
money had to come.

at the moment when lula took office in 2003, 
the selic rate was 24.5 %. in june 2002, the pu-
blic debt had reached 60 % of gDp, and was lowe-
ring. During the lula government, the system was 
gradually controlled. still, it is a transfer of public 
money to producers who do not regard as order of 
magnitude, in as much as $ 150 billion per year. it 
is a legal system achieved through political support 
purchased with corporate money and passed on to 
consumers in the price we paid. for groups who 
live in financial income, and not production, inste-
ad of going against the law, it is more practical to 
make the law go to meet him.

at arm wrestling unfolding today, every time 

you lower the selic rate a half point, the financial 
world cries in the media, all threaten inflation, ask 
“responsibility” to the government, even mana-
ging to reverse the process of decline. evolution is 
summarized by amir khair: “ the net public sector 
debt was markedly influenced by the selic. at the 
beginning of the fhc was 28 % of gDp, and even 
with privatization of public assets at the end of the 
government reached 60.4 %. the high selic was 
responsible for it.

a monumental transfer of public resources to 
rentiers, besides costing us too much money, relie-
ve banks to make productive investments that gene-
rate output and employment. it is so simple to apply 
in securities, total liquidity, zero risk. productive 
investment, financing, for example, a shoe factory, 
involves project analysis, monitoring, short, activi-
ties that go beyond financial investments.

ThE hAndling oF CommErCiAl inTErEST
financial intermediaries and rentiers are not 

content with the selic, the official interest rate on 
government debt. resort to a second mechanism, 
which is the setting of high interest rates to final 
borrowers by commercial banks, different mecha-
nism of the selic rate, so much so that the selic fell 
dramatically before the 25 % -30 % of fhc phase 
for 8, current 5 %, without significant reduction in 
interest rates of commercial banks.

of course, commercial banks, as private en-
tities, claim they are free to practice the interest 
they want. the matter is not so for one simple re-
ason: they work with the public money, not theirs, 
must follow rules set by the central bank, and even 
a private bank needs a charter authorizing it to 
operate within certain rules. these, of course, will 
depend on the ability of political pressure. as this 
is the appropriate public money directly by financial 
intermediaries, without government mediation, we 
find it is not embezzlement.

somehow, when they take our money without 
the help of a political, as it would be cleaner. skill 
on one side, the other naive or impotence, but not 
corruption. essential for us is that only brazil can 
sustain the interest typically ten times (ten times, 
not 10% more) compared to those charged by in-
ternational political support. and as for a long time 
had bankers in the presidency of the central bank, 
was set up over an impressive system of legaliza-
tion of misuse of our money. this “bridge” between 
the political and the business needs to be clarified.

the article 170 of our constitution defines the 
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principles of economic and financial, among others, 
the social function of property (iii) and free com-
petition (iv). article 173, paragraph 4, states that 
“the law will repress the abuse of economic power 
aiming at domination of markets, the elimination of 
competition and the arbitrary increase of profits.” 
paragraph 5 is even more explicit: “the law, wi-
thout prejudice to the individual responsibility of 
the directors of the corporation, establish the liabi-
lity of this, subjecting it to compatible punishments 
to their nature, for acts performed against econo-
mic and financial order and against popular eco-
nomy “. cartel is a crime. exorbitant profit without 

corresponding productive contribution will be “re-
pressed by law” with “compatible punishments.”

an ipea´s study shows that the real interest 
rate to individuals ( adjusted for inflation) char-
ged by hsbc in brazil is 63.42 %, the uk is 6.6 
% (the same bank for the same line credit). for 
santander, the corresponding figures are 55.74 % 
and 10.81 %. for citibank, are 55.74 % and 7.28 
%. itaú charges solid 63.5 %. for legal entities, 
vital area because it would involve fostering pro-
ductive activities, the situation is equally absurd. 
hsbc, for example, charges 40.36 % in brazil and 
7.86 in the uk.
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overall, this is a misuse of money in the real 
economy via an illegal institutional form, which is 
the “domination of markets, elimination of com-
petition and arbitrary increase of profits “that the 
constitution condemns in no uncertain terms. gi-
ven the numbers, there is some doubt as to the ille-
gality headlines judgment in this regard, but many 
complaints at procon, idec and other institutions, 
and millions of people struggling in trouble. the 
serasa – experian, multinational company today, 
guardian of financial morality decrees that brazi-
lians now have a bad name, or punish those who 
can not pay 238 % today charged on the card.

TAx´S pArAdiSE
one of the indirect effects of the global crisis is 

that there is a strong recent advance in the study 
of large economic groups and large fortunes. in-
deed, the immense communication effort designed 
to assign the global financial crisis to the irrespon-
sible behavior of the poor, whether in the u.s. or 
in greece, is pathetic. one study that stands out, 
authored by swiss federal institute of technologi-
cal research ( eth, the german acronym), found 
that 147 corporations, of which 75 % are financial 
groups control 40 % of the global corporate sys-
tem. a circle a little more open, 737 groups control 
80 %. there was never, in the history of humanity, 
nothing like this level of planetary control through 
economic and financial mechanisms. the appro-
priation or at least weakening of political institu-
tions before these giants has now become a proven 
fact.

to support this research, we now have another 
large study, led by james henry, former chief eco-
nomist at Mckinsey, and performed under the tax 
justice network. in summary terms, the stock of 
resources invested in tax havens is now the order 

of $ 21 trillion, a third of world gDp. brazil partici-
pates generously with about $ 520 billion, over u.s. 
$ 1 trillion, about a quarter of our gDp. Data are ob-
tained by cross-checking of large banks, the bank 
for international settlements in basel, the World 
bank, the international Monetary fund, central 
banks and various research institutions or control. 
nothing inventions: it is essentially linking data in 
an organized manner, with clear and transparent 
methodology and indications of relative security or 
insecurity of data at each step. this informational 
piece was greatly missed, and now we see what 
happens with so much illegal money resulting from 
various forms of corruption.

the economy is the rational allocation of re-
sources. here there is little rationality, unless we 
look from the perspective that they appropriate 
them. elections cost us £ 2 billion, is even little. 
but the manipulation allowed costs us hundreds 
of billions through mechanisms that have beco-
me difficult legal or judicial control. the defor-
mation of the tax system exempts the very rich 
and undermines the public sector, reproducing 
inequality.

the irrationality of infrastructure costs billions 
and reaches us all, creating a country of high 
costs. the approximately u.s. $150 billion in inte-
rest payments to rentiers are a radical departure 
from money that could be turned into investments. 
the immense resources that constitute our savin-
gs deposited in banks could serve the economic 
enhancement, and not with the usury interest ra-
tes charged. the flow of funds generated for tax 
havens, about u.s. $ 1 trillion accumulated in the 
case of brazil, deprives us of resources needed for 
development, maintains an unlawful turned cultu-
re and deforms both deeply political and economic 
system. the rules are addicted.  •
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LAW
is new weapon 

against corruption 

by eduardo jordão
professor at fgv Direito rio 

law 12.846/13, known as anti-corruption act, came into force on 29 

january this year. in practical terms, the big news of the law may be 

entered under two headings: who and how.

regarding the “who”, the law innovates to direct the focus to the 

corrupting punitive or companies benefitted from corruption schemes. 

so far, the legislation focused on the punishment to individuals 

involved in illegal without hitting corporations. the new law fills this 

gap by providing heavy penalties that include (i) fines of up to 20% of 

the gross revenues of companies, (ii) broad dissemination of sanctions 

to affect your image, and even (iii) its eventual dissolution.
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as for the “how”, the law seeks to facilitate 
the fight against corruption. this involves 
the establishment of mechanisms to ena-
ble effective punishment, as predicting 

strict liability (without fault) and administrative pro-
cessing of sanctions, without the assistance of the 
courts. but it also involves the creation of a system of 
incentives to attract the private sector itself as “part-
ner” in the anti-corruption war. this is mainly throu-
gh the reduction forecasting penalties for companies 
that (i) establish internal integrity mechanisms and 
incentives for whistleblowing program (“complian-

ce”) and (ii) denounce corruption schemes that parti-
cipated (program leniency).

the prediction of “strict liability” (regardless of 
fault) is one of the most controversial points of law. 
Means that, for the punishment of the company, it 
would suffice to prove that illegal acts were commit-
ted by its employees, for its benefit. Would not need to 
prove that the company was negligent in the supervi-
sion, for example, or had knowledge of the act. if you 
add this to the very serious penalties under the law, 
it seems clear that there is room for some excesses. 
it is unclear whether this constitutes any unconstitu-
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tionality, but may not have been the most appropriate 
legislative solution. in practice, it is expected that the 
courts relativized a bit that rule. one possibility to do 
so is calling for proof of guilt of the employee, without 
which some of the illicit (such as procurement fraud) 
would not even be configured.

the prediction of stimuli to “compliance progra-
ms” is another point that has attracted attention. this 
is the internal incentive mechanisms whistleblowing 
companies. the law encourages the establishment of 
these mechanisms to predict that companies who do 
may have their sentences reduced if they were to be 
held accountable for corrupt practices. the problem 
is that the executive branch has not yet regulated pa-
rameters for evaluating these programs, to specify 
whether and to what extent they serve as mitigating 
penalties. this fact creates uncertainty among the 

business community. While the regulation is not edi-
ted, it is suggested to use the parameters of foreign 
laws, in particular the foreign corrupt practices act 
(fcpa) american.

the law certainly does not eliminate the problem 
of corruption in the country – no law would have this 
effect. but there are reasons to believe that its effect 
will be positive. its main merit in the fact that she 
embraced pragmatism. she is part of an understan-
ding of the difficulty of identifying and punishing acts 
of corruption and generates a series of mechanisms 
to facilitate this war. hence the incentives provided 
to attract the help of the entrepreneurs themselves, 
beyond the prediction of strict liability and adminis-
trative penalties processing. the challenge from now 
on is knowing how to give law enforcement: it is as 
or more important than their own enactment time. •
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Water, finite resource 

people usually think of water as a commo-
dity like oil. that is due to the fact that bra-
zil has significant reserves of fresh water, 
we could become exporters of this feature 

in the future. i do not believe that this is the compe-
titive advantage of brazil, since the value of water 
versus the cost of transport is very unfavorable. it is 
conceivable water exports on a large scale. howe-
ver, countries like brazil, where there are plenty in 
the binomial “earth and water“, have a much greater 
advantage over other countries, either in the produc-
tion and industrialization of agricultural products is 
the industry itself. having water is now an advantage 
for a nation to be an economic and social force.

in this context, as a productive sector, the industry 
has a responsibility to act for the sustainable use of 
water. this means do not exceed the capacity of the 
hydrological cycle to renew the water availability in 
quantity and quality necessary to meet the needs of 
future generations.

to achieve sustainable use is not necessary or re-
commended that all industrial units follow the same 
recipe. each case is unique. it depends on the use 
made of the water and local water availability. in a 
place where the population is sparse and abundant 
water, care will be smaller than in a region where 
the opposite occurs. Water can be used only in the 
production process, for example, to cool the equip-
ment, or may be incorporated into the final product, 

for example, to produce beer. in the first case, if water 
is scarce, it may be possible to use a closed loop, 
where the reuse occurs, instead of the open circuit.

having a grant (permission level), the plant can 
draw water directly from a stream near or under-
ground aquifer. otherwise it will be a consumer 
sanitation company. in the first case, the plant will 
be utilizing raw water – untreated – in his case, in 
the second drinking water in general costly. there 
are circumstances where the treated water may be 
substituted for raw water, with benefit to the indus-
try (reducing costs) and society (better sustainabili-
ty).the wastewater – sewage – can be captured by 
the sanitation company to return to any watercourse 
or the sea. if all goes well, before passing through a 
treatment plant. or the sewage is discharged by the 
factory itself in the nearest stream. that’s the danger. 

the main contribution that any industry can make 
to sustainable water use is correctly treat the effluent 
before discharging it into the nearest water body. 
this is because the effluent, mixed with water, is ge-
nerally captured downstream to other industries or 
population supply. and even if the dump will be lo-
cated in the final stretch, near the mouth of the sea, 
we must preserve the healthy water body, capable of 
maintaining the biota. this is not only a legal obliga-
tion, but also an act of citizenship.

the Water law of brazil (law 9.433/97) was ins-
pired by the french model for water resources ma-

by jerson kelman
professor at coppe/ufrj

brazil has natural resources that, if properly used, will promote economic and 

social development with low emission of greenhouse gases. chief among them is 

water, abundant in the country. this seems to be an optimistic scenario for the next 

generations. however, water management in brazil still needs to improve.
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nagement, developed from the 60s of last century, 
which was designed to focus on fight against river 
pollution. ie, is a potentially appropriate to the rea-
lity of the urban centers, especially the south and 
southeast of brazil model. however, insufficient to 
address the issue of drought in the northeast and the 
multiple use of amazonian rivers (hydroelectric and 
waterways, for example).

in a summarized manner, the french model is ba-
sed on the polluter-pays principle. Means that com-
panies (industries and sanitation companies) which 
cast effluents without proper treatment in water bo-
dies should pay for relevant environmental and social 
cost. this payment, in turn, serves to realize the ba-
sin plans which include, for example, the construc-
tion of wastewater treatment plants. plans are made 
and sometimes run by a governmental entity, agency 
basin. but it is for a meeting of stakeholders in wa-
ter management - the basin committee – made up of 
representatives from government agencies and non-
-governmental, and especially of water users (com-
panies), the primacy of approving plans and bowl the-
refore, the allocation of financial resources.

similarly, according to the Water law of brazil, 
the basin committees are loved the Water resources 
Management system with deliberative, purposeful 
and consultative skills designed for the practice of 
decentralization and participation in decision making 
about water use and bodies water. however, what is 
observed is that the committees have generally ac-
ted short of its responsibilities and possibilities. ie, 
the committees have failed in fulfilling the mission for 
which they were created, mainly due to the difficulty 
of its members to exercise an activity for which there 
is no precedent in the political practice of the country. 
With the exceptions of habit.

to understand why this situation it is necessa-
ry to know the context in which the theme “Water 
Management” is designed to, during and subsequent 
to the promulgation of the 1988 constitution years. 
as is well known, it is a moment in our history in 
which they sought administrative decentralization 

and participation of all stakeholders in decisions, 
as opposed to the restriction of democratic military 
regime. the new constitution has determined that 
it is for the union to establish the national Water 
resources system, set criteria for granting rights 
of use and privately legislate on water (art. 21, xix, 
and article 22, section iv). With these resolutions, 
it seemed that the constituent had opted to concen-
trate the responsibility for water resources mana-
gement in the federal government. such a decision 
would “hydrological“ because logic would give ho-
mogeneous treatment every watercourse, from the 
source to the mouth, regardless of wetlands along 
the route state territories.

however, the constitution also sets that included 
among the assets of the united groundwater or sur-
face, flowing, emerging or in deposit waters, except in 
this case, under the law, resulting from the work of the 
union; “ (art. 26, section i). this article, much more 
systemic patrimonialist inspiration that kept double 
dominion over the rivers that existed under the pre-
vious constitution, 1967. ie, there are rivers that are 
administered by the federal government and rivers that 
are administered by state governments, although the 
waters flowing in state beds are almost always the 
same as subsequently flow into federal beds. Due to 
double dominion, there federal and state committees. 
in general, federal committees are said to “integration” 
because they have the responsibility to harmonize 
plans and actions engendered by state committees of 
the sub – basins. however, what is observed is that 
the greater the complexity of social relations within 
the committees, the greater the difficulty to implement 
participatory management with focus on the interest 
of the community and not in any particular sector.

based on the experience accumulated over the 
past few years, it is necessary to improve the func-
tioning of the committees. for this it is essential the 
actual involvement of sectors that use water as an 
input to the production process, in particular industry 
and agriculture. if they do not, they can become vic-
tims of the “tragedy of the use of the commons.”   •






