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Kelly nasCimento
eDitora De insight-bioMa

o baixo – ou não satisfatório – crescimento do pib no brasil 

tem despertado críticas vindas de diversos setores. porém, é cada 

vez maior a corrente de economistas que acreditam que a preocupação com 

o crescimento do pib é uma questão secundária. na matéria de capa desta edição 

você entenderá o porquê.

apresentamos também cases de gestão ambiental bem-sucedida realizada por 

empresas de setores econômicos distintos: gerdau, produtora de aço, e grupo aes 

brasil, de eletricidade. ambos exemplos flertam com algum tipo de inovação, no 

sentido de pensar diferente, otimizar recursos e alcançar melhores resultados.

inovação também é a aposta da confederação nacional da indústria, que 

lança um pacote de us$ 6,5 milhões em benefícios para empresas de todo 

o brasil. prova de que pensar diferente pode ser a solução para velhos 

problemas.

boa leitura!

síntese
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Rio de Janeiro
U M  E S T A D O  Q U E  S E  R E I N V E N T O U

TUDO ISSO
EM APENAS
SETE ANOS
E SEIS MESES.
NADA DISSO
É POR ACASO.

INVESTMENT GRADE CONCEDIDO PELAS DUAS MAIORES AGÊNCIAS 

DE CLASSIFICAÇÃO GLOBAIS. UMA DAS MENORES TAXAS DE 

DESEMPREGO DO PAÍS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. PACIFICAÇÃO 

DE 257 COMUNIDADES ANTES DOMINADAS POR TRAFICANTES 

E MILICIANOS. CRIAÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA 24 HORAS, AS UPAS, HOJE COPIADAS EM TODO 

O PAÍS. ESTADO PIONEIRO NO BRASIL AO OFERECER TOMÓGRAFO 

E RESSONÂNCIA MÓVEIS, QUE ATENDEM A TODOS OS MUNICÍPIOS. 

RENOVAÇÃO DE TRENS E METRÔS,  COM A COMPRA DE 164 

COMPOSIÇÕES NOVAS. VOLUME INÉDITO DE INVESTIMENTOS 

EM CIÊNCIA, COM MAIS DE 2,5 BILHÕES DE REAIS APLICADOS 

EM PESQUISA E INOVAÇÃO. MAIOR INVESTIMENTO EM CULTURA 

JÁ REALIZADO, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO TOTAL DO GOVERNO. 

CONSTRUÇÃO DO ARCO METROPOLITANO, DUAS NOVAS ESTRADAS-

PARQUE E RECUPERAÇÃO DE 461 KM DE ESTRADAS ESTADUAIS. 

ESTADO QUE MAIS GANHOU POSIÇÕES NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO 

NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ATRAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS 

PARA O INTERIOR DO ESTADO E INCENTIVO À PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA FAMILIAR. ÚNICA REGIÃO METROPOLITANA DO PAÍS 

QUE TEM UM SISTEMA DE BILHETE ÚNICO INTERMUNICIPAL. LUGAR 

QUE RECEBEU O PAPA E CONQUISTOU OS JOGOS OLÍMPICOS.

22471_An 6 anos Gov RJ_Rev Inteligencia_42x28.indd   1 6/3/14   4:45 PM
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Responsabilidade

por alecir vitorino ribeiro, Marcelo iasmim Meirino, 
osvaldo luiz gonçalves Quelhas (uff) e  
silvia gomes junior (uerj)

Diante da complexidade do mundo moderno, pela necessidade 

de organizações socialmente responsáveis e sustentáveis, 

a situação problema que norteou esta pesquisa foi assim 

defendida: qual tipo de pensamento deverá conduzir as decisões 

gerenciais nas organizações?  

social e 
sustentabilidade:

uma forma diferente de pensar
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esponsabilidade
social e 
sustentabilidade:
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desatenções a princípios, fundamentos e 
conceitos ligados ao desenvolvimento de 
estratégias, focando temas como respon-
sabilidade social e sustentabilidade, po-

dem resultar em insucesso. a consequência poderá 
ser a identidade de empresa desprovida do senso 
sustentável e socialmente responsável, o que poderá 
comprometer a longevidade da organização. 

princípios são aqui entendidos como afirmati-
vas validadas e aceitas para determinada situação, 
previsão antecipada de solução e/ou decisão a ser 
tomada. já fundamentos representam a base, o ali-
cerce de defesa para a criação de princípios que, 
previamente, foram analisados e aceitos pela co-
munidade. 

a filosofia da sustentabilidade é parte da forma-
ção de vida profissional e pessoal. as mudanças ne-
cessárias a um novo estilo de vida organizacional e 

pessoal passam pela conscientização dos impactos 
da cadeia produtiva, que garante a vida do consumo, 
sobre os sistemas naturais, gerando aprendizado e 
novas atitudes.

a partir da globalização dos mercados, as exigên-
cias aos profissionais de administração cresceram 
em consequência do aumento da competitividade no 
mundo globalizado e/ou necessidades de produção 
com custos operacionais reduzidos. em “corporate 
social responsibility in global supply chains: a proce-
dural justice”, eric boyd, robert spekman, john ka-
mauff e patricia Werhane destacam os mecanismos 
que pressionam fornecedores para o desenvolvimen-
to de iniciativas de responsabilidade social empre-
sarial, estabelecendo o princípio básico das decisões 
financeiras de investimentos, baseadas em um fim 
social aceitável, determinado por instrumentos e po-
lítica corporativos. a garantia de respeito à política de 
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conformidade da responsabilidade social e sustenta-
bilidade passou a ser exigida. 

ainda segundo os autores, o monitoramento é 
uma ferramenta necessária à garantia dos processos, 
dentro de padrões desejáveis de respeito à conformi-
dade, imposta pelos fundamentos da responsabilida-
de social e sustentabilidade. esse fato poderá reduzir 
a autonomia dos participantes da cadeia do processo 
produtivo, embora não garanta a isenção e legitimida-
de do sistema como um todo. 

em “the ‘indefinite Discipline’ of competitiveness 
benchmarking as a neoliberal technology of govern-
ment”, isabelle bruno destaca que a competitividade 
desejada pelas organizações produtivas está liga-
da ao respeito às diversidades, sendo algo híbrido, 
heterogêneo, envolvendo elementos conceituais e 
materiais. a autora ainda destaca que a capacidade 
persuasiva e suposições implícitas, atreladas a fatos 
tangíveis e bancos de informações, poderão favore-
cer as decisões adequadas à realidade de momento, 
em cada situação. Dessa forma, percebe-se que o 
alcance da competitividade pelas organizações não 

a partir da globalização dos 

mercados, as exigências 

aos profissionais de 

administração cresceram 

em consequência do 

aumento da competitividade 

no mundo globalizado
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se encontra determinado por um ou outro fator, mas 
pela capacidade da organização em se articular dian-
te dos vários atores que orquestrem seu sistema pro-
dutivo, envolto na consonância de todos os fatores.

por sua vez, o pesquisador giuliano orlando hi-
ppertt defende que a complexa e mutável realidade, 
das empresas do mundo globalizado, se dissocia do 
arraigado contexto de habilidades e requisitos defi-
nidos pelo modelo taylorista, comprometendo as de-
mandas presentes. o autor adverte que a hegemonia 
das grandes corporações, no mundo globalizado, re-
sultou em decisões que afetam os alicerces de todo 
o globo. 

interferem em programas de investimentos, pla-
nos e programas voltados ao meio ambiente, desen-
volvimento social e político, ou seja, o poderio econô-
mico ainda é um imperativo em todo o mundo. como 
resultado da expansão do capitalismo, o poderio da 
competitividade das organizações no mundo globali-
zado, tornou-se diretamente proporcional à junção de 
capital, que determina a concentração-centralização 
de capital como fator de poder, de decisão e a ca-
pacidade de interferência-influência nas decisões de 
mercado e/ou governos. 

É possível perceber o quanto a concentração de 
capital é capaz de processar mudanças, especial-
mente em áreas carentes de recursos financeiros. 
os choques culturais reinantes terão soluções impul-
sionadas pelas necessidades financeiras, mesmo que 
essas ações se tornem sérios problemas ambientais 
e sociais no futuro.

patrícia ashley, renata coutinho e patrícia to-
mei, em “responsabilidade social corporativa e ci-
dadania empresarial: uma análise conceitual com-
parativa”, defendem a ética como um dos princípios 
da responsabilidade social, uma exigência a reali-
dade presente do mundo. as autoras advogam que 
os argumentos éticos são resultantes de princípios 
religiosos e sociais, nos quais a sociedade se fun-
damenta para definir determinados valores, o certo 
e o errado, o ético e o antiético e, perante esses, 
estabelecer a forma de conduta adequada no mundo 
dos negócios socialmente recomendáveis para seus 
agentes, funcionários. 

thomas bateman e scott snell, Administração, 
argumentam que as orientações gerenciais devem 
ser norteadas por duas visões. uma está associa-
da ao pilar do capitalismo fundamentado no livro 

ser socialmente 

responsável e 

sustentável parte 

do princípio de foco 

na coletividade, 

na visão de que 

as necessidades a 

serem atendidas 

devem premiar 

os interesses 

conjuntos
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Riqueza das nações, de adam smith e reforçado 
pela visão de Milton friedman que determina – 
como principal responsabilidade do gerente – a 
maximização dos investimentos dos acionistas, 
proporcionando lucratividade sobre o capital in-
vestido. 

os autores também destacam uma segunda obra 
de adam smith, Teoria dos sentimentos na qual o 
autor argumenta que “a simpatia, definida com uma 
devida consideração pelo próximo, é a base das so-
ciedades civilizadas”. Diante de tais questões, prio-
rizar a maximização dos resultados significa colocar 
à frente ações que indiquem a prioridade na geração 
de riqueza, redução de custos operacionais, mesmo 
diante de prevaricação do respeito à vida, aos ecos-
sistemas, da análise dos impactos presentes na vida 
futura. 

a responsabilidade com o outro, “a sociedade”, 
tornou-se algo inerente à responsabilidade das ati-
vidades industriais, pelos impactos ambientais e 
sociais. o contingente de pessoas em áreas de de-
senvolvimento industrial cresceu, assim como cres-
ceram, em complexidade, as relações entre os indi-
víduos, os riscos de conflitos no ambiente social do 
trabalho e na vida em sociedade. 

segundo o instituto ethos, o primeiro passo para 
uma empresa se tornar socialmente responsável é a 
implantação de princípios de ética empresarial. ad-
ministrar com ética e transparência devem ser alvos 
perseguidos nas organizações. De acordo com a ins-
tituição, a ferramenta que demonstra a intencionali-
dade da ética na administração é o “código de ética”, 
definido como sistema formal de normas, conven-
ções que orientam a conduta profissional, nortean-
do o comportamento e conduta uniforme dentro da 
organização. 

foram identificadas várias razões para as empre-
sas brasileiras investirem em responsabilidade so-
cial, dentre elas: interesses econômicos, altruísmo, 
idealismo, cidadania, preocupações ambientais e de 
segurança. a forma encontrada para transformar mo-
tivos em ação, por parte de muitos, foi a criação de 
fundações focadas em lidar com determinadas ques-

tões sociais, voltadas a interesses ligados às mante-
nedoras. 

o movimento da responsabilidade social e o de-
senvolvimento sustentável se desencadeiam em duas 
vertentes. De um lado, envolve atores da sociedade 
civil com objetivos sociais, em consequência das 
atividades produtivas das empresas e, do outro, em-
presas focadas apenas nos interesses econômico-
-financeiros, exigindo negociação. 

o movimento ganhou corpo ao final da década de 
1990, se espalhando por todo o mundo. foi abraçado 
por governos, organizações da sociedade civil, sin-
dicatos, associações de classe, dentre outros, pres-
sionando empresas às práticas de gestão, procedi-
mentos e atividades, além de métodos de controle 
voltados a produzir, de forma sustentável, com redu-
ção de impactos sobre meio ambiente e sociedade.

não há empresas socialmente responsável e sus-
tentável sem que seus cidadãos o sejam. ser social-
mente responsável e sustentável parte do princípio 
de foco na coletividade, na visão de que as necessi-
dades a serem atendidas devem premiar aos interes-
ses conjuntos. Decisões cujo cunho do capitalismo 
selvagem seja premiado, por mais que estejam liga-
das a projetos sociais, ou ações do gênero, premiam 
o individualismo, se apoiam no pensamento linear, na 
lógica do ganhar sempre. 

a necessidade de mudanças na lógica do pensa-
mento dos decisores em todos os segmentos produ-
tivos da sociedade se encontra presente no dia a dia 
da própria vida. espécies em processo de extinção, 
além das extintas, as consequências das disputas 
pelo poder a qualquer custo, nas várias instâncias da 
vida, representam algumas das ameaças presentes 
ao futuro. 

o pensamento complexo vem de encontro a tentar 
resgatar a essência dos valores humanos pela sinergia 
entre o passado, presente e futuro, representados nas 
consequências de decisões simples, como: abrir ou fe-
char a torneira, acender ou apagar a luz, jogar o papel 
que não serve ao chão ou em algum lugar capaz de 
reciclá-lo, entre outros. são pequenas decisões, mas, 
de grande impacto pela filosófica de vida que se cria.  •
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áreas contaminadas no
O desafio de gerenciar

por isaura frega
presidente do inea 

Durante o último século, o desenvolvimento da industrialização 

ocorreu em diversas áreas do estado do rio de janeiro sem 

os devidos cuidados ambientais. as atividades potencialmente 

poluidoras não possuíam uma política ambiental adequada, e o uso 

e a ocupação do solo urbano e rural ocorriam sem planejamento e 

controle. isto ocasionou a contaminação de solo e água subterrânea 

em diversas áreas, limitando os possíveis usos do solo e induzindo 

restrições ao desenvolvimento urbano.
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em dezembro de 2009, o conselho nacional 
de Meio ambiente (conama), através da 
resolução nº 420, estabeleceu procedi-
mentos e critérios para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas, integrados entre 
os órgãos da união, dos estados, do Distrito federal 
e dos municípios em conjunto com a sociedade ci-
vil organizada. De acordo com essa resolução, cabe 
aos empreendimentos que desenvolvem ou desen-
volveram atividades com potencial de contaminação 
dos solos e águas subterrâneas, a critério do órgão 
ambiental competente, implantar programa de mo-
nitoramento de qualidade do solo e das águas sub-
terrâneas e apresentar relatório técnico conclusivo 
sobre a qualidade do solo e das águas subterrâneas, 
a cada solicitação de renovação de licença e previa-
mente ao encerramento das atividades.

no entanto, antes mesmo dessa resolução e da 
criação do inea, o gerenciamento de áreas contami-
nadas já era conduzido na antiga feema durante o li-
cenciamento ambiental dos empreendimentos, atra-
vés de condicionantes de licença específicas para a 
realização dos estudos de investigação da qualidade 
do solo e da água subterrânea. no caso de posto de 

SU
ST

e
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TA
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e

serviços, por exemplo, havia uma instrução técni-
ca, it-1842.r-2, para o requerimento das licenças 
ambientais para postos de serviços e obtenção da 
autorização para seu encerramento, que exigia do 
empreendedor a realização dos estudos de investi-
gação. essa instrução foi revogada em 2013.

em dezembro de 2009, o sistema de licencia-
mento ambiental (slaM), instituído pelo Decreto 
estadual nº 42.159, definiu os empreendimentos e 
atividades que estão sujeitos ao licenciamento am-
biental, bem como os tipos de documentos que são 
emitidos em cada caso. Dentre esses novos docu-
mentos, dois foram criados para conduzir o geren-
ciamento de áreas contaminadas: a licença de ope-
ração e recuperação (lor), para empreendimentos 
em operação, e a licença ambiental de recuperação 
(lar), para empreendimentos que não estão mais 
operando.

nesse contexto, em dezembro de 2012, foi apro-
vado pelo conselho estadual de Meio ambiente do 
rio de janeiro – conema a resolução nº 44/2012, 
que estabeleceu a obrigatoriedade, nos requerimen-
tos de licenciamento ambiental, de apresentação de 
relatório de identificação da eventual contaminação 
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ambiental do solo e das águas subterrâneas por 
agentes químicos.

Cadastro de Áreas Contaminadas
em abril de 2013, o inea publicou no seu site a 1ª 

edição do cadastro de áreas contaminadas e reabi-
litadas do estado do rio de janeiro. nesse primeiro 
cadastro, foram relacionadas 160 áreas contami-
nadas, e destacadas as seguintes características 
dessas áreas: número do processo no inea; razão 
social; endereço; município; atividade; situação; uso 
atual; meio impactado (solo e/ou água subterrânea) 
e contaminantes prioritários; presença de fase li-
vre de produto menos denso que a água (lnapl) 
ou produto adsorvido no solo (situação de perigo 
iminente à saúde humana); medida de intervenção 
adotada; classificação conforme resolução conama  
nº 420/2009. com o siac, espera-se que a frequên-
cia de publicação deste cadastro seja reduzida.

outra iniciativa, conduzida através de convênios 
com outras instituições, é o projeto de determinação 
dos valores de referência de Qualidade do solo no 
estado do rio de janeiro.

com relação à recuperação de áreas contamina-
das, o inea possui projetos de recuperação de áreas 
degradadas, com aporte financeiro do fecam, mas 
não necessariamente relacionados à questão de 
contaminação. além disso, considerando o disposto 
na política nacional do Meio ambiente, lei nº 6.938 
de 1981, que impõe ao poluidor e ao degradador a 
obrigação de recuperar e/ou indenizar danos cau-
sados, o instituto atua através dos instrumentos ad-
ministrativos, notificando, autuando e multando os 
empreendedores para que as áreas contaminadas 
sejam efetivamente recuperadas.

o último levantamento realizado foi o que resul-
tou na 1ª edição do cadastro de áreas contaminadas 
e reabilitadas do estado do rio de janeiro. naquele 
momento, seis áreas foram classificadas como área 
reabilitada para uso declarado (ar), de acordo com 
a classificação da resolução conama nº 420/2009. 
vinte três áreas foram classificadas como área 
em processo de monitoramento para reabilitação 
(aMr), podendo, ao final de dois anos do monito-
ramento pós-intervenção, serem classificadas como 
reabilitadas ou retornar para a classificação como 
área contaminada sob intervenção (aci).

Dessas 23 áreas, destacamos a ingá Mercantil, 
um caso de sucesso da atuação do inea no geren-
ciamento de áreas contaminadas, cujas informações 
técnicas seguem abaixo:

Área total
a área de 968.000 m2 está localizada na ilha da 

Madeira, primeiro distrito de itaguaí.

Histórico da contaminação
a cia Mercantil e industrial ingá funcionou nessa 

área, sendo que em 1997 foi decretada a sua falên-
cia. em 2008 o imóvel foi leiloado e vendido para a 
empresa usiminas.

a usiminas assumiu o compromisso de fazer a 
recuperação ambiental, e, portanto, um estudo con-
ceitual de remediação foi elaborado pela empresa 
arcadis hidroambiente. Dentre as várias alternati-
vas para essa recuperação, foi definida a execução 
do envelopamento do rejeito na própria área como 
forma de isolar essa fonte contaminadora, em con-
junto com o sistema de barreira hidráulica através 
do bombeamento da água subterrânea contaminada. 
o projeto de recuperação da área foi aprovado pelo 
inea com a emissão da lar nº in002873 para exe-
cução dos serviços.

a empresa pimenta de ávila consultoria foi con-
tratada pela usiminas para a elaboração do projeto 
executivo de geotecnia e remediação ambiental 
dessa área. as obras geotécnicas e de remediação 
ambiental da área da usiminas, objeto da lar nº 
in002873, foram iniciadas em maio 2011 e finaliza-
das em dezembro 2012.

Área investigada e 
comprovadamente contaminada

o projeto de intervenção da área refere-se às 
medidas de geotecnia e remediação ambiental que 
consistem no envelopamento e confinamento geo-
técnico do rejeito (pilha de rejeito), instalação de 

em abril de 2013, o inea publicou no 
seu site a 1ª edição do cadastro de 
áreas contaminadas e reabilitadas 
do estado do rio de janeiro. nesse 
primeiro cadastro, foram relacionadas 
160 áreas contaminadas
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uma barreira hidráulica para bombeamento da água 
subterrânea visando a impedir o avanço da pluma 
de contaminação em direção ao mar, execução de 
drenagens superficiais, proteção vegetal de taludes 
e instrumentação geotécnica (monitoramento geo-
técnico).

Grupos de contaminantes
Metais.

etapa de gerenciamento
área reabilitada para uso declarado. encapsula-

mento geotécnico dos resíduos concluído no início de 
2013. barreira hidráulica instalada a jusante da área 
encapsulada em funcionamento em escala piloto.

É dessa forma que o inea atua no gerenciamen-
to de áreas contaminadas, através do licenciamen-
to ambiental de empreendimentos cujas atividades 
representam potencial de contaminação dos solos 
e das águas subterrâneas, exigindo o cumprimento 
das etapas de gerenciamento de áreas contamina-
das dispostas na resolução conama nº 420/2009.

no dia a dia, a equipe do serviço de licenciamen-
to de áreas contaminadas (selac) realiza vistorias 
nos empreendimentos, com o objetivo de identificar 
as áreas com potencial e suspeita de contaminação; 
avalia os estudos de investigação apresentados e 
o atendimento às normas técnicas brasileiras para 
realização desses estudos de investigação; busca 

disseminar o conhecimento e orientar a sociedade 
civil participando de reuniões técnicas e elaborando 
normas específicas sobre o gerenciamento de áreas 
contaminadas. como exemplo disso, em agosto de 
2010, foi realizado o seminário sobre gerenciamen-
to de áreas contaminadas, reunindo diversos re-
presentantes do cenário nacional: cetesb, conama, 
feam, relasc, empresas de consultoria e empre-
endedores, dentre outros.

a gestão ou gerenciamento de algo surge da ne-
cessidade de buscar solução para problemas que 
não existiam antes. as funções do gestor são em 
princípio fixar as metas a alcançar através do pla-
nejamento, analisar e conhecer os problemas a en-
frentar.

e são essas iniciativas que o instituto vem ado-
tando no gerenciamento de áreas contaminadas. 
hoje há dois projetos nesse sentido. um deles é a 
implementação do sistema inea de áreas contami-
nadas (siac), um sistema com interface espacial, 
a princípio interno para gerenciar todos os casos 
de áreas contaminadas, mas que auxiliará no le-
vantamento e integração de todas as informações 
existentes sobre áreas contaminadas no estado do 
rio de janeiro. Dessa forma, o inea terá um gran-
de instrumento para proporcionar uma maior publi-
cidade às informações sobre áreas contaminadas 
identificadas e suas principais características, o que 
também é uma exigência da resolução conama nº 
420/2009.  •
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inovar é o caminho para a indústria brasileira se desenvolver, aumentar sua 

competitividade e conquistar novos mercados. para acelerar essa caminhada, a 

confederação nacional da indústria (cni) desenvolve uma série de iniciativas, que 

vão desde convênio com o Massachusetts institute of technology (Mit) até cessão de 

laboratórios para pesquisa e desenvolvimento de produtos. 

Indústria brasileira e

IN
O

V
A

Ç
ã

O

inovação
caminhos possíveis

“essas ações servirão como soluções em como 
envolver empresas de base tecnológica (startups) em 
projetos de pesquisa aplicada, de tal maneira que o 
conhecimento chegue à sociedade por meio de pro-
dutos e soluções tecnológicas criadas por empresas 
brasileiras”, explica rafael lucchesi, diretor-geral do 
senai.

o trabalho será desenvolvido na sede do Mit 
em boston, nos estados unidos, em parceria com o  
senai. a equipe é composta por dois professores 
titulares da instituição, um representante do senai 
nacional e quatro bolsistas de mestrado e doutorado.

Centros teCnolóGiCos 
para empresas inovadoras

outra frente de ação resultou num termo de co-
peração com o programa inovativa, do Ministério do 

em maio, o senai firmou contrato com 
o Mit para o desenvolvimento de novos 
ecossistemas de inovação no brasil. o 
investimento do senai será de us$ 6,5 

milhões e o projeto terá duração de cinco anos. o ob-
jetivo é ter disponível um novo modelo de gestão da 
inovação que permita ao senai, por meio da rede de 
26 institutos de inovação em todo o país, desenvol-
ver tecnologias e produtos mais inovadores e, conse-
quentemente, com maior valor agregado.

referência mundial em inovação de base tecno-
lógica, o Mit será responsável por analisar o cenário 
brasileiro para, a partir disso, construir um diagnós-
tico desde o surgimento e amadurecimento de uma 
ideia até que vire um produto no mercado. ao longo 
do projeto, a equipe do Mit irá propor um conjunto de 
ações aos institutos senai de inovação (isi).
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Desenvolvimento, indústria e comércio exterior, pre-
vê que as empresas iniciantes selecionadas utilizem 
um dos 25 centros do senai espalhados pelo brasil 
para testes, pesquisas e prototipagem

as empresas que forem selecionadas pelo pro-
grama, poderão utilizar um dos 25 centros tecno-
lógicos do senai em todo o brasil para pesquisas, 
testes, procedimentos laboratoriais e construção de 
protótipos, entre outras ações para possibilitar a ino-
vação. “a inovação é decisiva na competitividade da 
indústria. os centros senai de inovação são o am-
biente certo para que o jovem empreendedor possa 
dar vazão às ideias”, analisou gustavo leal, diretor 
de operações do Departamento nacional do senai.

os centros tecnológicos têm foco em pesquisa apli-
cada e em inovação pré-competitiva e, nas palavras de 
gustavo leal, um “domínio profundo nas áreas de co-
nhecimento de interesse do setor industrial”, tais como 
automação, biosintética, engenharia de polímeros, laser, 
sistemas embarcados e biomassa, entre outros.

o ministro do Desenvolvimento, indústria e co-
mércio exterior, Mauro borges, disse que a iniciativa 
do inovativa vai fomentar com mais qualidade as ino-
vações no brasil. “inovar não é fácil. nem todo mun-
do sabe fazer inovação. por isso mesmo tem de ter 
mentoria, um encaminhamento profissional, a ajuda 
de quem já passou pelo processo”, afirmou.

o inovativa abrirá as inscrições para as empre-

sas iniciantes, as chamadas startups, empresas ino-
vadoras e empresas de base tecnológica no dia 2 
de junho. poderão se inscrever empresas de todo o 
brasil. no ano passado, quando foi feito o piloto do 
programa, foram inscritos 1.635 projetos, sendo que 
50 foram selecionados para a fase dois, em que são 
elaborados os planos de negócios, e 20 para a fase 
três, na qual são feitos protótipos, testes, estudos de 
mercado e arranjos para aportes financeiros. neste 
ano, espera-se que mais projetos se inscrevam e que 
300 passem à segunda fase e 100, à fase final.

laboratórios abertos 
para projetos inovadores

a partir do segundo semestre, empreendedores 
com boas ideias poderão se candidatar para desen-
volver projetos inovadores em laboratórios do ser-
viço nacional de aprendizagem industrial (senai). 
o objetivo do programa laboratório aberto – senai 
é oferecer os laboratórios da instituição para a pro-
totipagem de produtos – etapa fundamental em pro-
cessos de inovação, que dá forma à ideia desenhada 
na prancheta. esta é mais uma ação do conjunto de 
iniciativas do senai e da confederação nacional da 
indústria (cni) para estimular a cultura da inovação 
na indústria brasileira.

nessa fase piloto, serão selecionados 20 projetos, 
por meio de edital, orçados em até r$ 50 mil cada um. 

empreendedores 
com boas ideias 
poderão se 
candidatar para 
desenvolver 
projetos 
inovadores em 
laboratórios do 
serviço nacional 
de aprendizagem 
industrial (senai)
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os empreendedores poderão usar os laboratórios por 
até dois meses, sem custo. ao fim desse período ex-
perimental, o laboratório aberto será mais um serviço 
oferecido pelo senai aos interessados em inovar, que 
poderão usufruir da estrutura mediante pagamento de 
diárias ou horas de uso, como um aluguel. no primeiro 
momento, a rede contará com dez laboratórios loca-
lizados no amazonas, bahia, ceará, Mato grosso do 
sul, Minas gerais, paraíba, paraná, rio de janeiro, rio 
grande do norte e santa catarina. a seleção foi feita 
pelo senai com apoio de equipe do centro de perfor-
mance industrial (ipc) do instituto de tecnologia Mas-
sachusetts (Mit, na sigla em inglês).

atualmente, no brasil, o empreendedor que quer 
investir em inovação precisa contar com a boa vonta-
de de laboratórios de universidades, centros de pes-
quisa e ensino, ou adquirir equipamentos necessá-
rios e contratar os profissionais – um processo mais 
caro e burocrático, que implica em endividamento e 
diminui as chances de sucesso. “o projeto do labo-
ratório de inovação vai permitir os selecionados usar 
a estrutura dessa rede, com apoio dos nossos profis-
sionais, com liberdade para criar e experimentar até 
que o produto e o modelo de negócio estejam ma-
duros para enfrentar o mercado”, explica jefferson 
gomes, gerente executivo da unidade de tecnologia 
industrial do senai.

aÇÕes pelo estÍmUlo À inovaÇÃo no brasil

mei 
o comitê de líderes da Mobilização empresarial 

pela inovação, criado em 2008, reúne os principais 
líderes empresariais do brasil. a Mei está consoli-
dada como o mais importante ambiente de diálogo 
privado-público, onde são apresentadas propostas de 
políticas de estímulo à inovação a representantes do 
governo federal.

rede de nÚCleos de inovaÇÃo 
a rede tem 26 núcleos estaduais de inovação, 

coordenados pelas federações das indústrias, e con-
tam com o apoio do sesi/Dr, senai/Dr, iel/nr e 
de parceiros locais e nacionais como o sebrae. até 
2013, foram movimentados mais de r$ 1,7 milhão por 
meio do convênio cni/sebrae.

institUtos senai de teCnoloGia (ist) 
os institutos senai de tecnologia (ist) são uni-

dades operacionais voltadas à prestação de serviço 
de alto valor agregado para os principais setores in-
dustriais. a meta é implementar 60 unidades em todo 
o país.

institUtos senai de inovaÇÃo (isi) 
os institutos senai de inovação (isi) são unida-

des operacionais especializadas em áreas de trans-
ferência de tecnologia, suporte laboratorial para 
desenvolvimento de protótipos e pesquisa aplicada 
e desenvolvimento de novos produtos, processos 
e tecnologias. a meta é criar, até o fim de 2014, 24 
institutos senai de inovação. entre as parcerias fir-
madas, destacam-se as feitas com a sociedade frau-
nhofer (alemanha) e com o instituto de tecnologia 
de Massachusetts (eua) – referências mundiais em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação para a compe-
titividade industrial.

edital senai sesi de inovaÇÃo 
o edital senai sesi de inovação oferece apoio 

tecnológico e de consultoria para empresas do setor 
industrial de micro, pequeno, médio e grande porte. 
ao todo, são r$ 30,5 milhões, sendo r$ 20 milhões 
do senai, r$ 7,5 milhões do sesi e r$ 3 milhões em 
bolsas de pesquisa em Desenvolvimento tecnológico 
e industrial do conselho nacional de Desenvolvimen-
to científico e tecnológico (cnpq).

ConvÊnio Cni-sebrae 
a parceria entre a confederação nacional da in-

dústria (cni) e o serviço de apoio às Micro e peque-
nas empresas (sebrae) visa a ampliar a gestão da 
inovação em micro e pequenas empresas industriais 
por meio de consultoria para elaboração e execução 
de planos de inovação. em 2013, o convênio capacitou 
1.201 empresas e elaborou 605 planos de inovação.

prÊmio naCional de inovaÇÃo 
a premiação foi criada, em 2005, para reconhecer 

empresas brasileiras que contribuem para o aumen-
to da competitividade do país, por meio de sistemas 
e técnicas voltados para o aprimoramento da gestão 
da inovação e execução de projetos inovadores e de 
novos modelos de negócios. as empresas concorrem 
a r$ 900 mil pré-aprovados do edital senai sesi 
de inovação, missão técnica internacional, além de 
curso de educação executiva em escola reconhecida 
internacionalmente.  •
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Desafios do 
 desenvolvimento no século XXI:
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por kelly nascimento
editora de insight-bioma

Qual a melhor forma de se medir a riqueza de uma nação? a soma de 

crescimento do produto interno bruto e inflação baixa não significa 

necessariamente povo empregado e feliz. o modelo de desenvolvimento 

dos países está em xeque. não basta consumo material e crescimento 

do pib. É preciso ir além. Desenvolvimento econômico é uma coisa. 

Qualidade de vida é outra. Qual o verdadeiro desenvolvimento?

menos pode

seu modelo de crescimento. “pode não ser fácil 
para sociedades onde a renda e o consumo são 
extremamente baixos, mas a fórmula é conhe-
cida: poupar e investir, aproveitando a tecno-
logia de domínio público, não necessariamente 
de ponta, desenvolvida nos países mais avança-
dos, e incorporando a população marginalizada 
à força de trabalho. a partir de certo ponto – e o 

n ão basta consumir bens de consu-
mo. como cantam os titãs: ”a gente 
não quer só comida.” o recado das 
ruas de junho de 2013 reverberou 

essa mudança de paradigma e insatisfações. 
Mas engana-se – e muito – quem pensa que o 
problema afeta só o brasil. para o economis-
ta andré lara resende, o mundo precisa rever 
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“uma das atividades que mais 
contribuem para o aumento do 
pib no brasil é a criminalidade: 
movimenta grandes investimentos 
na construção de presídios, 
compra de grades e aparatos 
de segurança, manutenção da 
população carcerária etc.”

ladislau Dowbor, professor de economia 

da (puc-sp)

brasil já atingiu esse estágio –, a questão se torna 
mais complicada. já não basta poupar e investir em 
capital fixo. não há mais um excedente de mão de 
obra barata para ser incorporado ao setor dinâmico 
da economia. É preciso então aumentar o que os 
economistas chamam de produtividade – a capaci-
dade de produzir mais com menos, de forma mais 
eficiente, e ganhar competitividade internacional. 
a absorção de tecnologia já não é tão automática, 
pois estamos mais perto da fronteira tecnológica. 
É preciso que a mão de obra, em todos os níveis, 
do mais elementar ao mais sofisticado, inclusive a 
gestão de empresas e investimentos, esteja à altu-
ra. a chave é a educação.”

na virada para o século xxi, o vencedor do no-
bel em economia amartya sen aperfeiçoou o con-
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ceito de desenvolvimento. só se desenvolve de 
fato a nação que possibilita que os benefícios do 
crescimento sirvam à ampliação das capacidades 
humanas. fatores simples: vida saudável, acesso 
à instrução e recursos necessários a um nível de 
vida digno e participação na vida das comunidades. 
trocando em miúdos, a verdadeira riqueza das na-
ções são as pessoas. há mais gente que acha que 
o caminho é por aí.

no brasil, um dos expoentes desse pensamen-
to dissidente é o professor da universidade de são 
paulo josé eli da veiga. “o desenvolvimento depen-
de da maneira como os recursos gerados pelo cres-
cimento econômico são utilizados – se para fabricar 
armas ou para produzir alimentos, se para construir 
palácios ou para disponibilizar água potável. resul-
tados humanos, como participação democrática na 
tomada de decisão ou igualdade de direitos para 
homens e mulheres, não dependem dos rendimen-
tos. por essas razões, os relatórios apresentam 
um conjunto extensivo de indicadores sobre impor-
tantes resultados conseguidos em países de todo o 
mundo, como a esperança de vida ao nascer, as ta-
xas de mortalidade de menores de cinco anos (que 
refletem a capacidade de sobreviver) e as taxas de 
alfabetização (que refletem a capacidade de apren-
der). também incluem importantes indicadores so-
bre a possibilidade de realizar essas capacidades, 
como o acesso a água potável, e sobre a equidade na 
realização, como os hiatos entre homens e mulheres 
na escolarização ou na participação política”, argu-

mentou veiga no artigo “neodesenvolvimentismos: 
quinze anos de gestação”.

segundo o professor, um conjunto de indicado-
res seria o ideal para fornecer medidas para avaliar 
o desenvolvimento em suas muitas dimensões. “Mas 
não é menos verdade que as decisões políticas mui-
tas vezes demandam uma medida sumária que inci-
da mais claramente no bem-estar humano do que no 
rendimento. com esse fim, os relatórios publicam 
o iDh, que vem sendo completado por índices que 
observam especificamente o gênero (índice de de-
senvolvimento ajustado ao gênero e medida de par-
ticipação segundo o gênero) e a pobreza (índice de 
pobreza humana). tais índices dão uma perspectiva 
de algumas dimensões básicas do desenvolvimento, 
mas devem ser completados pela análise dos dados 
e de outros indicadores que lhes são subjacentes”, 
completa.

veiga reconhece que, ao menos, o iDh permite 
ilustrar com clareza a diferença entre rendimento 
e bem-estar. cita como exemplo a bolívia que, com 
pib per capita muito inferior ao da guatemala, atin-
giu iDh mais alto porque fez mais para traduzir esse 
rendimento em desenvolvimento. já a tanzânia, um 
dos países mais pobres do mundo, tem iDh compa-

“o desenvolvimento depende 
da maneira como os recursos 
gerados pelo crescimento 
econômico são utilizados – se 
para fabricar armas ou para 
produzir alimentos, se para 
construir palácios ou para 
disponibilizar água potável”

paulo josé eli da veiga, professor da 

universidade de são paulo
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rável ao da guiné, um país quase quatro vezes mais 
rico. e até países com o mesmo nível de rendimento 
têm grandes diferenças de iDh – caso de vietnã e 
paquistão.

outro representante dessa linhagem de econo-
mistas é ladislau Dowbor. uma das especialidades 
do consultor de diversas agências das nações uni-
das e professor de economia da pontifícia univer-
sidade católica de são paulo (puc-sp) é apontar 
absurdos na contabilidade do pib. “esse é um indi-
cador que soma atividades comerciais, valores mo-
vimentados a partir dos custos do serviço. isso é 
retrato de um segmento de atividade. É interessan-
te, mas insuficiente”, diz. e vai além: “essa insufi-

SU
ST

e
N

TA
BI

LI
D

A
D

e

umas das principais críticas 
feitas ao desenvolvimentismo 
baseado no pib é que 
enquanto prestamos atenção 
ao ritmo de desenvolvimento 
das atividades econômicas, 
ignoramos a direção que o 
crescimento tomou
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ciência deforma nossa visão. uma das distorções 
embutidas nesse indicador é calcular custos como 
aumento do pib. outra é penalizar atividades pre-
ventivas, como o trabalho da organização não go-
vernamental pastoral da criança, que envolve 250 
mil voluntários de 3.500 localidades em ações de 
combate à mortalidade infantil e desnutrição. esse 
trabalho reduz a mortalidade infantil. Mas uma ini-
ciativa como essa reduz o pib. o que aumenta o 
pib de um país é vender remédio, internar pacien-
tes no hospital etc.”, analisa. segundo Dowbor, o 
pib é pródigo em distorções. É o caso do dinheiro 
gasto em equipamentos e serviços de segurança 
ou dispositivos antipoluição, verdadeiras vitaminas 
para o indicador. “uma das atividades que mais 
contribuem para o aumento do pib no brasil é a 
criminalidade: movimenta grandes investimentos 
na construção de presídios, compra de grades e 
aparatos de segurança, manutenção da população 
carcerária etc.”

desenvolvimento e indUstrialiZaÇÃo
há quem diga que a comissão econômica para 

a américa latina e o caribe (cepal) é responsável 
pela consolidação e difusão na américa latina da 
visão de que o processo de industrialização da re-
gião seria uma peça essencial na superação do sub-
desenvolvimento. no entanto, é interessante notar 
como, apesar da manutenção de algumas das peças-
-chaves dessa construção, o pensamento econômi-
co brasileiro acabou paulatinamente afastando-se 
dessa associação direta entre desenvolvimento e 
industrialização proposta pela “velha cepal”. 

o conceito de “economia industrial subdesen-
volvida” presente em celso furtado explicita o 
afastamento do autor da associação direta entre 
desenvolvimento e industrialização. no entanto, é 
fundamental notar que permanece em furtado a vi-
são de que a expansão da indústria é essencial para 
a manutenção do ritmo de expansão da economia 
brasileira.

QUal o Gps do pib?
umas das principais críticas feitas ao desenvol-

vimentismo baseado no pib é que enquanto pres-
tamos atenção ao ritmo de desenvolvimento das 
atividades econômicas, ignoramos a direção que 
o crescimento tomou. observe-se, por exemplo, o 
verdadeiro frisson causado pelo anúncio da previ-
são anual de aumento do pib, quando o número em 

si não permite avaliar se o país está de fato me-
lhor. “a mídia no brasil faz uma gritaria em torno 
da previsão de crescimento do pib, se vai ser 2,1% 
ou 2,9%. isso é uma tremenda incompreensão do 
processo de desenvolvimento em si”, aponta o pro-
fessor da puc-sp. países envolvidos em guerras 
ou que devastam recursos naturais são beneficia-
dos por essa contabilidade, enquanto os que ins-
tituíram políticas de proteção ambiental e respei-
to aos direitos humanos são punidos. esclarecida 
essa regra, entende-se a razão de, no último quarto 
do século passado, o pib per capita do brasil ter 
crescido menos de 1% ao ano e já o da china, 8,2%; 
o da indonésia aumentou 4,2% e o da Índia, 3,3%. 
no cepal, o diretor carlos Mussi critica a busca 
por números mágicos de crescimento: ”É preciso 
rever conceitos e prioridades. o velho modelo de 
crescimento consumista já não faz mais sentido. 
soluções simplistas, como diminuir o imposto de 
alguns bens para induzir o aumento de consumo, já 
não funcionam mais.”

o desenvolvimento local é hoje apontado como o 
grande desafio diante das disparidades e desigual-
dades sociais. temas como políticas públicas locais, 
sustentabilidade e responsabilidade social estão 
cada vez mais difundidos nos debates acadêmicos, 
em práticas que objetivam a sustentabilidade por 
parte do setor privado, em ações de solidariedade e 
nas inúmeras iniciativas de organizações da socie-
dade civil. “um dos aspectos primordiais para que 
as iniciativas e políticas realizadas contribuam re-
almente na diminuição das disparidades, tanto local 
quanto globalmente, é a própria consciência dos fa-
tores que resultaram em tais situações de subdesen-
volvimento. isto implica a conscientização de que os 
processos políticos e econômicos adotados nestes 
últimos anos agravaram e causaram novos proble-
mas e dilemas. no caso específico do brasil, esse 
amadurecimento encontra-se na mesma perspecti-
va histórica de formação da sociedade brasileira e 
na análise das lutas entre as classes dominantes e 
subjugadas. visto que hoje os estados nacionais in-
tegram o contexto global nas diversas formas de in-
teração e analisando que a inclusão ou exclusão dos 
países está ligada aos respectivos níveis de desen-
volvimento e participação nos centros de decisões, 
torna-se necessário abordar conceitualmente a glo-
balização e suas consequências”, conforme apontou 
o acadêmico gregório Won suk han. um bom tema 
a se explorar nas próximas eleições.   •



28

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

SU
ST

e
N

TA
BI

LI
D

A
D

e

28

| 
in

s
ig

h
t-

b
io

m
a



29

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

ARQUITeTURA SOCIAL

e o desafio das construções

verdes no brasil

por Mauricio teixeira noya, ana seroa e Wagner abreu
pesquisadores da universidade federal fluminense

no brasil, a arquitetura social, na maioria 
dos casos, não é planejada de forma a 
aproveitar todo o potencial climático ofe-
recido nas diversas regiões do país. esse 

potencial desprezado proporciona um desperdício 
energético, além de más condições de conforto tér-
mico e de iluminação da edificação. embora o brasil, 
desde os anos 90, tenha implantado um programa 
institucional de eficiência energética (procel), preo-
cupação antes irrelevante, permanece num estágio 
inicial de uma construção ecologicamente correta, já 
que as edificações exercem forte impacto ambiental 
durante todo o seu ciclo de vida útil.

uma das causas desse impacto refere-se ao con-
sumo de energia, pois ele se inicia na fase de exe-
cução e intensifica-se na fase pós-ocupacional. esse 
gasto representa 16% do consumo total da energia 
produzida no país e 44% do consumo total, conside-

rando-se os setores residencial, comercial e institu-
cional. por essa razão, o uso da iluminação natural é 
essencial quando falamos em eficiência energética. 
Dessa forma, o artigo destaca os benefícios da ha-
bitação social sustentável pautada na utilização ra-
cional de energia e na utilização de técnicas naturais 
visando o conforto ambiental, que conclui-se estar 
diretamente ligado à eficiência energética. a correta 
orientação da edificação no terreno mostrou ser fator 
preponderante nas práticas de melhores condições 
de eficiência energética. essa eficiência é pautada na 
busca de menor quantidade de energia para o forne-
cimento da mesma quantidade de valor energético.

outro fator importante diz respeito à especifica-
ção dos materiais na fase do projeto, pois eles deter-
minam as condições de conforto ambiental da edifi-
cação e são especificados levando em consideração 
as condições climáticas da região. como queria se 
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demostrar, o conforto térmico está diretamente li-
gado à eficiência energética, pois uma edificação em 
boas condições térmicas é a garantia do uso racio-
nal de energia durante todos os meses do ano. até 
bem pouco tempo, não havia preocupação do meio 
industrial com a questão ambiental. Descartar seus 
resíduos de forma rápida e econômica era o objetivo 
principal. uma organização comprometida com o mo-
delo de gestão ambiental deve estabelecer critérios 
que definam os efeitos que suas atividades podem 
causar ao meio ambiente. 

a partir dessa iniciativa, os impactos ambien-
tais entendidos como inevitáveis para o emergente 
mundo capitalista apresentavam uma nova leitura até 
então incipiente, que despertara a atenção de toda a 
humanidade. 

a construção civil, por exemplo, desperta para 
uma preocupação antes irrelevante no brasil. entre-
tanto, ela permanece no estágio inicial de uma pro-
dução ecologicamente correta. a indústria da cons-
trução civil apresenta um dos modelos de produção 
mais ineficientes do mundo. o setor é responsável 
pelo consumo de parte significativa de energia, de 
água e pela geração de poluentes.

 a indústria da construção civil é uma das maio-
res responsáveis pelo elevado consumo de recursos 
naturais, que alcançam 75% nos estados unidos, por 

exemplo. o setor responde ainda pelo alto consumo 
de energia elétrica. pesquisas apontam que o condi-
cionamento térmico é um dos maiores responsáveis 
pelo elevado consumo de energia elétrica na fase 
operacional da edificação, bem como pelo consumo 
de energia na fase de construção.

no brasil, os prédios são responsáveis por 42% 
do consumo total da eletricidade gerada. estudos 
recentes indicam que os edifícios comerciais conso-
mem 11%, os residenciais 23% e os públicos 8% deste 
consumo. nos prédios de escritórios, o condiciona-
mento térmico pode chegar a 48%.

É nesse cenário que o artigo apresenta os prin-
cípios fundamentais das habitações sociais biocli-
máticas, por entender que a iniciativa otimiza o uso 
das fontes de energia. sua eficiência está pautada na 
busca de menor quantidade de gasto de energia para 
o fornecimento da mesma quantidade de valor ener-
gético. 

Dessa forma, o artigo induz a uma análise sobre 
os benefícios da habitação social bioclimática como 
uma arquitetura capaz de gerar as condições de con-
forto ambiental necessárias às pessoas que nela ha-
bitam, por meio da utilização dos recursos naturais 
que cada região oferece. a arquitetura bioclimática 
oferece métodos construtivos que são simples e efi-
cazes, tais como: os cuidados com a implantação da 
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arquitetura no terreno, levando em conta sua orienta-
ção em relação à insolação e à posição dos ventos, a 
utilização de materiais adequados ao clima da região, 
a especificação de brises soleil, a construção de telha-
do verde, o uso de cortinas verdes nas faces de maior 
insolação, o uso de vidros prismáticos nas partes 
superiores das janelas, iluminação zenital visando o 
aproveitamento máximo de luz natural, dispensando o 
uso de lâmpadas durante o dia, uso da ventilação cru-
zada, a fim de promover a troca de calor dispensan-
do o uso de condicionadores de ar e ventiladores ao 
longo do dia e da noite, a construção de reservatório 
para a utilização de água da chuva, bem como outras 
soluções inteligentes, que se utilizam dos recursos 
naturais, que aplicadas nos projetos sociais inserem 
no mercado da construção civil uma nova forma de 
se pensar arquitetura, criando hábitos e uma men-
talidade mais racional, econômica e sustentável às 
pessoas que nelas habitam.  

este artigo revela a necessidade de mudança do 
atual modelo e mostra que é viável a construção de 
casas sociais bioclimáticas fazendo uso de materiais 
e soluções alternativas sustentáveis, dos recursos 
naturais e ambientais disponíveis, além de conscien-
tizar os profissionais ligados à tecnologia da constru-
ção, objetivando melhorar a qualidade dos projetos e 
consequentemente a qualidade de vida das pessoas.  

no brasil, infelizmente, os recursos naturais, na 
maioria dos casos, não são aproveitados na sua tota-
lidade. na construção civil não é diferente. a arquite-
tura social, de uma forma geral, está muito mais volta-
da a atender às necessidades básicas dos programas 
políticos habitacionais das esferas governamentais, 
às preocupações com o aproveitamento do potencial 
climático oferecido pelas diversas regiões do país, 
levando em conta suas características continentais 
e a diversidade de materiais e diferentes condições 
climáticas das diversas regiões, que podem garantir 
resultados tecnicamente satisfatórios sob o ponto de 
vista ambiental. essa cultura ignora um importante 
potencial energético e proporciona más condições de 
conforto térmico e de iluminação da edificação, re-
sultando em maior consumo energético para o país.

uma boa solução arquitetônica, bem como a uti-
lização de lâmpadas econômicas nas habitações po-
pulares, pode reduzir o consumo de energia elétrica, 
uma vez que, a matriz energética atualmente utiliza-
da, na maioria das vezes, está diretamente ligada à 
emissão de poluentes na atmosfera. uma arquitetura 
inadequada para o local onde fora projetada contribui 
para elevados gastos de energia em climatização en-
tre outros gastos operacionais. 

pesquisas demostram que raramente as habita-
ções atingem condições ideais de conforto térmico 
nas diversas fases do ano. as principais causas são: 
implantação inadequada quanto à orientação solar, 
componentes construtivos incompatíveis ao clima, 
principalmente em relação às coberturas e barreiras 
à ventilação cruzada no interior das edificações. 

Dessa forma, entende-se que, por meio da utili-
zação de práticas construtivas, desde a locação da 
edificação à utilização de materiais adequados ao 
clima da região, pode-se obter excelentes resultados 
de conforto ambiental reduzindo gastos energéticos, 
fazendo nascer uma arquitetura inteligente e menos 
dependente de fontes artificiais de energia. entretan-
to, o brasil, até então, não vislumbrou seu potencial 
natural energético e tem mínima consciência acerca 
de pensar e agir de forma sustentável.  

outro fator relevante na arquitetura bioclimática 
diz respeito ao aproveitamento da água de chuva. 
Deve-se elaborar um conjunto de dispositivos consti-
tuídos de reservatórios, tubos, conexões, filtros e ca-
lhas, além da instalação de um reservatório para que 
seja possível fazer a reserva dessa água. essa água 
pode ser utilizada em vaso sanitário, na irrigação dos 
jardins, na lavagem de pisos e demais utilização ex-
terna da edificação. não pode ser usada para prepa-
ração de alimentos, pois corre o risco de presença de 
bactérias. 

outro sistema importante a ser implantado é a 
captação de energia solar. segundo pesquisas, a im-
plantação desse sistema ficaria dispendioso para a 
utilização em habitações sociais. o número desse 
tipo de residência no brasil que utiliza esse tipo de 
sistema é de 8.254, apenas. pesquisas demonstram 
que se consegue atingir uma economia na conta de 
energia de até 50%. esse fato mostra a importância 
da utilização desse tipo de sistema em habitações 
sociais e edificações de forma geral, pois ele substi-
tui a utilização em massa do chuveiro elétrico, muito 
comum nas regiões brasileiras.

o impacto que as edificações exercem sobre o 
meio ambiente contribui para a insustentabilidade do 
atual modelo. esse fato revela a importância da dis-
seminação dos projetos arquitetônicos bioclimáticos 
que, por meio de simples técnicas construtivas e do 
aproveitamento dos recursos ambientais disponíveis, 
torna a arquitetura racional quanto ao uso de energia 
elétrica, contrapondo-se com as soluções de proje-
tos habitacionais conhecidos e praticados no merca-
do que não têm o menor comprometimento com as 
questões ambientais, tampouco com o conforto tér-
mico e a eficiência energética.   •
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AÇO E 
MeIO AMBIeNTe:
combinação bem-sucedida da Gerdau

uma das principais fornecedoras de aço em todo o mundo, a gerdau opera 

em 14 países, emprega mais de 45 mil pessoas e tem mais de 120 mil 

acionistas. para a gerdau, os princípios do desenvolvimento sustentável 

são muito importantes. acreditamos que o crescimento econômico de 

uma empresa está baseado na relação ética e socialmente responsável 

com o meio ambiente e com todos os públicos com que se relaciona: 

colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, governos e sociedade.

o cuidado e o respeito com o meio am-
biente são fundamentais nas atividades 
da gerdau e refletem o compromisso 
com o desenvolvimento sustentável. 

para isso, a empresa investe em reciclagem, tec-
nologias para redução do uso de recursos naturais 
e pesquisas para maximizar o reaproveitamento de 
coprodutos.

um dos resultados dessa consciência pode 
ser observado pela economia da água. a gerdau 
registrou, em 2013, um índice global de 97,5% de 

reaproveitamento de água no processo de produ-
ção do aço, alcançando a marca global de 2,2 tri-
lhões de litros reutilizados. atualmente, a empresa 
possui uma das melhores taxas de recirculação 
de água na indústria mundial do aço, resultado de 
constantes investimentos em sistemas fechados 
de tratamento e recirculação. 

no peru, por exemplo, a gerdau alcançou índice 
zero de descarte de água, uma vez que a peque-
na parcela não reutilizada no processo industrial 
é tratada e reaproveitada para regar plantas, di-
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minuindo o consumo de água da região. a iniciativa 
rendeu à operação o prêmio ecoeficiência energética 
em gestão de água, concedido pelo Ministério do Meio 
ambiente do país, pela universidade científica do sul 
(ucsur) e pela confederação nacional de instituições 
empresariais privadas (confiep).

no brasil, a educação ambiental é uma das apos-
tas. há mais de duas décadas, a multinacional lançou o 
programa de educação e conservação ambiental para 
fortalecer a prática do desenvolvimento sustentável 
nas comunidades localizadas nas regiões onde atua. 
em seus 24 anos de existência, o programa obteve re-
sultados significativos e tornou-se uma referência na 
área ambiental.

estruturado em três pilares – educação, ambien-
te e cidadania – o programa destaca-se por ter sido 
lançado nove anos antes da lei que instituiu a política 
nacional de educação ambiental (lei 9795/99). em 
2004, o programa foi ampliado e passou a ser desen-
volvido no biocentro germinar, espaço de educação 
ambiental construído pela gerdau às margens do lago 
soledade, próximo a uma reserva localizada na ver-
tente sul da serra do ouro branco, em Minas gerais. 
trata-se de uma unidade ambiental instituída em 2008 
com o status de reserva particular do patrimônio na-
tural (rppn). 

com 1.247 hectares, a reserva abriga animais sil-
vestres ameaçados de extinção, como o lobo-guará 
e o ouriço-caixeiro. na região, também há espécies 
importantes da flora brasileira. o biocentro, além de 
salas administrativas, auditório e refeitório, conta com 
trilhas de interpretação ambiental, horta orgânica, 
ovolândia (coleção de ovos da fauna silvestre) e pra-
ça dos biomas (reprodução real de seis ecossistemas 
brasileiros). 

estUdos e pesQUisas 
Desde então, o programa tem se empenhado cada 

vez mais na realização de estudos e pesquisas em 
parceria com universidades, contribuindo para a con-
servação e preservação da biodiversidade e para a re-
cuperação do patrimônio natural e histórico da região.

o programa está em consonância com a política de 
educação ambiental e segue as diretrizes estabeleci-
das pelo programa nacional de educação ambiental 
(pronea). além disso, alinha-se à missão, princípios e 
valores da empresa e integra o seu sistema de gestão 
ambiental.

o programa atende atualmente comunidades de 
seis municípios: ouro branco, congonhas, conselhei-
ro lafaiete, ouro preto, Moeda e itabirito. É constituído 
por um conjunto de atividades que busca sensibilizar 

as pessoas sobre a temática ambiental, estimulando a 
participação em ações que promovem atitudes e criam 
hábitos sustentáveis.

parCerias
o programa vem se fortalecendo continuamente 

com as parcerias firmadas, buscando acompanhar as 
necessidades e expectativas das comunidades locali-
zadas no entorno da empresa e aprimorando cada vez 
mais a metodologia e as estratégias em busca dos re-
sultados.

entre os muitos parceiros destacam-se as secre-
tarias Municipais de educação e de Meio ambiente, a 
superintendência regional de ensino, o sistema es-
tadual de Meio ambiente de Minas gerais (siseMa), a 
polícia Militar, ong’s locais e universidades.

em diversas atividades, a empresa conta também 
com a atuação de um grande número de colaborado-
res voluntários que demonstram comprometimento e 
disponibilidade para contribuir com as ações do pro-
grama.

aprimoramento 
ao longo de mais de 24 anos, o programa foi sendo 

constantemente aprimorado a partir da metodologia 
pDca (plan, Do, check, act), utilizada como alicerce 
da cultura da empresa. Dessa forma, foi possível man-
ter o ciclo de crescimento contínuo do projeto.

sua forma de avaliação permite, por meio de indi-
cadores quantitativos e qualitativos, a periódica me-
lhoria dos modelos e estratégias utilizadas. 

com essa finalidade, a equipe do programa reúne-
-se mensalmente para avaliar os indicadores e veri-
ficar os registros (comentários e sugestões) do pú-
blico-alvo, estabelecendo um plano de ação para as 
sugestões coerentes e viáveis. após a análise crítica, 
é realizado o planejamento anual de atividades, tendo 
como perspectiva os próximos três anos.

avaliaÇÃo eXterna 
em 2010 a empresa passou por uma avaliação ex-

terna realizada por um especialista na área ambiental 
reconhecido internacionalmente. na avaliação, que 
contou com análise de documentação, acompanha-
mento de atividades e entrevistas com o público envol-
vido, foram sinalizados os pontos fortes do programa 
e as oportunidades de melhoria. também foram regis-
tradas sugestões que estão sendo consideradas no 
planejamento e execução das atividades do programa.

atualmente, há projetos iniciais de expansão do 
programa para outras unidades da gerdau. a base 
conceitual, o alinhamento, a metodologia e a grande 
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maioria das atividades do programa pode ser replicada 
após a adequação à realidade local de cada unidade da 
empresa. Dessa forma, o programa terá sua atuação 
significativamente ampliada e poderá servir de modelo 
para outras instituições.

resUltados
a empresa atingiu resultados significativos:
> fortalecimento da educação ambiental na rede de 

ensino da região por meio do programa e de ações de 
incentivo à inserção da disciplina de educação am-
biental no currículo das escolas dos municípios.

> realização da feira de cultura ambiental, nos 
municípios, para apresentação das iniciativas e pro-
jetos ambientais realizados pelas escolas ao longo do 
ano. atualmente, a feira está incluída no calendário 
oficial de três municípios e é realizada sob a respon-
sabilidade das secretarias Municipais de educação e 
Meio ambiente.

> aumento da demanda das escolas para a realiza-
ção de projetos ambientais, o que resultou na criação 
do prêmio germinar, que mobiliza a região e gera um 
esforço cooperativo, que atinge toda a comunidade, 
para o desenvolvimento das melhores iniciativas.

> Difusão do conhecimento científico gerando mo-
bilização e participação ativa das comunidades, ação 
decisiva para a criação de três unidades de conser-
vação na região, garantindo assim a preservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais locais.

> estudos e pesquisas, realizados em parceria com 
universidades, tais como a universidade federal de vi-

çosa (ufv) e a universidade federal de Minas gerais 
(ufMg), gerando um amplo banco de dados sobre a 
biodiversidade e os recursos naturais da região.

> classificação do programa como fonte de infor-
mações ambientais confiáveis e também como uma 
referência na prática da educação ambiental, pelos 
diagnósticos de percepção realizados nas comunida-
des da região.

os resultados efetivos trazidos pelo programa de-
vem-se à sua estrutura consolidada e ao alinhamen-
to existente entre os diferentes públicos envolvidos. 
ações educativas propostas pelo programa levam ao 
crescimento e desenvolvimento sustentável das co-
munidades em que a empresa está inserida, pois in-
centivam a prática da conscientização ambiental pela 
comunidade. 

ConClUsÃo
como todo processo de ensino, a educação am-

biental tem um grande potencial e capacidade para 
transformar a vida das pessoas, uma vez que amplia 
a percepção dos indivíduos quanto a sua responsabi-
lidade perante as gerações presentes e futuras. Dessa 
forma, a busca pela melhoria da qualidade ambiental 
nas comunidades surge de maneira natural.

a articulação coordenada entre todos os públicos 
envolvidos também é essencial para o sucesso do pro-
jeto, pois nesse processo há uma relação de troca e 
ganhos mútuos, sendo que o principal beneficiado é o 
meio ambiente.   •
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em todo o mundo, as pessoas já consomem 30% mais recursos 

naturais do que a capacidade de renovação da terra. se por um lado 

utilizamos mais do que a natureza é capaz de nos prover, por outro, 

“jogamos fora” algo que muito precisamos e que poderíamos usar de 

forma mais consciente, poupando a natureza para as gerações futuras. 

estamos falando de energia.

Incentivo ao 

de energia
por luciana alvarez pedroso
gerente de sustentabilidade e gestão da Marca da aes brasil
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consumo
  consciente 

no brasil, segundo a eletrobras, esse des-
perdício chega a 25% nas residências. 
outro estudo, realizado pela fiesp, com-
prova que a perda de energia elétrica no 

país poderia ser comparado à produção de cinco 
usinas como a angra 3, ainda em construção e que 
terá a capacidade de gerar 1,4 mil megawatts. não 
temos saída; é preciso educar, engajar e mudar essa 
realidade. 

um aspecto importante nesse contexto é a rea-
lidade do setor de coleta seletiva no brasil, que mo-
vimenta cerca de r$ 12 bilhões anualmente. curio-
samente, apenas 14% dos municípios no país têm 
coleta, beneficiando 27 milhões de brasileiros. 

o ciclo vicioso do desperdício de energia também 
inclui outra perda, que é um crime perigoso: o gato. 
na ânsia de organizar-se como bairro, núcleos de 
baixa renda não regularizados, por exemplo, impro-
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visam os serviços públicos tanto quanto a infraestru-
tura de suas casas. 

em um primeiro momento, é uma saída provisória; 
depois, econômica; em seguida, a alternativa disponí-
vel e, finalmente, a única opção de que se tem notícia. 
e a prática não se restringe à baixa renda. infeliz-
mente, o gato, ou ligações clandestinas de energia 
elétrica, pode causar mais que perdas de energia 
apenas. 

a inconsequência do emaranhado de fios é risco 
eminente. só nos últimos dois anos, em são paulo, 
foram registrados 27 incêndios em zona residencial. 
não há comprovação de que as chamas começaram 
a partir de curto-circuito, mas quando há fios adul-
terados, os bombeiros se apressam a citá-los como 
suspeitos número um. novamente: não temos saída; é 
preciso educar, engajar e mudar essa realidade.

CenÁrio 
há 16 anos no país, o grupo aes brasil possui 7,6 

mil colaboradores e atua nos estados do rio grande 

do sul e são paulo. É formado pelas distribuidoras de 
energia aes eletropaulo e aes sul, e pelas gerado-
ras aes tietê e aes uruguaiana. 

em 2012, um importante passo foi dado: todos os 
objetivos e metas relacionados à sustentabilidade 
passaram a fazer parte do planejamento estratégico 
sustentável do grupo, para o ciclo 2012-2016, e foram 
atrelados aos contratos de gestão das lideranças. a 
própria divulgação trimestral de resultados das em-
presas também passou a informar indicadores de 

o gato, ou ligação 
clandestina de energia 
elétrica, pode causar 
mais que perdas de 
energia apenas 
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sustentabilidade. isso demonstra um amadurecimen-
to da aes brasil na temática sustentabilidade empre-
sarial. 

para dar mais um passo, o grupo aes brasil lan-
çou uma ferramenta que fala diretamente com seu 
core business e está plenamente integrada à sua 
plataforma de sustentabilidade: o programa recicle 
Mais, pague Menos. 

o projeto 
o recicle Mais, pague Menos é um projeto no 

qual os clientes da aes sul e aes eletropaulo po-
dem trocar materiais recicláveis por descontos na 
conta de energia elétrica. a comunicação do grupo 
decidiu trabalhar com o programa como um símbolo 
de toda a atuação da aes brasil, por se tratar de 
uma ação que reúne os três eixos da sustentabili-
dade na percepção pública: o aspecto social, o am-
biental e o econômico. 

atualmente, são quatro pontos de coleta: dois na 
cidade de canoas, no rio grande do sul, e outros 
dois na capital paulista. até 2014, serão vinte unida-
des, sendo dez no estado de são paulo e dez no rio 
grande do sul. a escolha da região é feita levando 
em consideração a renda das famílias e, consequen-

temente, a taxa regional de inadimplência. cada local 
possui um contâiner com espaços dedicados para 
cada tipo de resíduo (papel, plástico, vidro e metal).

para participar do projeto, qualquer cliente das 
distribuidoras deve levar a última conta de energia 
elétrica até um dos pontos e fazer um cadastro. no 
local, receberão um cartão personalizado. ao levar os 
resíduos separados, o material é pesado e precifica-
do, de acordo com a tabela praticada pelo mercado de 
reciclagem, e o valor vira desconto na conta de luz. 
os participantes recebem na hora um comprovante 
com a quantia que será abatida na sua próxima fatura 
de energia elétrica. não há limite para o desconto – 

o recicle Mais, pague Menos é 
um projeto no qual os clientes 
da aes sul e aes eletropaulo 
podem trocar materiais 
recicláveis por descontos na 
conta de energia elétrica
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assim, se a pesagem dos resíduos superar o valor 
consumido, por exemplo, o crédito restante vai virar 
desconto na fatura seguinte.

objetivos 
o recicle Mais, pague Menos visa contribuir para 

uma mudança de comportamento da sociedade em 
relação à coleta seletiva de lixo, reforçando os be-
nefícios ambientais, sociais e econômicos. engajar 
é preciso!! no mundo todo práticas sustentáveis são 
bem vistas. entretanto, o desafio do projeto é incen-
tivar as pessoas a guardarem os resíduos, inclusive, 
de forma adequada. outro ponto é estimular a popu-
lação a sair de suas casas e levar o lixo até o local de 
coleta. por último, criar uma cultura constante e, não, 
pontual, o que reflete em uma mudança de comporta-
mento das famílias. 

a principal linha estratégica de comunicação do 
recicle Mais, pague Menos é o de divulgá-lo aos 
públicos de relacionamento da aes brasil pelo viés 
do “consumo Mais inteligente” de energia elétrica 
– conceito que engloba todas as ações de educação 
para a sustentabilidade com o público externo, a fim 
de contribuir com o uso consciente e seguro de ener-
gia. neste ano, o recicle Mais, pague Menos passou 
a fazer parte desse pool de ações.

com essa estratégia e o lançamento do recicle 
Mais, pague Menos, a aes brasil beneficia – direta 
ou indiretamente – os dez públicos prioritários de 
relacionamento para todas as ações do grupo. entre-
tanto, os principais favorecidos são os clientes e as 
comunidades.

planejamento e aÇÕes
para tornar realidade o recicle Mais, pague Me-

nos para mais de 7 milhões de clientes da aes ele-

tropaulo e aes sul, a aes brasil optou em lançar a 
ação no rio grande do sul, que é uma região mais 
aculturada em relação às ações sustentáveis. com a 
assertividade do programa, dois meses depois, a aes 
eletropaulo iniciou o ponto de coleta em são paulo. 

tanto no rio grande do sul quanto em são paulo, 
o desenvolvimento do programa envolveu diretamen-
te duas áreas do grupo aes brasil: sustentabilida-
de e comunicação. com isso, houve uma divulgação 
maciça para todos os públicos de relacionamento das 
empresas. vale ressaltar ainda o trabalho da área de 
relacionamento institucional junto com prefeituras 
dos locais onde foram instalados os pontos de coleta. 

para cada inauguração de ponto de coleta também 
há um evento de lançamento, envolvendo clientes, 
representantes da prefeitura, agentes comunitários, 
entre outros públicos.

sUstentabilidade 
o primeiro passo da área de sustentabilidade foi 

mapear um projeto que pudesse despertar o enga-
jamento da população, principalmente, para morado-
res que vivem em comunidades de baixa renda. após 
essa etapa, era necessário identificar uma empresa 
capacitada para viabilizar o recicle Mais, pague Me-
nos e que fizesse o destino adequado dos materiais 
recicláveis. para colocar em prática o projeto, um 
item fundamental também foi a escolha dos locais 
que abrigam os pontos de coleta, de acordo com os 
perfis das famílias-foco do recicle Mais, pague Me-
nos. a partir daí, o planejamento do recicle Mais, pa-
gue Menos foi liderado pela área de sustentabilida-
de. uma estratégia importante é, antes de inaugurar 
cada ponto de coleta, ampliar o relacionamento entre 
e aes brasil e a comunidade, o que fortalece o enga-
jamento da população do entorno. •
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sustentáveis

a petrobras investiu r$ 2,4 
bilhões em projetos sociais e 
ambientais em todo o país, du-
rante sete anos, período em que 
realizou o último ciclo de seus 
programas de patrocínio. nesse 
período, foram contempladas, 
em processos de seleção públi-
ca, 674 iniciativas sociais e am-
bientais. Dentre os resultados 
alcançados, destaca-se o estudo 
de cerca de 2.450 espécies da fauna e da flora e a 
conservação e recuperação de mais de 667 mil hec-
tares nos seis biomas brasileiros, área equivalente a 
cinco vezes a cidade do rio de janeiro. com o apoio 
da petrobras, os projetos também contribuíram para 
reverter o status de ameaça de quatro espécies – ba-
leia jubarte e tartarugas-de-pente, oliva e cabeçuda.

“são números expressivos que carregam consi-
go transformações importantes na história de vida de 
muitos brasileiros e na conservação dos seis biomas 
do brasil: amazônia, Mata atlântica, caatinga, cerra-
do, pantanal e pampa, além de ambientes costeiros e 
marinhos”, destaca o gerente executivo da responsa-

o grupo libra, um dos maiores players brasilei-
ros em operação portuária e logística de comércio 
exterior, oferece desde maio mais de 400 cursos por 
meio da academia libra, sistema de gestão educa-
cional da companhia, que unifica todas as práticas de 
incentivo à qualificação dos colaboradores.

os cursos abordam diversas áreas, como sus-
tentabilidade, comercial e de segurança do trabalho. 
“cerca de 30% dos treinamentos são aplicados por 
Multiplicadores internos, ou seja, são ministrados 
pelos próprios colaboradores do grupo e todos os 
treinamentos serão gerenciados pelos executivos da 
companhia”, explica claudia falcão, diretora executi-
va de Desenvolvimento organizacional.

além de funcionários, a academia libra con-
ta também com instrutores externos. a partir deste 
mês, por exemplo, terá início o programa de Desen-
volvimento da Média liderança, cujos temas aborda-
dos serão “negócios, pessoas e processos”, em par-

bilidade social da petrobras, ar-
mando tripodi.

lançado em novembro do 
ano passado, o novo programa 
petrobras socioambiental inves-
tirá r$ 1,5 bilhão, até 2018, em 
projetos socioambientais que 
contemplem ao menos uma das 
sete linhas de atuação: educa-
ção; água; inclusão produtiva e 
sustentável; florestas e clima; 

biodiversidade e sociodiversidade; Direitos da criança 
e do adolescente; e esporte.

proteÇÃo a espéCies 
entre as iniciativas atualmente patrocinadas pelo 

programa petrobras socioambiental, destaca-se o 
projeto conservação de vertebrados aquáticos ama-
zônicos – aquavert. o projeto atua na preservação de 
espécies amazônicas ameaçadas de extinção, como 
jacarés-açu, considerada a maior espécie de jacaré da 
américa do sul, peixe-boi amazônico e quelônios, nas 
reservas Mamirauá e amanã, região do Médio soli-
mões, no amazonas.

ceria com a fundação Dom cabral, uma das melhores 
instituições de ensino do país.

Destinada a todos os públicos, a academia pode 
ser acessada de qualquer computador e também por 
meio de smartphones e tablets. “o objetivo é prover 
conteúdos e ambientes de aprendizagem físicos e 
virtuais para formação e desenvolvimento dos cola-
boradores. além disso, as ferramentas visam estimu-
lar a aprendizagem contínua da equipe e impulsionar 
um ambiente colaborativo e de engajamento”, acres-
centa claudia.

para os gestores, será possível fazer a gestão 
centralizada dos treinamentos em várias localidades, 
acompanhar indicadores de desempenho, reduzir 
o tempo gasto com gestão de informações e acom-
panhar processos. já para os colaboradores, a fer-
ramenta vai facilitar o acesso a informações sobre 
treinamentos, como grade curricular, histórico de 
treinamentos e certificados.

Academia Libra unifica educação corporativa do Grupo

Petrobras destinou R$ 2,4 bi a projetos ambientais e sociais em sete anos
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Taiwan traz ao Brasil exposição de seus produtos de excelência em tecnologia

British Airways usará biocombustível sustentável nas aeronaves

a exposição vitrine taiwan excellence  chega ao 
brasil com a missão de apresentar o que há de novo 
em termos de tecnologia e inovação na indústria 
taiwanesa. o evento, que será realizado entre os dias 
25 a 31 de julho, no rio de janeiro, no rio Design barra 
shopping, reúne produtos inovadores que, em breve, 
desembarcarão ao redor do planeta.

 a iniciativa de promover a vitrine taiwan  
excellence em todo o mundo é do governo de taiwan, 
que idealiza por meio deste evento, difundir os produ-
tos de excelência de taiwan, assim como a imagem do 
país como provedora de tecnologia de ponta em diver-
sos segmentos. 

segundo krist yi bin yen, diretor do taitra (con-
selho para Desenvolvimento do comércio exterior de 
taiwan), o brasil, além de ser o maior parceiro comer-

a british airways prome-
te revolucionar a produção de 
combustível sustentável para ae-
ronaves a partir da construção 
da primeira fábrica do mundo a 
converter resíduos de aterros em 
biocombustível. utilizando tecno-
logia inovadora da solena fuels, 
parceira do projeto, a british  
airways se comprometeu a com-
prar 50.000 toneladas por ano 
nos próximos 11 anos e deverá se 
tornar acionista minoritário da 
greensky, um dos investidores e 
facilitadores da iniciativa. a pro-
dução do biocombustível usará cerca de 575 mil toneladas de resíduos reciclados, que normalmente seriam 
destinados a aterros ou a incineração. 

o projeto inovador terá como sede o parque empresarial tâmisa, que abriga parte da antiga refinaria de 
petróleo coryton, localizada em thurrock, essex. o local foi escolhido por proporcionar a regeneração da 
antiga refinaria de petróleo e por ter uma excelente ligação rodoviária, além de instalações de armazena-
mento de combustível. a construção, a ser concluída em 2017, irá contratar 1.000 pessoas. após a operação 
da planta, o projeto prevê a criação de até 150 postos de trabalho permanentes.

segundo Willie Walsh, executivo-chefe da iag, empresa controladora da british airways, “estamos sempre 
nos esforçando para reduzir o impacto de nossa atividade sobre a mudança climática, e este projeto pioneiro é 
um passo significativo para a indústria da aviação. a construção da usina de combustível greensky irá lançar as 
bases para a british airways reduzir significativamente suas emissões de carbono. o combustível de aviação 
sustentável produzido a cada ano será suficiente para abastecer nossos voos do aeroporto london city, com 
uma redução de carbono equivalente a tirar 150 mil carros das ruas”.

cial de taiwan na américa do sul, com muitos recur-
sos e um mercado interno forte, é o mais importante 
parceiro na américa latina. taiwan, por outro lado, 
tem muita experiência em indústrias de alta tecnologia 
e de comércio global. “os maiores fabricantes brasi-
leiros conhecem a qualidade e tecnologia de taiwan, e 
já existem sólidas relações entre fabricantes dos dois 
países”, conta o executivo. 

 para a edição 2014, os lançamentos e produtos ex-
postos são artigos esportivos, ti, eletrônicos, bicicle-
tas, pneus, produtos ortopédicos entre outros; como 
destaque, o scanner portátil Wi-fi da empresa avision. 
as marcas expositoras são grandes no mercado glo-
bal, como: johnson health tech, acer, avision, asus, 
D-link, giant, therMedic, as quais já possuem filiais 
brasileiras.
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Kelly nasCimento
insight-bioMa eDitor

the low – or unsatisfactory – gDp 

growth in brazil has attracted criticism from 

various sectors. however, it is a growing stream of 

economists who believe that the worries about gDp growth 

is a secondary issue. reading  the cover story of this issue you 

will understand why. 

We also present cases of successful environmental management held by 

different economic sectors: gerdau, steel producer, and aes brasil, electrici-

ty. both examples flirt with some type of innovation, to think differently, optimize 

resources and achieve better results. 

innovation is also the focus of the national confederation of industry, that laun-

ches a package of u$ 6.5 million in benefits to companies throughout brazil. another 

proof that thinking differently can solve old problems. 

enjoy your reading! 

synthesis
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Social responsibility and sustainability:

a different way of

by alecir ribeiro, Marcelo iasmim Meirino, osvaldo luiz gonçalves Quelhas (uff) and silvia 
gomes junior (uerj) 

Pe
O

PL
e

 M
A

N
A

G
e

M
e

N
T

thinking

given the complexity of the modern world, the need for socially 

responsible and sustainable organizations, the problem situation that 

guided this research was well defended: what type of thinking should lead 

management decisions in organizations?

oversights the principles, fundamentals and concepts related to the 

development of strategies, focusing on topics such as social responsibility 

and sustainability can result in failure. the consequence may be the 

identity devoid of sense of sustainable and socially responsible company, 

which could jeopardize the longevity of the organization.
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principles are understood here as vali-
dated and accepted for certain situation 
affirmative, early prediction and solution 
/ decision to be made. have pleas repre-

sent the basis, the foundation of advocacy for the 
establishment of principles which, previously, were 
analyzed and accepted by the community.

the philosophy of sustainability is part of the 
training of professional and personal life. required 
changes to a new style of organizational and perso-
nal life pass by awareness of the impacts of the pro-
duction chain, which ensures the life of consump-
tion, on natural systems, creating and learning new 
attitudes.

from the globalization of markets, the require-
ments to professional management grew as a result 
of increased competitiveness in the globalized world, 

and / or production needs with reduced operating 
costs. in “corporate social responsibility in global 
supply chains: a procedural justice”, eric boyd, ro-
bert spekman, john and patricia Werhane kamauff 
highlight the mechanisms that push suppliers to de-
velop corporate social responsibility initiatives, es-
tablishing the basic principle of financial decisions 
investments, based on an acceptable social order, 
determined by instruments and corporate policy. 
ensuring respect to the conformity of social respon-
sibility and sustainability policy now required.

yet according to the authors, monitoring is a ne-
cessary tool to ensure the processes within desi-
rable standards as compliance imposed by the fun-
damentals of social responsibility and sustainability. 
this fact may reduce the autonomy of participants 
in the production process chain, although not gua-
ranteeing neutrality and legitimacy of the system as 
a whole. 

in “the ‘indefinite Discipline’ of competitiveness 
benchmarking as a neoliberal technology of gover-
nment”, isabelle bruno points out that competitive-
ness desired by producer organizations is linked to 
respect for diversity, with something hybrid, hetero-
geneous, involving conceptual elements and mate-
rials. the author also notes that the persuasiveness 
and implicit assumptions, linked to tangible facts and 
information banks may encourage appropriate to the 
reality of the moment decisions in every situation. 
thus, it can be seen that the scope of the organi-
zations competitiveness is not determined by either 
factor, but the organization’s ability to articulate the-
mselves on the various actors who orchestrate the 
production system, the line wrapped all the factors.

the researcher giuliano orlando hippertt argues 
that the complex and changing reality of companies 
in the globalized world, dissociates from ingrained 
context of skills and requirements set by the taylor 
model, compromising the demands gifts. the au-
thor warns that the hegemony of large corporations 
in the globalized world, resulted in decisions that 
affect the foundations of the entire global actors.

interfere with investment, plans and programs on 
the environment, social and political development, 
ie economic power programs is still an imperative 
worldwide. as a result of the expansion of capita-
lism, the power of the competitiveness of organi-
zations in a globalized world has become directly 
proportional to the junction of the capital, which de-
termines the concentration-centralization of capital 
as power factor, decision-interference ability and 
influence on decisions market and / or governments.
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you can see how much the concentration of ca-
pital is able to process changes, especially in un-
derserved areas of financial resources. the reigning 
cultural clashes have driven by financial needs solu-
tions, even if those actions become serious environ-
mental and social problems in the future.

patricia ashley, rena coutinho and patricia to-
mei (corporate social responsibility and corporate 
citizenship: a comparative conceptual analysis) ar-
gue ethics as one of the principles of social res-
ponsibility, a requirement the present reality of the 
world. the authors argue that ethical arguments are 
the result of religious and social principles on which 
society is founded to define certain values, right and 
wrong, ethical and unethical, and before those, esta-
blish the form of proper conduct in business socially 
commendable for its agents, employees.

thomas bateman and scott snell (administra-
tion) argue that managerial guidelines should be 
guided by two views. one is associated with the 
pillar of capitalism based on the book ‘Wealth of 
nations, adam smith’ and reinforced by the sight 
of Milton friedman determines that - as the main 
responsibility of the manager - the maximization of 
shareholders’ investments, providing profitability on 
invested capital.

the authors also highlight a second work of adam 
smith’s theory of feelings “in which the author ar-
gues that” sympathy, defined with due consideration 
for others, is the basis of civilized society. “given 
these issues, prioritize maximizing results means 
putting forward actions that indicate the priority in 
generating wealth, reduce operational costs, even in 
the face of prevarication respect for life, ecosyste-
ms, analysis of impacts present in the afterlife.

the responsibility to one another, ‘society’ has 
become something inherent responsibility of indus-
trial activities, the environmental and social impacts. 
the number of people in areas of industrial develo-
pment grew, and grew in complexity, the relations 
between individuals, the risk of social conflicts in 
the work environment and in society.

according to the instituto ethos, the first step 
for a company to become socially responsible is 
the implementation of principles of business ethics. 
administer with ethics and transparency should be 
pursued targets in organizations. according to the 
institution, the tool that demonstrates the intent of 
ethics in government is the ‘code of ethics’, defined 
as a formal system of rules, conventions that guide 

the professional conduct, guiding behavior and uni-
form conduct within the organization.

economic interests, altruism, idealism, citi-
zenship, environmental and safety concerns: several 
reasons for brazilian companies invest in social res-
ponsibility, among them were identified. the form 
found reasons to turn into action, by many, was the 
creation of foundations focused on dealing with cer-
tain social issues, geared to interests linked to the 
sponsors.

the movement of social responsibility and sus-
tainable development are two trigger strands. on 
one hand, involves civil society actors with social 
goals, as a consequence of the production activities 
of enterprises and on the other, companies focused 
only on economic and financial interests, requiring 
negotiation.

the movement gained momentum at the end of 
the 1990s, spreading throughout the world. Was em-
braced by governments, civil society organizations, 
trade unions, professional associations, among 
other pressing business management practices, 
procedures and activities, as well as control metho-
ds aimed at producing a sustainable manner, with 
reduced impacts on the environment and society.

there are no socially responsible and sustai-
nable businesses without their citizens are. being 
socially responsible and sustainable assumes fo-
cus on community, the vision that needs to be met 
should reward the joint interests. Decisions whose 
imprint of savage capitalism is awarded, however, 
connected in social projects, or actions of the genre, 
reward individualism, rely on linear thinking, logic 
always win.

the need for changes in the logic of the thinking 
of decision makers in all productive segments of so-
ciety is present in daily life itself. species in the pro-
cess of extinction, extinct beyond the consequences 
of the struggle for power at any cost, in several ins-
tances of life, represent some of the threats present 
to the future.

complex thinking comes against trying to rescue 
the essence of human values by the synergy betwe-
en the past, present and future represented the con-
sequences of simple decisions, such as opening or 
closing the tap, turn on or off the light, playing the 
role which does not serve the ground or somewhe-
re able to recycle it, among others. Decisions are 
small, but of great impact for the philosophical life 
that you create.   •
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Rio
The challenge of managing 
contaminated areas in

by isaura frega
president of inea 

During the last century, the development of industrialization 

occurred in several areas of the state of rio de janeiro without 

due environmental care. potentially polluting activities lacked 

adequate environmental policy and the use and occupation of 

urban and rural land occurred without planning and control. 

this has resulted in contamination of soil and groundwater in 

several areas, limiting the possible uses of land and inducing 

constraints to urban development.
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by incorporating sustainability in all sorts 
of companies, is found to improve the 
perception of the image with consumers 
and customers, employees and investors. 

future risks of negative impacts are mitigated to im-
prove their management processes, which tends to 
generate more transparency in operations by encou-
raging innovation and continuous improvement.

in December 2009, the national environmental 
council (conaMa), through resolution no. 420, 
established procedures and criteria for the environ-
mental management of contaminated integrated are-
as between the organs of the union, states, federal 
District and Municipalities together with civil socie-
ty organizations. according to this resolution, it is 
for projects that develop or have developed activi-
ties with potential contamination of soil and groun-
dwater at the discretion of the competent environ-
mental agency, deploying quality monitoring of soil 
and groundwater program and submit final technical 
report on the quality of soil and groundwater, every 
request for renewal of license and prior to closure.

however, even before this resolution and the 
creation of inea, the management of contaminated 
areas was already conducted in the former fee-
ma during the environmental licensing of projects 
through specific license conditions for conducting 
research studies on soil quality and groundwater. in 
the case of service station, for example, there was 
a technical instruction, it-1842.r-2, for the applica-
tion of environmental licenses for service stations 
and obtaining authorization for its closure, which 
required the entrepreneur of the studies research. 
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this statement was repealed in 2013.
in December 2009, the environmental licensing 

system (slaM), established by state Decree no. 
42.159 defines the projects and activities that are 
subject to environmental licensing, as well as the 
types of documents that are issued in each case. 
among these new documents, two were created to 
lead the management of contaminated areas and the 
operating license and recovery (lor) for projects 
in operation, and environmental permit recovery 
(lar) for projects that are no longer operating.

in this context, in December 2012, was appro-
ved the state council of the environment of rio de 
janeiro - conema resolution no. 44/2012, whi-
ch established the requirement, the requirements 
of environmental licensing, presentation of report 
identification of possible environmental contamina-
tion soil and groundwater contamination by chemi-
cals.

reGister of Contaminated areas
in april 2013, inea has published on its website 

the 1st edition of the register of contaminated sites 
and rehabilitated the state of rio de janeiro. that 
first record, 160 were related contaminated areas, 
and highlighted the following characteristics of the-
se areas: process number in inea; company name; 
address; municipality; activity; situation; current 
use; impacted medium (soil and / or groundwater) 
and priority contaminants; presence of free pro-
duct phase less dense than water (lnapl) or pro-
duct adsorbed in soil (situation of imminent danger 
to human health); measure adopted intervention; 
classification according to conaMa resolution no. 
420/2009. With this, it is expected that the frequency 
of publication of this register is reduced.

another initiative undertaken through partner-
ships with other institutions, is the project of deter-
mining the reference values of soil Quality in the 
state of rio de janeiro. 

regarding recovery of contaminated areas, has 
the inea projects reclamation, with financial sup-
port from the fecam, but not necessarily related to 
the issue of contamination. Moreover, considering 
the provisions of the national environmental policy, 
law no. 6938 of 1981 which requires the polluter 
and degrading the obligation to recover and / or in-
demnify damage, the institute operates through ad-
ministrative instruments, notifying, fining and fining 
entrepreneurs so that the contaminated areas are 
effectively retrieved.

the latest survey was conducted which resulted 
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in the 1st edition of the register of contaminated si-
tes and rehabilitated the state of rio de janeiro. at 
that time, six areas were classified as rehabilitated 
area declared for use (ra), according to the classifi-
cation of conaMa resolution no. 420/2009. twen-
ty three areas have been classified as area in the 
monitoring process for rehabilitation (aMr) may, at 
the end of two years of monitoring after interven-
tion, are classified as rehabilitated or return for clas-
sification as contaminated under intervention.

of these 23 areas, highlight the inga Mercantil, a 
success of the performance of inea in the conta-
minated sites Management, whose technical details 
are below:

total area
the area of 968,000 m2 is located in Madeira is-

land, the first district of itaguaí.

History of Contamination
the cia Mercantil and industrial inga worked in 

this area, and in 1997 was declared a bankrupt. in 
2008 the property was auctioned and sold to the 
company usiminas.

usiminas is committed to environmental reme-
diation and therefore a conceptual study was prepa-
red by the remediation company arcadis hidroam-
biente. among several alternatives for this recovery 
was defined implementing the enveloping the waste 
in the local area as a way of isolating the contami-
nant source in conjunction with hydraulic barrier 
system by pumping the contaminated ground water. 
the project area recovery was approved by inea 
with the issuance of the lar no. in002873 to deli-
ver the services. 

pimenta de avila consulting was contracted by 
usiminas for the preparation of the executive pro-
ject geotechnical and environmental remediation of 
this area. geotechnical and environmental remedia-
tion works in the area of usiminas object of lar no. 
in002873, were initiated in May 2011 and completed 
in December 2012.

investigated and 
demonstrated contaminated area

the intervention project area refers to the geo-
technical and environmental remediation Measures 
consist of enveloping and geotechnical containment 
of tailings (waste pile), installation of a hydraulic 
barrier to groundwater pumping aimed at preven-
ting advancing contaminant plume towards the sea, 
running surface drainage, vegetation slope protec-

tion and geotechnical instrumentation (geotechnical 
monitoring).

Groups of Contaminants
Metals.

stage management
area declared rehabilitated for use. geotechni-

cal encapsulation of waste completed in early 2013. 
hydraulic barrier installed downstream of encapsu-
lated into operation on a pilot scale area.

 
this is how the inea operates in management 

of contaminated areas, through environmental licen-
sing of enterprises whose activities represent po-
tential contamination of soils and groundwater, de-
manding the implementation of management steps 
arranged contaminated areas in conaMa resolu-
tion no. 420 / 2009.

in day-to-day, the staff of the Department of 
licensing contaminated sites (selac) conducts 
surveys in enterprises, with the aim of identifying 
areas with potential and suspected contamination; 
evaluates research studies presented and attendan-
ce brazilian technical standards for conducting such 
research studies; seeks to disseminate knowledge 
and to guide civil society participating in technical 
meetings and elaborate specific rules on the mana-
gement of contaminated areas. as an example, in 
august 2010, the seminar on Management of conta-
minated sites, bringing together representatives of 
the various national scene: cetesb, conaMa, feam, 
relasc, consulting and entrepreneurs, among other 
businesses. 

the management or managing something arises 
from the need to seek solutions to problems that did 
not exist before. the manager functions are in prin-
ciple set the goals to be achieved through planning, 
analyze and understand the problems facing. 

and it is these initiatives that the institute has 
adopted the management of contaminated areas. 
today there are two projects in this direction. one 
is the implementation of inea contaminated areas 
system, with spatial interface, the internal principle 
to manage all cases of contaminated areas, but as-
sist in gathering and integration of all existing infor-
mation on contaminated sites in the state of rio de 
janeiro. thus, the inea will have a great tool to pro-
vide greater publicity to information about identified 
contaminated areas and their main characteristics, 
which is also a requirement of conaMa resolution 
no. 420/2009.   •
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Brazilian industry 
and innovation: 

innovation is the path to the brazilian in-
dustry to develop, enhance their competi-
tiveness and gain new markets. to accele-
rate this walk, the national confederation 

of industry (cni) developed a series of initiatives, 
ranging from agreement with the Massachusetts ins-
titute of technology (Mit) to assignment of laborato-
ries for research and product development. 

in May, senai has signed a contract with Mit to 
develop new innovation ecosystems in brazil. senai’s 
investment will be u$ 6.5 million and the project will 
last five years. the goal is to have available a new 
model of management innovation enabling the senai, 
through the 26 institutes innovation network across 
the country, develop technologies and most innova-
tive products and, consequently, with greater added 
value.

global benchmark in technology-based innova-
tion, Mit will be responsible for analyzing the bra-
zilian scenario and, from this, build a diagnosis from 
the emergence and maturation of an idea until they 
turn a product on the market. the logo design, the 

Mit team will propose a set of actions to senai ins-
titutes of innovation (isi). 

“these actions will serve as solutions on how to 
engage technology-based companies (startups) in 
projects implemented in such a way that knowledge 
comes to society through products and technological 
solutions created by brazilian companies research,” 
explains rafael lucchesi, chief overall senai. 

the work will be developed at the headquarters of 
Mit in boston, usa, in partnership with senai. the 
staff consists of two full professors of the institution, 
a representative of the national senai-four master’s 
and doctoral fellows.

teCHnoloGy Centers 
for innovative Companies 

another area of action resulted in a cooperation 
agreement with the inovativa program, the Ministry 
of Development, industry and foreign trade, which 
provides startups selected using one of the 25 senai 
centers throughout brazil for testing, research and 
prototyping 
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companies that are selected by paul program 
may use one of the 25 senai technology centers 
throughout brazil for research, testing, laboratory 
procedures and prototype construction, among other 
actions to enable innovation. “innovation is crucial 
for the competitiveness of industry. the senai inno-
vation centres are right for the young entrepreneur 
ideas can give vent to atmosphere” said gustavo leal, 
director of operations of the national Department of 
senai.

technology centers have focused on applied rese-
arch and pre-competitive innovation and, in the words 
of gustavo leal, “deep domain expertise in the areas 
of interest to the industry,” such as automation, bio-
synthetic, polymer engineering, laser systems embe-
dded and biomass, among others.

the Minister of Development, industry and fo-
reign trade, Mauro borges, said the initiative will en-
courage more innovative quality innovations in brazil. 
“innovation is not easy. not everyone knows how to 
do innovation. so it must have mentoring, professio-
nal referral, to help those who already went through 
the process, “he said.

the inovativa will open enrollment for startups, 
calls start-ups, innovative enterprises and techno-
logy companies on june 2. May apply to companies 
throughout brazil. last year, when the pilot program 
was done, 1,635 projects were registered, of which 
50 were selected for phase two, which is drawn up 
business plans, and 20 for phase three, where proto-
types are made, tests , market studies and arrange-
ments for financial contributions. this year, it is ex-
pected that more projects enroll and pass the second 
phase 300 and 100 to the final stage.

open laboratories 
for innovative projeCts 

from the second half, entrepreneurs with good 
ideas can apply to develop innovative in senai´s labs 
projects. the goal of open lab program - senai is to 
provide the laboratories of the institution for prototy-
ping products - key step in innovation processes, for-
ming idea drawn on clipboard. this is another action 
set of initiatives senai and cni to stimulate a culture 
of innovation in brazilian industry.

in this pilot phase, 20 projects will be selected 
through a notice, estimated at up to r$ 50,000 each. 
entrepreneurs can use the labs for up to two months 
without charge. after this trial period, the open lab 
will be another service offered by senai those in-
terested in innovation, which may take advantage of 
the structure of pay or hours of daily use, such as a 

rental. at first, the network will have ten laboratories 
located in amazonas, bahia, ceará, Mato grosso do 
sul, Minas gerais, paraíba, paraná, rio de janeiro, 
rio grande do norte and santa catarina. the selec-
tion was made by senai support team with the in-
dustrial performance center (ipc) of the Massachu-
setts institute of technology.

currently, in brazil, the entrepreneur who wants 
to invest in innovation must rely on the goodwill of 
university laboratories, research centers and tea-
ching, or acquiring necessary equipment and hire the 
pros - a more expensive and bureaucratic process, 
which involves borrowing and decreases the chan-
ces of success. “the design of the innovation lab will 
allow the selected use the structure of this network, 
with the support of our professionals, free to crea-
te and experiment until the product and the business 
model are ripe to face the market,” explains jefferson 
gomes, manager Management unit of industrial te-
chnology of senai.

aCtions to foster innovation in braZil
Mei - the committee leaders corporate Mobiliza-

tion for innovation, created in 2008, brings together 
top business leaders in brazil. the Mei is consolida-
ted as the most important room private-public dialo-
gue, where policy proposals to stimulate innovation 
to representatives of the federal government are pre-
sented.

netWorK of Centers of innovation 
the network has 26 centers of innovation state, 

coordinated by the federation of industries, and are 
supported by sesi / Dr, senai / Dr, iel / nr and lo-
cal and national partners as sebrae. by 2013, more 
than r$ 1.7 million was transacted through the ica 
cni / sebrae.

senai institUtes of teCHnoloGy (ist) 
senai institutes of technology (ist) is focused 

on providing high value added services to major in-
dustrial sectors of operation. the goal is to imple-
ment 60 units across the country.

senai institUtes of innovation (isi) 
senai institutes of innovation (isi) are speciali-

zed units operating in areas of technology transfer, 
laboratory support for prototype development and 
applied research and development of new products, 
processes and technologies research. the goal is to 
establish by the end of 2014, 24 senai institutes of 
innovation. among the partnerships, made them stand 
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out with the fraunhofer gesellschaft (germany) and 
the Massachusetts institute of technology - Mit 
(usa) - the world leaders in research, development 
and innovation to industrial competitiveness.

sesi senai notiCe of innovation 
the call sesi senai innovation provides tech-

nology and consulting support for companies in the 
industrial sector of micro, small, medium and large. 
in all, r$ 30.5 million, of which r$ 20 million of se-
nai, r$ 7.5 million sesi and r$ 3 million in research 
grants for technological and industrial Development 
of the national council for scientific and technologi-
cal Development ( cnpq).

aGreement Cni-sebrae 
the partnership between the national confedera-

tion of industry (cni) and support service for Micro 

and small enterprises (sebrae) aimed at broadening 
the management of innovation in micro and small 
industrial enterprises through consulting to deve-
lopment and implementation of innovation plans. in 
2013, the agreement has trained 1,201 companies and 
produced 605 innovation plans.

national innovation aWard 
the award was created in 2005 to recognize bra-

zilian companies that contribute to increasing the 
competitiveness of the country by means of syste-
ms aimed at improving the management of innovation 
and implementation of innovative projects and new 
techniques business models. companies compete 
to r $ 900 thousands pre-approved at sesi senai 
innovation edict, international technical mission, and 
executive education course on internationally recog-
nized school.  •
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Development challenges 
in the 21ST century: 

by kelly nascimento
insight-bioma editor

What is the better way to measure the wealth of a nation? the sum of 

the gross Domestic product (gDp)growth and low inflation does not 

necessarily mean employee and happy people. the model of development 

of countries is in check. not just the material consumption and gDp 

growth. you go further. economic development is one thing. Quality of life 

is another. What real development?

less can 
   be more

growth model. “it can not be easy for societies 
where income and consumption are extremely 
low, but the formula is known: saving and inves-
ting, leveraging technology in the public domain, 
not necessarily high end, developed the most ad-
vanced countries, and incorporating the margina-
lized population workforce. from a certain point 
- and brazil has already reached this stage - the 

just consuming goods is no longer 
enough. like the song from titãs: “We 
do not want only food.” the message 
from the streets june 2013 reverbera-

ted this paradigm shift and dissatisfactions. but 
you’re wrong - a lot - those who think that the 
problem affects only brazil. to the economist an-
drea lara resende, the world needs to revise its 
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question becomes more complicated. it’s not enou-
gh to save and invest in capital assets. there are a 
surplus of cheap labor to be incorporated into the dy-
namic sector of the economy. it is then necessary to 
increase what economists call productivity - the abi-
lity to produce more with less, more efficiently, and 
gain international competitiveness. the absorption of 
technology is not as automatic as we closer to the 
technological frontier. We need the manpower at all 
levels, from the most basic to the most sophisticated, 
including the management of companies and invest-
ments to be equal. the key is education. “

at the turn of the twenty-first century, nobel lau-
reate in economics amartya sen has perfected the 
concept of development. only developed nation that 
actually enables the benefits of growth to serve the 

expansion of human capabilities. simple factors: he-
althy life, access to education and resources needed 
for a decent standard of living and participation in 
community life. simply put, the real wealth of na-
tions is people. there are people who think that´s 
the path.

in brazil, one of the exponents of this dissenting 
thought is professor at the university of são paulo 
josé eli da veiga. “Development depends on how re-
sources generated by economic growth are used - to 
make weapons or to grow food, to build palaces or 
water available. human outcomes such as democra-
tic participation in decision making and equal rights 
for men and women, do not depend on income. for 
these reasons, the reports present an extensive set 
of indicators on important achievements in countries 
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around the world, as life expectancy at birth, morta-
lity rates of children under five years (reflecting the 
ability to survive) and literacy rates (reflecting the 
ability to learn). also include important indicators 
about the possibility of performing these capabilities, 
such as access to potable water, and the equity in 
achievement, as the gaps between men and women 
in education or political participation,” veiga argued 
in the article “ neodevelopments: fifteen years of ges-
tation”. 

according to the professor, a set of indica-
tors would be ideal to provide measures to assess 
the development in its many dimensions. “but the 
fact remains that political decisions often requi-
re a summary measure that focuses more clear-
ly on human well-being than income. to this end, 
reports publish the hDi, which has been comple-
mented by indices that specifically observe gender 
(development index and the gender empowerment 
measure by gender) and poverty (human poverty 
index). these indices give a perspective some ba-
sic dimensions of development, but should be su-
pplemented by data analysis and other indicators 
that are behind them,” he adds.

veiga acknowledges that, at least, the hDi to illus-
trate clearly the difference between income and well-
-being. cites bolivia that with gDp per capita much 
lower than guatemala, reached the highest hDi be-
cause he did more to translate that income into deve-
lopment. tanzania, one of the world’s poorest coun-
tries, has hDi comparable to guinea, a country almost 
four times richer. and even countries with the same 
level of income have large differences in hDi - the 
case of vietnam and pakistan.

another representative of this line of economists 
is ladislaus Dowbor. one of the specialties of the 
consultant to several un agencies and professor of 
economics at the pontifical catholic university of são 
paulo (puc-sp) is to point out absurdities in gDp ac-
counting. “this is an indicator that adds commercial 
activities, values moved from servicing costs. this is 
a picture of a segment of activity. it is interesting, 
but insufficient, “he says. and beyond. “this failure 
distorts our vision. one of the distortions embedded 
in this indicator is to calculate costs and gDp gro-
wth. another is to penalize preventive activities as 
the work of non-governmental organization pasto-
ral, involving 250,000 volunteers in 3,500 locations 
in actions to combat child mortality and malnutrition. 
this work reduces child mortality. but an initiative 
like this reduces the gDp. What increases the gDp 
of a country is selling medicine, admitting patients 

to hospital etc. “analyzes. according Dowbor, gDp is 
lavish in distortions. this is the case of the money 
spent on equipment and safety or emission control 
devices vitamins for true indicator services. “one of 
the activities that contribute most to gDp growth in 
brazil’s crime: moves large investments in building 
prisons, buying grills and security apparatuses, main-
tenance etc. of the prison population.”

development and indUstrialiZation
some say that the economic commission for latin 

america and the caribbean (eclac) is responsible 
for the consolidation and distribution in latin ameri-
ca from the view that the process of industrialization 
in the region would be an essential part in overco-
ming underdevelopment. however, it is interesting to 
note how, despite retaining some of the key pieces 
of this construction, the brazilian economic thought 
gradually turned away from this direct association 
between development and industrialization proposal 
for the “old eclac.”

the concept of “underdeveloped industrial eco-
nomy” in this furtado explains departure from the 
author of a direct association between development 
and industrialization. however, it is critical to note 
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that furtado remains in the view that the expansion 
of the industry is essential to maintaining the pace of 
expansion of the brazilian economy.

Gdp´s Gps
one of the main criticisms of the developmen-ba-

sed gDp is that while we pay attention to the rhythm 
of development of economic activities, we ignore the 
direction that growth took. note for example the true 
frisson caused by the announcement of the annu-
al forecast for gDp growth, when the number itself 
does not allow to assess whether the country is in 
fact better. “the media in brazil is an outcry around 
the forecast gDp growth, it will be 2.1 or 2.9%. this is 
a tremendous misunderstanding of the development 
process itself, “says the professor at puc-sp. coun-
tries involved in wars that devastate natural resour-
ces or are benefited by this accounting, while those 
who have established policies for environmental pro-
tection and respect for human rights are punished. 
clarified this rule, means the ratio in the last quarter 
of the century, brazil’s per capita gDp has grown less 
than 1% per year; now, china 8.2%, indonesia’s rose 
4.2% and india 3.3%. at eclac, director carlos Mussi 
criticizes the search for magic numbers growth: “it is 
necessary to review concepts and priorities. the old 
model of consumerist growth no longer makes sense. 
simplistic solutions to reduce the tax on some goods 

to induce the increase in consumption is not working 
anymore. “

local development is now seen as the main chal-
lenge facing the disparities and social inequalities. 
topics such as local public policy, sustainability and 
social responsibility are increasingly widespread in 
academic debates in practices aimed at sustainabi-
lity from the private sector, in solidarity actions and 
the numerous initiatives of civil society organizations. 
“one of the main aspects to ensure the measures and 
policies undertaken actually contribute to the reduc-
tion of disparities both locally and globally, is the cons-
cience of the factors that resulted in such situations 
of underdevelopment. this implies the awareness that 
the political and economic processes adopted in recent 
years, exacerbated and caused new problems and di-
lemmas. in the specific case of brazil, this maturation 
is the same historical perspective of the formation of 
brazilian society and in the analysis of the struggles 
between the dominant and subjugated classes. given 
that today nation states are part of the global context 
through various forms of interaction and analyzing the 
inclusion or exclusion of countries is linked to their 
level of development and participation in decision-
-making centers, it becomes necessary to address 
conceptually globalization and its consequences”, as 
gregory pointed academic Won suk han. a good topic 
to explore in the next elections.   •
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Social architecture and the

challenge of green 
buildings in Brazil

by Mauricio teixeira noya, ana seroa and Wagner abreu
researchers at universidade federal fluminense
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in brazil, social architecture, in most ca-
ses, is not planned in order to harness 
the full potential offered in different cli-
matic regions. this provides a potential 

despised energy wastage, but bad conditions of 
thermal comfort and lighting of the building. al-
though brazil since the 90s, has deployed an insti-
tutional energy efficiency program (procel), irrele-
vant concerns before, remains at an early stage of 
a green building, since the buildings have a strong 
environmental impact throughout their life cycle.

one of the causes of this impact relates to 
energy consumption, as it begins the implementa-
tion phase and intensifies in the post-occupational 

phase. this spending represents 16% of the total 
energy produced in the country and 44% of total 
consumption, considering the residential, commer-
cial and institutional sectors. for this reason, the 
use of natural lighting is essential when it comes 
to energy efficiency. thus, the article highlights the 
benefits of sustainable social housing guided the 
rational use of energy and the use of natural te-
chniques aimed at environmental comfort, it appe-
ars to be directly linked to energy efficiency. the 
correct orientation of the building on the ground 
proved to be major factor in the practice of better 
energy efficiency. this efficiency is guided by the 
search for least amount of energy to provide the 
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same amount of energy value.
another important factor concerning the spe-

cification of materials in the design phase, becau-
se they determine the conditions of environmental 
comfort of the building and are specified taking into 
account the climatic conditions of the region. how 
he wanted to demonstrate the thermal comfort is 
directly related to energy efficiency, because a 
building is in good thermal conditions ensuring 
the rational use of energy during all months of the 
year. until recently, there was no concern of the 
industrial environment with environmental issues. 
Discard their waste quickly and economically was 
the main objective. committed to a model of en-
vironmental management organization shall esta-
blish criteria defining the effects that their activi-
ties may cause to the environment.

With this initiative, the environmental impacts 
understood as inevitable for the emerging capi-

talist world had a new hitherto incipient reading, 
which aroused the attention of all mankind. 

the construction industry, for example, 
awakens to a previously irrelevant concern in bra-
zil. however, it remains in the early stages of an 
eco-production. the construction industry has one 
of the most inefficient production models of the 
world. the sector accounts for a significant part of 
consumption of energy, water and the generation 
of pollutants.

the construction industry is one of the most 
responsible for the high consumption of natural 
resources, reaching 75% in the united states, for 
example. the sector also accounts for the high 
consumption of electricity. research indicates that 
thermal conditioning is one of the most responsible 
for the high consumption of electricity in the ope-
rational phase of the building, as well as the energy 
consumption in the construction phase. 
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comfort needed by those who inhabit it, through 
the use of natural resources each region offers. 
the bioclimatic architecture provides constructi-
ve methods that are simple and effective, such as 
caring for the deployment of architecture on the 
ground, taking into account its orientation relative 
to the insolation and the position of the winds, the 
climate of the region suitable for the use of mate-
rials, specifying brise soleil, building green roof, 
using green curtains on the sides for greater heat 
stroke, the use of prismatic glasses on the tops of 
the windows, overhead lighting seeking the maxi-
mum use of natural daylight, avoiding the use of 
lamps for day, the use of cross ventilation in order 
to promote heat exchange without the need for fans 

SU
ST

A
IN

A
BI

LI
TY

in brazil, the buildings are responsible for 42% 
of total consumption of electricity generated. re-
cent studies indicate that commercial buildings 
consume 11%, residential 23% and 8% of public 
consumption. in office buildings, the thermal con-
ditioning can reach 48%.

it is in this scenario that the article presents the 
basic principles of bioclimatic housing projects, 
understanding that the initiative optimizes the use 
of energy sources. its efficiency is guided by the 
search for least amount of energy expenditure for 
providing the same amount of energy value.

thus, the article induces an analysis of the be-
nefits of social housing as a bioclimatic architec-
ture able to generate the conditions for thermal 
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and air conditioners during day and night, building 
a reservoir for the use of the rain water, as well 
as other intelligent solutions , that use of natural 
resources, that applied in social projects, enters 
in the construction market, a new way of thinking 
about architecture, habits and creating a more ra-
tional, economical and sustainable minded people 
that inhabit them. 

this article reveals the necessity to change the 
current model and shows that it is feasible to build 
social bioclimatic houses making use of sustaina-
ble materials and alternative solutions, environ-
mental and natural resources, and educate profes-
sionals related to construction technology, aiming 
to improve project quality and therefore the quality 
of life.

in brazil, unfortunately, natural resources, 
in most cases, are not used in its entirety. in the 
construction industry is no different. the social 
architecture in general is much more oriented to-
wards meeting the basic needs of housing policy 
programs of governmental concerns about the ex-
ploitation of the potential offered by the various 
climatic regions of the country, taking into account 
their continental characteristics and diversity of 
materials and different climate conditions in diffe-
rent regions that can ensure technically satisfac-
tory results under the environmental point of view. 
this culture ignores an important energy potential 
and provides poor thermal comfort and lighting of 
the building, resulting in more energy-consuming 
country.

a good architectural solution,  the use of energy 
saving lamps in affordable housing can reduce the 
power consumption, since the energy matrix cur-
rently used in most cases is directly linked to the 
emission of pollutants in the atmosphere. improper 
architecture to where was designed contributes 
to high energy costs in air conditioning and other 
operating expenses.

surveys show that the homes rarely reach opti-
mal thermal comfort conditions in the various sta-
ges of the year. the main causes are: inadequate 
implementation regarding solar orientation, buil-

ding components incompatible climate, especially 
in relation to the coverage and barriers to cross-
-ventilation within the building.

thus, it is understood that through the use of 
construction practices, provided the lease of the 
building by using suitable materials to the climate 
of the region can get excellent results of environ-
mental comfort by reducing energy costs, giving 
rise to an intelligent and less dependent architec-
ture artificial sources of energy. however, brazil 
has not previously glimpsed its natural energy po-
tential and has minimal awareness of thinking and 
acting sustainably.

another relevant factor in bioclimatic architec-
ture relates to the use of rainwater. should develop 
a set of devices composed of tanks, pipes, fittings, 
filters and gutters, plus the installation of a reser-
voir so that you can make a reservation for this 
water. this water can be used in toilet, irrigation of 
gardens, washing of floors and other external use 
of the building. can not be used for food prepara-
tion, because you risk bacteria. another important 
system is to be deployed to capture solar energy.

according to research, the implementation of 
this system would be expensive to use in social 
housing. the number of such residence in brazil 
that uses this type of system is 8,254 only. resear-
ch shows that it is possible to achieve a saving on 
your energy bill up to 50%. this fact shows the im-
portance of using this type of system in social hou-
sing and buildings in general, because it replaces 
the use of the mass, electric shower very common 
in brazilian regions.

the impact that buildings have on the envi-
ronment contributes to the unsustainability of the 
current model. this emphasizes the importance of 
dissemination of bioclimatic architectural designs 
using simple construction techniques and the use 
of environmental resources, makes the rational ar-
chitecture for the use of electrical power, in con-
trast with the solutions of known and practiced in 
housing projects market that does not have any 
commitment to environmental issues either with 
the thermal comfort and energy efficiency.  •
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a major supplier of steel worldwide, gerdau operates in 14 

countries, employs over 45,000 people and has more than 

120,000 shareholders. for the company, the principles of 

sustainable development are very important. We believe that the 

economic growth of a company is based on ethical and socially 

responsible with the environment and with all public relation 

that relates: employees, customers, suppliers, shareholders, 

governments and society.

care and respect for the environment are the fundamental 

activities of gerdau and reflect the commitment to sustainable 

development. for this, the company invests in recycling 

technologies to reduce the use of natural resources and research 

to maximize the reuse of byproducts. 

STEEL AND 
ENVIRONMENT: 
Gerdaus’ successful combination 
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one result of this awareness can be ob-
served in the water economy. gerdau re-
corded in 2013, an overall index of 97.5% 
water reuse in the steel production pro-

cess, achieved the global brand of 2.2 trillion liters 
reused. currently, the company has one of the best 
water recirculation rates in the world steel industry, 
the result of constant investment in closed systems 
of treatment and recirculation.

in peru, for example, gerdau index reached zero 
discharge of water, since the small portion not reu-
sed in the industrial process is treated and reused 
for watering plants, reducing the water consumption 
in the region. the initiative yielded to the operation 
energy eco-efficiency in Water Management award, 
granted by the Ministry of environment of the coun-
try, the scientific university of the south (ucsur) 
and the national confederation of private business 
institutions (confiep). 

in brazil, environmental education is one of the 
bets. for over two decades, the multinational has 
launched a program of environmental education and 
conservation to strengthen the practice of sustaina-
ble development in communities located in the re-
gions where it operates. in its 24 years of existence, 
the program has achieved significant results and has 
become a reference in the environmental area.

structured around three pillars - education, en-
vironment and citizenship - the program stands out 
for being released nine years before the law esta-
blishing the national environmental education (law 
9795/99). in 2004, the program was expanded and 
became developed in biocentro sprouting, space 
environmental education built by gerdau shores of 
lake soledad, near a reserve located on the sou-
thern slope of the serra do ouro branco, Minas 
gerais. this is an environmental unit established in 
2008 with the status of private natural heritage re-
serve (prnp).

With 1,247 acres, the reserve is home to wild ani-
mals threatened with extinction, such as the maned 
wolf and porcupine. in the region, there are also im-
portant species of flora. the biocenter, in addition to 
administrative offices, auditorium and cafeteria, has 
environmental interpretation trails, organic garden, 
eggland (collection of eggs of wild fauna) and squa-
re biomes (actual play six brazilian ecosystems).

stUdies and researCH 
since then, the program has been engaged incre-

asingly in studies and research in partnership with 
universities, contributing to the conservation and 

preservation of biodiversity and the restoration of 
the natural and historical heritage of the region.

the program is in line with the environmental 
education policy and follows the guidelines establi-
shed by the national environmental education pro-
gram (pronea). furthermore, aligned to the mis-
sion, principles and values of the company and part 
of its environmental Management system. 

the program currently serves communities in 
six counties ouro branco, congonhas, conselheiro 
lafaiete, ouro preto, Moeda and itabirito. it consists 
of a set of activities that seeks to sensitize people 
about environmental issues, encouraging partici-
pation in actions that promote attitudes and create 
sustainable habits.

partnersHips 
the program has been continuously strengthe-

ning partnerships made with, aiming to follow the 
needs and expectations of the communities located 
around the company and improving increasingly me-
thodology and strategies in search results. 

among the many partners we highlight the Mu-
nicipal secretariats of education and environment, 
the regional superintendent of education, the state 
system of environment of ontario (siseMa), milita-
ry police, local ngos and universities. 

in various activities, the company also has the 
performance of a large number of volunteers who 
demonstrate commitment and willingness to contri-
bute to the actions of the program. 

improvement
for over more 24 years, the program was being 

constantly improved based on the methodology 
pDca (plan, Do, check, act), used as the founda-
tion of the company culture. thus, it was possible 
to maintain the cycle of continued growth of the 
project. 

its shape allows assessment through quantitati-
ve and qualitative indicators, the incremental impro-
vement models and strategies used. 

to this end, the program team meets monthly to 
review the indicators and check the records (com-
ments and suggestions) of the target audience, es-
tablishing a plan of action for the coherent and via-
ble suggestions. after the review is conducted the 
annual planning activities, in an attempt the next 
three years.

eXternal assessment 
in 2010 the company underwent an external eva-
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luation performed by an expert in the environmental 
area recognized internationally. in the evaluation, 
which included analysis of documentation, moni-
toring of activities and interviews with the public 
involved, the strengths of the program and opportu-
nities for improvement have been flagged. also re-
corded were suggestions that are being considered 
in the planning and implementation of the program 
activities. 

currently, there are initial expansion projects of 
the program to other units of gerdau. the conceptu-
al basis, the alignment, the methodology and the vast 
majority of the program activities can be replicated 
after adaptation to local conditions of each business 
unit. thus, the program will have a significantly ex-
panded role and may serve as a model for other ins-
titutions.

resUlts
the company has achieved significant results:
• strengthening of environmental education in 

schools in the region through the program and ac-
tions to encourage integration of the discipline of 
environmental education in the curriculum of scho-
ols in the municipalities.

• implementation of fair environmental culture 
in municipalities for submission of environmental 
initiatives and projects undertaken by schools throu-
ghout the year. currently, the fair is included in the 
official calendar of three counties and is conducted 
under the responsibility of the Municipal education 
and environment.

• increased demand from schools to implement 
environmental projects, which resulted in the cre-
ation of sprout award, which mobilizes the region 
and generates a cooperative effort that reaches the 
entire community for the development of the best 
initiatives.

• Dissemination of scientific knowledge genera-
ting mobilization and active participation of commu-
nities, decisive for the creation of three protected 
areas in the region action, thus ensuring the preser-
vation of biodiversity and local natural resources.

• studies and surveys, conducted in partnership 
with universities, such as the federal university of 
viçosa (ufv) and the federal university of Minas 
gerais (ufMg), generating a comprehensive data-
base on biodiversity and natural resources of the 
region.

• rating program as a source of reliable and also 
as a reference in the practice of environmental edu-
cation, the diagnoses made in communities percei-
ved the region environmental information.

actual results brought by the program should be 
consolidated its structure and the existing alignment 
between the different stakeholders involved. edu-
cational activities proposed by the program lead to 
sustainable growth and development of the commu-
nities where the company operates, they encoura-
ge the practice of environmental awareness in the 
community.

ConClUsion
the whole process of education, environmental 

education has great potential and capacity to trans-
form the lives of people, since they expand the per-
ception of individuals regarding their responsibility 
towards present and future generations. thus, the 
search for improved environmental quality in com-
munities arises naturally. 

a coordinated approach between all stakehol-
ders involved joint is also essential to the success 
of the project because in that case there is a rela-
tionship of exchange and mutual gains, and the main 
beneficiary is the environment.  •
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encouraging 

consumption
by luciana alvarez pedroso
sustainability and brand Manager at aes brasil
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energy
  conscious

worldwide, people already consume 30% 
more natural resources than the earth’s 
capacity for renewal. on one hand we 
use more than nature can provide us, on 

the other, ‘throw away’ something very need and we 
could use more consciously, saving nature for future 
generations. We’re talking about energy.

in brazil, according to eletrobras, this waste re-
aches 25% in homes. another study, by fiesp, pro-
ves that the loss of electricity in the country could be 
compared to the production of five plants as angra 3, 
still under construction and will have the capacity to 
generate 1.4 megawatts. We have no exit; you need to 
educate, engage and change this reality.

an important aspect in this context is the reality 
of the selective collection sector in brazil, which ge-
nerates nearly u.s. $ 12 billion annually. interestingly, 
only 14% of municipalities in the country have collec-
ted, benefiting 27 million brazilians.

the vicious cycle of energy waste also includes 
another loss, which is a dangerous crime: the use of 
stolen energy – popularly called ‘cat’. eager to orga-
nize themselves into neighborhood centers for low-
-income unregulated, for example, improvise public 

services as the infrastructure of their homes.
firstly, it is a temporary departure; then econo-

mic; then the alternative available and ultimately the 
only option that has news. and the practice is not res-
tricted to low income. unfortunately, the cat, or ille-
gal connections of electricity, which can cause more 
energy loss only.

the inconsistency of the tangle of wires is immi-
nent risk. only the last two years in são paulo, there 
were 27 fires in residential area. there is no evidence 
that the fire started from a short circuit, but when 
there is tampered wires, firefighters are quick to cite 
them as suspects number 1 again: we have no exit; 
you need to educate, engage and change this reality.

scenario
operating for 16 years in the country, the group 

aes brasil has 7600 employees and operates in the 
states of rio grande do sul and são paulo. it is for-
med by energy distributors eletropaulo and aes sul 
and aes tietê by generators and aes uruguaiana.

in 2012, an important step was taken: all goals and 
targets related to sustainability as a part of sustaina-
ble strategic planning group for the 2012-2016 cycle, 
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and were tied to contracts management leaders. the 
disclosure of quarterly results of companies itself 
also went on to inform sustainability indicators. this 
demonstrates the growth of aes brasil in corporate 
sustainability.

to go one step further, the aes brasil released a 
tool that speaks directly to their core business and is 
fully integrated into its platform for sustainability: the 
recycle More, pay less program. .

tHe projeCt
the recycle More, pay less is a project in which 

clients aes sul and aes eletropaulo can exchange 
recyclable materials for discounts on the electric bill. 
the communication of the group decided to work with 
the program as a symbol of all the operations of aes 
brasil, because it is an action that brings together the 
three pillars of sustainability in public perception: the 
social aspect, the environmental and economic.

currently, there are four collection points: two 
in the city of canoas, rio grande do sul, and ano-
ther two in the state capital. by 2014, twenty units 
are being ten in the state of são paulo and ten in rio 
grande do sul region of choice is made taking into 
account household income and consequently the re-
gional default rate. each site has a container with de-
dicated for each type of waste (paper, plastic, glass 
and metal) spaces.

to participate in the project, any customer of dis-
tributors should take the last electric bill to one of 
the points and make a record. at the site, receive a 
personalized card. by bringing the separated waste, 
the material is weighed and priced according to that 
practiced by the recycling market table, and the value 
turns off the electricity bill. participants receive a re-
ceipt at the time with the amount that will be felled on 
your next electricity bill. there is no limit to the dis-
count - so if weighing the waste exceeds the amount 
consumed, for example, the remaining credit will turn 
off the next invoice.

Goals
the recycle More, pay less is aimed at chan-

ging the behavior of society in relation to garbage 
collection, enhancing the environmental, social and 
economic benefits. engaging it takes! Worldwide sus-
tainable practices are well seen. however, the design 
challenge is to encourage people to keep the waste, 
including, as appropriate. another point is to encou-
rage people to leave their homes and take the trash 
to the collection site. finally, create a constant, not 
occasional culture, which reflects a change in the 

behavior of households.
the main strategic line of communication from 

the recycle More, pay less is to disseminate it 
to stakeholders of aes brasil by the “smart con-
sumption” bias electric power - a concept that en-
compasses all actions of education for sustainability 
with external stakeholders in order to contribute to 
the conscious and safe use of energy. this year, the 
recycle More, pay less became part of that pool of 
shares.

With this strategy and the launch of recycle More, 
pay less, aes brazil benefits - directly or indirectly 
- the ten priority stakeholders for all actions of the 
group. however, the main customers are favored and 
communities.

planninG and aCtions
to fulfill the recycle More, pay less for more than 

7 million customers eletropaulo and aes sul, aes 
brasil opted to launch the action in rio grande do 
sul, which is a more acculturated region in regard 
to sustainable actions. With the assertiveness of the 
program, two months later, eletropaulo started the 
collection point in são paulo.

both in rio grande do sul and são paulo, pro-
gram development directly involved two areas of aes 
brasil: sustainability and communication. this led to 
a massive outreach to all stakeholders of the compa-
nies. it is also worth mentioning the work area of ins-
titutional relationships with the local municipalities 
where the collection points were installed. for each 
inauguration collection point there is also a launch 
event, involving customers, city officials, community 
workers, and other stakeholders.

sUstainability
the first step in the area of sustainability was to 

map a project that could awaken the engagement of 
the population, especially for residents living in low-
-income communities. after this step, it was neces-
sary to identify a qualified company to enable the 
recycle More, pay less and make the proper destina-
tion of the recyclable materials. to put into practice 
the project, a key item was also the choice of sites 
hosting the collection points, in accordance with the 
profiles of families-focus recycle More, pay less. 
from there, planning the recycle More, pay less was 
led by the sustainability area. an important strategy 
is first opened each collection point, extend the rela-
tionship between aes and brazil and the community, 
strengthening the engagement of the surrounding po-
pulation.   •






