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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!

|
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Por Alecir Vitorino Ribeiro,
Marcelo Iasmim Meirino,
Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas e
Silvia Gomes Junior

Por Isaura Frega
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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.
R E N OVA Ç Ã O D E T R E N S E M E T R Ô S , CO M A CO M P R A D E 1 6 4
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 ESTRADASPARQUE 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

|

insight-bIOMA

QUE TEM UM SISTEMA DE BILHETE ÚNICO INTERMUNICIPAL. LUGAR
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QUE RECEBEU O PAPA E CONQUISTOU OS JOGOS OLÍMPICOS.

T U D O I SS O
EM A P E N AS
S ET E A N OS
E S EIS ME S E S .
NA DA D I SS O
É P OR ACAS O.

Rio de Janeiro
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U M E S TA D O Q U E S E R E I N V E N TO U
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gestão de pessoas

R

esponsabilidade
social e
sustentabilidade:
uma forma diferente de pensar
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,
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a situação problema que norteou esta pesquisa foi assim

6

defendida: qual tipo de pensamento deverá conduzir as decisões
gerenciais nas organizações?

7

|

insight-bIOMA

gestão de pessoas
insight-bIOMA

|
8

d

esatenções a princípios, fundamentos e
conceitos ligados ao desenvolvimento de
estratégias, focando temas como responsabilidade social e sustentabilidade, podem 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 afirmativas validadas e aceitas para determinada situação,
previsão antecipada de solução e/ou decisão a ser
tomada. Já fundamentos representam a base, o alicerce de defesa para a criação de princípios que,
previamente, foram analisados e aceitos pela comunidade.
A filosofia da sustentabilidade é parte da formação de vida profissional e pessoal. As mudanças necessárias 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 exigências 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 procedural justice”, Eric Boyd, Robert Spekman, John Kamauff e Patricia Werhane destacam os mecanismos
que pressionam fornecedores para o desenvolvimento de iniciativas de Responsabilidade Social Empresarial, estabelecendo o princípio básico das decisões
financeiras de investimentos, baseadas em um fim
social aceitável, determinado por instrumentos e política corporativos. A garantia de respeito à política de

A partir da globalização dos
mercados, as exigências
aos profissionais de
em consequência do
aumento da competitividade
no mundo globalizado
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administração cresceram
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conformidade da responsabilidade social e sustentabilidade 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 conformidade, imposta pelos fundamentos da responsabilidade social e sustentabilidade. Esse fato poderá reduzir
a autonomia dos participantes da cadeia do processo
produtivo, embora não garanta a isenção e legitimidade do sistema como um todo.
Em “The ‘Indefinite Discipline’ of competitiveness
benchmarking as a neoliberal technology of government”, Isabelle Bruno destaca que a competitividade
desejada pelas organizações produtivas está ligada 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 favorecer as decisões adequadas à realidade de momento,
em cada situação. Dessa forma, percebe-se que o
alcance da competitividade pelas organizações não

9
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se encontra determinado por um ou outro fator, mas
pela capacidade da organização em se articular diante dos vários atores que orquestrem seu sistema produtivo, envolto na consonância de todos os fatores.
Por sua vez, o pesquisador Giuliano Orlando Hippertt defende que a complexa e mutável realidade,
das empresas do mundo globalizado, se dissocia do
arraigado contexto de habilidades e requisitos definidos pelo modelo taylorista, comprometendo as demandas presentes. O autor adverte que a hegemonia
das grandes corporações, no mundo globalizado, resultou em decisões que afetam os alicerces de todo
o globo.
Interferem em programas de investimentos, planos e programas voltados ao meio ambiente, desenvolvimento social e político, ou seja, o poderio econômico ainda é um imperativo em todo o mundo. Como
resultado da expansão do capitalismo, o poderio da
competitividade das organizações no mundo globalizado, tornou-se diretamente proporcional à junção de
capital, que determina a concentração-centralização
de capital como fator de poder, de decisão e a capacidade de interferência-influência nas decisões de
mercado e/ou governos.

É possível perceber o quanto a concentração de
capital é capaz de processar mudanças, especialmente em áreas carentes de recursos financeiros.
Os choques culturais reinantes terão soluções impulsionadas pelas necessidades financeiras, mesmo que
essas ações se tornem sérios problemas ambientais
e sociais no futuro.
Patrícia Ashley, Renata Coutinho e Patrícia Tomei, em “Responsabilidade social corporativa e cidadania empresarial: uma análise conceitual comparativa”, defendem a ética como um dos princípios
da responsabilidade social, uma exigência a realidade presente do mundo. As autoras advogam que
os argumentos éticos são resultantes de princípios
religiosos e sociais, nos quais a sociedade se fundamenta 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 associada 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
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devem premiar
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conjuntos
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tões sociais, voltadas a interesses ligados às mantenedoras.
O movimento da responsabilidade social e o desenvolvimento 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, empresas 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, sindicatos, associações de classe, dentre outros, pressionando empresas às práticas de gestão, procedimentos e atividades, além de métodos de controle
voltados a produzir, de forma sustentável, com redução de impactos sobre meio ambiente e sociedade.
Não há empresas socialmente responsável e sustentável sem que seus cidadãos o sejam. Ser socialmente responsável e sustentável parte do princípio
de foco na coletividade, na visão de que as necessidades a serem atendidas devem premiar aos interesses conjuntos. Decisões cujo cunho do capitalismo
selvagem seja premiado, por mais que estejam ligadas 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 pensamento dos decisores em todos os segmentos produtivos 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 fechar 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. •

|

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 investido.
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 sociedades civilizadas”. Diante de tais questões, priorizar 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 ecossistemas, da análise dos impactos presentes na vida
futura.
A responsabilidade com o outro, “a sociedade”,
tornou-se algo inerente à responsabilidade das atividades industriais, pelos impactos ambientais e
sociais. O contingente de pessoas em áreas de desenvolvimento industrial cresceu, assim como cresceram, em complexidade, as relações entre os indivíduos, 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. Administrar com ética e transparência devem ser alvos
perseguidos nas organizações. De acordo com a instituição, a ferramenta que demonstra a intencionalidade da ética na administração é o “código de ética”,
definido como sistema formal de normas, convenções que orientam a conduta profissional, norteando o comportamento e conduta uniforme dentro da
organização.
Foram identificadas várias razões para as empresas brasileiras investirem em responsabilidade social, dentre elas: interesses econômicos, altruísmo,
idealismo, cidadania, preocupações ambientais e de
segurança. A forma encontrada para transformar motivos em ação, por parte de muitos, foi a criação de
fundações focadas em lidar com determinadas ques-
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O desafio de gerenciar

áreas contaminadas no

Rio

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

|
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controle. Isto ocasionou a contaminação de solo e água subterrânea

12

em diversas áreas, limitando os possíveis usos do solo e induzindo
restrições ao desenvolvimento urbano.

13
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m dezembro de 2009, o Conselho Nacional
de Meio Ambiente (Conama), através da
Resolução nº 420, estabeleceu procedimentos 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 civil organizada. De acordo com essa resolução, cabe
aos empreendimentos que desenvolvem ou desenvolveram atividades com potencial de contaminação
dos solos e águas subterrâneas, a critério do órgão
ambiental competente, implantar programa de monitoramento de qualidade do solo e das águas subterrâneas e apresentar relatório técnico conclusivo
sobre a qualidade do solo e das águas subterrâneas,
a cada solicitação de renovação de licença e previamente ao encerramento das atividades.
No entanto, antes mesmo dessa resolução e da
criação do Inea, o gerenciamento de áreas contaminadas já era conduzido na antiga Feema durante o licenciamento ambiental dos empreendimentos, através 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

serviços, por exemplo, havia uma Instrução Técnica, 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 investigação. Essa instrução foi revogada em 2013.
Em dezembro de 2009, o Sistema de Licenciamento Ambiental (SLAM), instituído pelo Decreto
Estadual nº 42.159, definiu os empreendimentos e
atividades que estão sujeitos ao licenciamento ambiental, bem como os tipos de documentos que são
emitidos em cada caso. Dentre esses novos documentos, dois foram criados para conduzir o gerenciamento de áreas contaminadas: a licença de operação 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 aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente do
Rio de Janeiro – Conema a Resolução nº 44/2012,
que estabeleceu a obrigatoriedade, nos requerimentos de licenciamento ambiental, de apresentação de
relatório de identificação da eventual contaminação

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

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 falência. 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 conceitual de remediação foi elaborado pela empresa
Arcadis Hidroambiente. Dentre as várias alternativas para essa recuperação, foi definida a execução
do envelopamento do rejeito na própria área como
forma de isolar essa fonte contaminadora, em conjunto 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 execução dos serviços.
A empresa Pimenta de Ávila Consultoria foi contratada 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 finalizadas 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 geotécnico do rejeito (pilha de rejeito), instalação de

insight-bIOMA

Cadastro de Áreas Contaminadas
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, 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 livre 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 frequência 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 contaminadas, 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 causados, o Instituto atua através dos instrumentos administrativos, notificando, autuando e multando os
empreendedores para que as áreas contaminadas
sejam efetivamente recuperadas.

O último levantamento realizado foi o que resultou 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 monitoramento 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 gerenciamento de áreas contaminadas, cujas informações
técnicas seguem abaixo:

|

ambiental do solo e das águas subterrâneas por
agentes químicos.

15
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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 geotécnico).
Grupos de contaminantes
Metais.

|
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Etapa de gerenciamento
Área reabilitada para uso declarado. Encapsulamento geotécnico dos resíduos concluído no início de
2013. Barreira hidráulica instalada a jusante da área
encapsulada em funcionamento em escala piloto.

16

É dessa forma que o Inea atua no gerenciamento de áreas contaminadas, através do licenciamento ambiental de empreendimentos cujas atividades
representam potencial de contaminação dos solos
e das águas subterrâneas, exigindo o cumprimento
das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas dispostas na Resolução Conama nº 420/2009.
No dia a dia, a equipe do Serviço de Licenciamento 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 Gerenciamento de Áreas Contaminadas, reunindo diversos representantes do cenário nacional: Cetesb, Conama,
Feam, ReLASC, empresas de consultoria e empreendedores, dentre outros.
A gestão ou gerenciamento de algo surge da necessidade de buscar solução para problemas que
não existiam antes. As funções do gestor são em
princípio fixar as metas a alcançar através do planejamento, analisar e conhecer os problemas a enfrentar.
E são essas iniciativas que o Instituto vem adotando no gerenciamento de áreas contaminadas.
Hoje há dois projetos nesse sentido. Um deles é a
implementação do Sistema Inea de Áreas Contaminadas (SIAC), um sistema com interface espacial,
a princípio interno para gerenciar todos os casos
de áreas contaminadas, mas que auxiliará no levantamento e integração de todas as informações
existentes sobre áreas contaminadas no estado do
Rio de Janeiro. Dessa forma, o Inea terá um grande instrumento para proporcionar uma maior publicidade 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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INOVAÇÃO

Indústria brasileira e

inovação

caminhos p

ossíveis

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.

|
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m 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 objetivo 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, desenvolver tecnologias e produtos mais inovadores e, consequentemente, com maior valor agregado.
Referência mundial em inovação de base tecnológica, o MIT será responsável por analisar o cenário
brasileiro para, a partir disso, construir um diagnóstico 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).

“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 produtos 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 coperação com o programa InovAtiva, do Ministério do
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Empreendedores
com boas ideias
poderão se
candidatar para
desenvolver
projetos
inovadores em
laboratórios do
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial (SENAI)
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prevê 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 programa, poderão utilizar um dos 25 Centros Tecnológicos do SENAI em todo o Brasil para pesquisas,
testes, procedimentos laboratoriais e construção de
protótipos, entre outras ações para possibilitar a inovação. “A inovação é decisiva na competitividade da
indústria. Os Centros SENAI de Inovação são o ambiente 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 aplicada e em inovação pré-competitiva e, nas palavras de
Gustavo Leal, um “domínio profundo nas áreas de conhecimento 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 Comércio Exterior, Mauro Borges, disse que a iniciativa
do InovAtiva vai fomentar com mais qualidade as inovações no Brasil. “Inovar não é fácil. Nem todo mundo 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 inovadoras 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 desenvolver projetos inovadores em laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
O objetivo do programa Laboratório Aberto – SENAI
é oferecer os laboratórios da instituição para a prototipagem de produtos – etapa fundamental em processos 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.

Os empreendedores poderão usar os laboratórios por
até dois meses, sem custo. Ao fim desse período experimental, 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 localizados 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 Performance Industrial (IPC) do Instituto de Tecnologia Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).
Atualmente, no Brasil, o empreendedor que quer
investir em inovação precisa contar com a boa vontade de laboratórios de universidades, centros de pesquisa e ensino, ou adquirir equipamentos necessários e contratar os profissionais – um processo mais
caro e burocrático, que implica em endividamento e
diminui as chances de sucesso. “O projeto do Laboratório de Inovação vai permitir os selecionados usar
a estrutura dessa rede, com apoio dos nossos profissionais, com liberdade para criar e experimentar até
que o produto e o modelo de negócio estejam maduros para enfrentar o mercado”, explica Jefferson
Gomes, gerente executivo da Unidade de Tecnologia
Industrial do SENAI.

dades operacionais voltadas à prestação de serviço
de alto valor agregado para os principais setores industriais. A meta é implementar 60 unidades em todo
o país.
INSTITUTOS SENAI DE INOVAÇÃO (ISI)
Os Institutos SENAI de Inovação (ISI) são unidades operacionais especializadas em áreas de transferência 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 firmadas, destacam-se as feitas com a Sociedade Fraunhofer (Alemanha) e com o Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (EUA) – referências mundiais em
pesquisa, desenvolvimento e inovação para a competitividade 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 Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

AÇÕES PELO ESTÍMULO À INOVAÇÃO NO BRASIL

INSTITUTOS SENAI DE TECNOLOGIA (IST)
Os Institutos SENAI de Tecnologia (IST) são uni-

PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO
A premiação foi criada, em 2005, para reconhecer
empresas brasileiras que contribuem para o aumento 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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REDE DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO
A Rede tem 26 Núcleos Estaduais de Inovação,
coordenados pelas Federações das Indústrias, e contam 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.

|

MEI
O comitê de líderes da Mobilização Empresarial
pela Inovação, criado em 2008, reúne os principais
líderes empresariais do Brasil. A MEI está consolidada como o mais importante ambiente de diálogo
privado-público, onde são apresentadas propostas de
políticas de estímulo à inovação a representantes do
governo federal.

CONVÊNIO CNI-SEBRAE
A parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 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.
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Desafios do
desenvolvimento no século XXI:

menos pode
ser mais
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.
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Qualidade de vida é outra. Qual o verdadeiro desenvolvimento?
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ão basta consumir bens de consumo. 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 economista André Lara Resende, o mundo precisa rever

seu modelo de crescimento. “Pode não ser fácil
para sociedades onde a renda e o consumo são
extremamente baixos, mas a fórmula é conhecida: poupar e investir, aproveitando a tecnologia de domínio público, não necessariamente
de ponta, desenvolvida nos países mais avançados, e incorporando a população marginalizada
à força de trabalho. A partir de certo ponto – e o
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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 capacidade 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 altura. A chave é a educação.”
Na virada para o século XXI, o vencedor do Nobel em Economia Amartya Sen aperfeiçoou o con-

“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)

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 nações são as pessoas. Há mais gente que acha que
o caminho é por aí.
No Brasil, um dos expoentes desse pensamento dissidente é o professor da Universidade de São
Paulo José Eli da Veiga. “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. Resultados humanos, como participação democrática na
tomada de decisão ou igualdade de direitos para
homens e mulheres, não dependem dos rendimentos. Por essas razões, os Relatórios apresentam
um conjunto extensivo de indicadores sobre importantes resultados conseguidos em países de todo o
mundo, como a esperança de vida ao nascer, as taxas de mortalidade de menores de cinco anos (que
refletem a capacidade de sobreviver) e as taxas de
alfabetização (que refletem a capacidade de aprender). Também incluem importantes indicadores sobre 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 indicadores seria o ideal para fornecer medidas para avaliar
o desenvolvimento em suas muitas dimensões. “Mas
não é menos verdade que as decisões políticas muitas vezes demandam uma medida sumária que incida 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 desenvolvimento ajustado ao gênero e medida de participação 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, atingiu 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-
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Paulo José Eli da Veiga, professor da
Universidade de São Paulo
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“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”
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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 economistas é Ladislau Dowbor. Uma das especialidades
do consultor de diversas agências das Nações Unidas e professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) é apontar
absurdos na contabilidade do PIB. “Esse é um indicador que soma atividades comerciais, valores movimentados a partir dos custos do serviço. Isso é
retrato de um segmento de atividade. É interessante, mas insuficiente”, diz. E vai além: “Essa insufi-

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

QUAL O GPS DO PIB?
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. Observe-se, por exemplo, o
verdadeiro frisson causado pelo anúncio da previsão anual de aumento do PIB, quando o número em
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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 região seria uma peça essencial na superação do subdesenvolvimento. No entanto, é interessante notar
como, apesar da manutenção de algumas das peças-chaves dessa construção, o pensamento econômico brasileiro acabou paulatinamente afastando-se
dessa associação direta entre desenvolvimento e
industrialização proposta pela “velha Cepal”.
O conceito de “economia industrial subdesenvolvida” 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 visão de que a expansão da indústria é essencial para
a manutenção do ritmo de expansão da economia
brasileira.

si não permite avaliar se o país está de fato melhor. “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 professor da PUC-SP. Países envolvidos em guerras
ou que devastam recursos naturais são beneficiados por essa contabilidade, enquanto os que instituíram políticas de proteção ambiental e respeito 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 desigualdades 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 sociedade civil. “Um dos aspectos primordiais para que
as iniciativas e políticas realizadas contribuam realmente na diminuição das disparidades, tanto local
quanto globalmente, é a própria consciência dos fatores que resultaram em tais situações de subdesenvolvimento. Isto implica a conscientização de que os
processos políticos e econômicos adotados nestes
últimos anos agravaram e causaram novos problemas e dilemas. No caso específico do Brasil, esse
amadurecimento encontra-se na mesma perspectiva histórica de formação da sociedade brasileira e
na análise das lutas entre as classes dominantes e
subjugadas. Visto que hoje os Estados nacionais integram o contexto global nas diversas formas de interação e analisando que a inclusão ou exclusão dos
países está ligada aos respectivos níveis de desenvolvimento e participação nos centros de decisões,
torna-se necessário abordar conceitualmente a globalização e suas consequências”, conforme apontou
o acadêmico Gregório Won Suk Han. Um bom tema
a se explorar nas próximas eleições. •
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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 preventivas, como o trabalho da Organização Não governamental 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 iniciativa como essa reduz o PIB. O que aumenta o
PIB de um país é vender remédio, internar pacientes 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.”
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rando-se os setores residencial, comercial e institucional. Por essa razão, o uso da iluminação natural é
essencial quando falamos em eficiência energética.
Dessa forma, o artigo destaca os benefícios da habitação social sustentável pautada na utilização racional 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 fornecimento da mesma quantidade de valor energético.
Outro fator importante diz respeito à especificação dos materiais na fase do projeto, pois eles determinam as condições de conforto ambiental da edificação e são especificados levando em consideração
as condições climáticas da região. Como queria se
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o Brasil, a arquitetura social, na maioria
dos casos, não é planejada de forma a
aproveitar todo o potencial climático oferecido nas diversas regiões do país. Esse
potencial desprezado proporciona um desperdício
energético, além de más condições de conforto térmico e de iluminação da edificação. Embora o Brasil,
desde os anos 90, tenha implantado um programa
institucional de eficiência energética (Procel), preocupação 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 consumo de energia, pois ele se inicia na fase de execução 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-
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Por Mauricio Teixeira Noya, Ana Seroa e Wagner Abreu
Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense
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demostrar, o conforto térmico está diretamente ligado à eficiência energética, pois uma edificação em
boas condições térmicas é a garantia do uso racional 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 modelo de gestão ambiental deve estabelecer critérios
que definam os efeitos que suas atividades podem
causar ao meio ambiente.
A partir dessa iniciativa, os impactos ambientais 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. Entretanto, ela permanece no estágio inicial de uma produção ecologicamente correta. A indústria da construção 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 maiores 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 condicionamento 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 consomem 11%, os residenciais 23% e os públicos 8% deste
consumo. Nos prédios de escritórios, o condicionamento térmico pode chegar a 48%.
É nesse cenário que o artigo apresenta os princípios fundamentais das habitações sociais bioclimáticas, 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 energético.
Dessa forma, o artigo induz a uma análise sobre
os benefícios da habitação social bioclimática como
uma arquitetura capaz de gerar as condições de conforto ambiental necessárias às pessoas que nela habitam, por meio da utilização dos recursos naturais
que cada região oferece. A arquitetura bioclimática
oferece métodos construtivos que são simples e eficazes, tais como: os cuidados com a implantação da
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Pesquisas demostram que raramente as habitações 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 utilização 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. Entretanto, 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 constituídos de reservatórios, tubos, conexões, filtros e calhas, 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 externa da edificação. Não pode ser usada para preparação 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 implantação 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 substitui 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 disseminação 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 projetos habitacionais conhecidos e praticados no mercado que não têm o menor comprometimento com as
questões ambientais, tampouco com o conforto térmico e a eficiência energética. •
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arquitetura no terreno, levando em conta sua orientação 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 telhado 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 cruzada, a fim de promover a troca de calor dispensando 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 mentalidade 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 conscientizar os profissionais ligados à tecnologia da construção, 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 totalidade. Na construção civil não é diferente. A arquitetura social, de uma forma geral, está muito mais voltada 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, resultando em maior consumo energético para o país.
Uma boa solução arquitetônica, bem como a utilização de lâmpadas econômicas nas habitações populares, pode reduzir o consumo de energia elétrica,
uma vez que, a matriz energética atualmente utilizada, 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 entre outros gastos operacionais.
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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:

reaproveitamento de água no processo de produção do aço, alcançando a marca global de 2,2 trilhões 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 pequena parcela não reutilizada no processo industrial
é tratada e reaproveitada para regar plantas, di-
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cuidado e o respeito com o meio ambiente são fundamentais nas atividades
da Gerdau e refletem o compromisso
com o desenvolvimento sustentável.
Para isso, a empresa investe em reciclagem, tecnologias 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
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colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, governos e sociedade.
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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 apostas. 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 resultados significativos e tornou-se uma referência na
área ambiental.
Estruturado em três pilares – Educação, Ambiente 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 desenvolvido no Biocentro Germinar, espaço de educação
ambiental construído pela Gerdau às margens do Lago
Soledade, próximo a uma reserva localizada na vertente 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 Natural (RPPN).
Com 1.247 hectares, a Reserva abriga animais silvestres 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 Praça 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 conservação e preservação da biodiversidade e para a recuperação do patrimônio natural e histórico da região.
O Programa está em consonância com a Política de
Educação Ambiental e segue as diretrizes estabelecidas 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, Conselheiro 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 localizadas no entorno da empresa e aprimorando cada vez
mais a metodologia e as estratégias em busca dos resultados.
Entre os muitos parceiros destacam-se as Secretarias Municipais de Educação e de Meio Ambiente, a
Superintendência Regional de Ensino, o Sistema Estadual 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 colaboradores voluntários que demonstram comprometimento e
disponibilidade para contribuir com as ações do Programa.
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 manter o ciclo de crescimento contínuo do projeto.
Sua forma de avaliação permite, por meio de indicadores quantitativos e qualitativos, a periódica melhoria dos modelos e estratégias utilizadas.
Com essa finalidade, a equipe do Programa reúne-se mensalmente para avaliar os indicadores e verificar os registros (comentários e sugestões) do público-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 externa realizada por um especialista na área ambiental
reconhecido internacionalmente. Na avaliação, que
contou com análise de documentação, acompanhamento de atividades e entrevistas com o público envolvido, foram sinalizados os pontos fortes do Programa
e as oportunidades de melhoria. Também foram registradas 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

Os resultados efetivos trazidos pelo Programa devem-se à sua estrutura consolidada e ao alinhamento existente entre os diferentes públicos envolvidos.
Ações educativas propostas pelo Programa levam ao
crescimento e desenvolvimento sustentável das comunidades em que a empresa está inserida, pois incentivam a prática da conscientização ambiental pela
comunidade.
CONCLUSÃO
Como todo processo de ensino, a educação ambiental tem um grande potencial e capacidade para
transformar a vida das pessoas, uma vez que amplia
a percepção dos indivíduos quanto a sua responsabilidade 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 projeto, pois nesse processo há uma relação de troca e
ganhos mútuos, sendo que o principal beneficiado é o
meio ambiente. •
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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 Ambiental no currículo das escolas dos municípios.
> Realização da Feira de Cultura Ambiental, nos
municípios, para apresentação das iniciativas e projetos ambientais realizados pelas escolas ao longo do
ano. Atualmente, a Feira está incluída no calendário
oficial de três municípios e é realizada sob a responsabilidade das Secretarias Municipais de Educação e
Meio Ambiente.
> Aumento da demanda das escolas para a realização 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 mobilização e participação ativa das comunidades, ação
decisiva para a criação de três Unidades de Conservação 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 informações ambientais confiáveis e também como uma
referência na prática da educação ambiental, pelos
diagnósticos de percepção realizados nas comunidades da região.

|

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.
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Incentivo ao

consumo
		consciente
de energia

Por Luciana Alvarez Pedroso
Gerente de Sustentabilidade e Gestão da Marca da AES Brasil

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.
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Estamos falando de energia.

38

n

o Brasil, segundo a Eletrobras, esse desperdício chega a 25% nas residências.
Outro estudo, realizado pela Fiesp, comprova 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 realidade do setor de coleta seletiva no Brasil, que movimenta cerca de R$ 12 bilhões anualmente. Curiosamente, 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 infraestrutura de suas casas.
Em um primeiro momento, é uma saída provisória;
depois, econômica; em seguida, a alternativa disponível e, finalmente, a única opção de que se tem notícia.
E a prática não se restringe à baixa renda. Infelizmente, 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 adulterados, os bombeiros se apressam a citá-los como
suspeitos número um. Novamente: não temos saída; é
preciso educar, engajar e mudar essa realidade.
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Cenário
Há 16 anos no país, o Grupo AES Brasil possui 7,6
mil colaboradores e atua nos estados do Rio Grande
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do Sul e São Paulo. É formado pelas distribuidoras de
energia AES Eletropaulo e AES Sul, e pelas geradoras 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 empresas também passou a informar indicadores de

O gato, ou ligação
clandestina de energia
elétrica, pode causar
mais que perdas de
energia apenas

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 precificado, 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 –
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O projeto
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. 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 sustentabilidade na percepção pública: o aspecto social, o ambiental 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 unidades, 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-

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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sustentabilidade. Isso demonstra um amadurecimento da AES Brasil na temática sustentabilidade empresarial.
Para dar mais um passo, o grupo AES Brasil lançou uma ferramenta que fala diretamente com seu
core business e está plenamente integrada à sua
Plataforma de Sustentabilidade: o programa Recicle
Mais, Pague Menos.
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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 benefícios ambientais, sociais e econômicos. Engajar
é preciso!! No mundo todo práticas sustentáveis são
bem vistas. Entretanto, o desafio do projeto é incentivar as pessoas a guardarem os resíduos, inclusive,
de forma adequada. Outro ponto é estimular a população 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 comportamento 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 energia. 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. Entretanto, os principais favorecidos são os clientes e as
comunidades.
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Planejamento e ações
Para tornar realidade o Recicle Mais, Pague Menos para mais de 7 milhões de clientes da AES Ele-
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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 diretamente duas áreas do grupo AES Brasil: Sustentabilidade 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 engajamento da população, principalmente, para moradores que vivem em comunidades de baixa renda. Após
essa etapa, era necessário identificar uma empresa
capacitada para viabilizar o Recicle Mais, Pague Menos 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 Menos. A partir daí, o planejamento do Recicle Mais, Pague Menos foi liderado pela área de Sustentabilidade. 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 engajamento da população do entorno. •
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sustentáveis
Petrobras destinou R$ 2,4 bi a projetos ambientais e sociais em sete anos
A Petrobras investiu R$ 2,4
bilhões em projetos sociais e
ambientais em todo o país, durante sete anos, período em que
realizou o último ciclo de seus
programas de patrocínio. Nesse
período, foram contempladas,
em processos de seleção pública, 674 iniciativas sociais e ambientais. 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 hectares 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 – baleia jubarte e tartarugas-de-pente, oliva e cabeçuda.
“São números expressivos que carregam consigo transformações importantes na história de vida de
muitos brasileiros e na conservação dos seis biomas
do Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa, além de ambientes costeiros e
marinhos”, destaca o gerente executivo da Responsa-

bilidade Social da Petrobras, Armando Tripodi.
Lançado em novembro do
ano passado, o novo Programa
Petrobras Socioambiental investirá R$ 1,5 bilhão, até 2018, em
projetos socioambientais que
contemplem ao menos uma das
sete linhas de atuação: Educação; 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 Amazônicos – 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 Solimões, no Amazonas.
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Academia Libra unifica educação corporativa do Grupo
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O Grupo Libra, um dos maiores players brasileiros em operação portuária e logística de comércio
exterior, oferece desde maio mais de 400 cursos por
meio da Academia Libra, sistema de gestão educacional da companhia, que unifica todas as práticas de
incentivo à qualificação dos colaboradores.
Os cursos abordam diversas áreas, como sustentabilidade, 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 executiva de Desenvolvimento Organizacional.
Além de funcionários, a Academia Libra conta também com instrutores externos. A partir deste
mês, por exemplo, terá início o Programa de Desenvolvimento da Média Liderança, cujos temas abordados serão “Negócios, pessoas e processos”, em par-

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 colaboradores. Além disso, as ferramentas visam estimular a aprendizagem contínua da equipe e impulsionar
um ambiente colaborativo e de engajamento”, acrescenta 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 acompanhar processos. Já para os colaboradores, a ferramenta vai facilitar o acesso a informações sobre
treinamentos, como grade curricular, histórico de
treinamentos e certificados.

Taiwan traz ao Brasil exposição de seus produtos de excelência em tecnologia
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 produtos de excelência de Taiwan, assim como a imagem do
país como provedora de tecnologia de ponta em diversos segmentos.
Segundo Krist Yi Bin Yen, diretor do Taitra (Conselho para Desenvolvimento do Comércio Exterior de
Taiwan), o Brasil, além de ser o maior parceiro comer-

cial de Taiwan na América do Sul, com muitos recursos 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 brasileiros 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 expostos são artigos esportivos, TI, eletrônicos, bicicletas, pneus, produtos ortopédicos entre outros; como
destaque, o Scanner portátil Wi-Fi da empresa Avision.
As marcas expositoras são grandes no mercado global, como: Johnson Health Tech, Acer, Avision, Asus,
D-Link, Giant, TherMedic, as quais já possuem filiais
brasileiras.
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A British Airways promete revolucionar a produção de
combustível sustentável para aeronaves a partir da construção
da primeira fábrica do mundo a
converter resíduos de aterros em
biocombustível. Utilizando tecnologia inovadora da Solena Fuels,
parceira do projeto, a British
Airways se comprometeu a comprar 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 produção 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 armazenamento 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”.
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British Airways usará biocombustível sustentável nas aeronaves
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The low – or unsatisfactory – GDP

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.
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growth in Brazil has attracted criticism from

We also present cases of successful environmental management held by

different economic sectors: Gerdau, steel producer, and AES Brasil, electricity. 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 launches 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!
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PEOPLE MANAGEMENT

Social responsibility and sustainability:

a different way of

thinking

By Alecir Ribeiro, Marcelo Iasmim Meirino, Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas (UFF) and Silvia
Gomes Junior (UERJ)

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
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identity devoid of sense of sustainable and socially responsible company,
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which could jeopardize the longevity of the organization.
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rinciples are understood here as validated and accepted for certain situation
affirmative, Early prediction and solution
/ decision to be made. Have pleas represent 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 personal life pass by awareness of the impacts of the production chain, which ensures the life of consumption, on natural systems, creating and learning new
attitudes.
From the globalization of markets, the requirements 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, Robert Spekman, John and Patricia Werhane Kamauff
highlight the mechanisms that push suppliers to develop Corporate Social Responsibility initiatives, establishing 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 responsibility and sustainability policy now required.
Yet according to the authors, monitoring is a necessary tool to ensure the processes within desirable standards as compliance imposed by the fundamentals of social responsibility and sustainability.
This fact may reduce the autonomy of participants
in the production process chain, although not guaranteeing neutrality and legitimacy of the system as
a whole.
In “The ‘Indefinite Discipline’ of competitiveness
benchmarking as a neoliberal technology of government”, Isabelle Bruno points out that competitiveness desired by producer organizations is linked to
respect for diversity, with something hybrid, heterogeneous, involving conceptual elements and materials. 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 organizations competitiveness is not determined by either
factor, but the organization’s ability to articulate themselves 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 author 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 capitalism, the power of the competitiveness of organizations in a globalized world has become directly
proportional to the junction of the capital, which determines the concentration-centralization of capital
as power factor, decision-interference ability and
influence on decisions market and / or governments.
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the professional conduct, guiding behavior and uniform conduct within the organization.
Economic interests, altruism, idealism, citizenship, environmental and safety concerns: several
reasons for Brazilian companies invest in social responsibility, among them were identified. The form
found reasons to turn into action, by many, was the
creation of foundations focused on dealing with certain social issues, geared to interests linked to the
sponsors.
The movement of social responsibility and sustainable 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 embraced by governments, civil society organizations,
trade unions, professional associations, among
other pressing business management practices,
procedures and activities, as well as control methods aimed at producing a sustainable manner, with
reduced impacts on the environment and society.
There are no socially responsible and sustainable businesses without their citizens are. Being
socially responsible and sustainable assumes focus 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 society is present in daily life itself. Species in the process of extinction, extinct beyond the consequences
of the struggle for power at any cost, in several instances 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 between the past, present and future represented the consequences 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 somewhere able to recycle it, among others. Decisions are
small, but of great impact for the philosophical life
that you create. •
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You can see how much the concentration of capital is able to process changes, especially in underserved areas of financial resources. The reigning
cultural clashes have driven by financial needs solutions, even if those actions become serious environmental and social problems in the future.
Patricia Ashley, Rena Coutinho and Patricia Tomei (Corporate social responsibility and corporate
citizenship: a comparative conceptual analysis) argue ethics as one of the principles of social responsibility, 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, establish the form of proper conduct in business socially
commendable for its agents, employees.
Thomas Bateman and Scott Snell (Administration) 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 argues 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, ecosystems, analysis of impacts present in the afterlife.
The responsibility to one another, ‘society’ has
become something inherent responsibility of industrial activities, the environmental and social impacts.
The number of people in areas of industrial development 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
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SUSTAINABILITY

The challenge of managing
contaminated areas in
By Isaura Frega
President of Inea
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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
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constraints to urban development.
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y incorporating sustainability in all sorts
of companies, is found to improve the
perception of the image with consumers
and customers, employees and investors.
Future risks of negative impacts are mitigated to improve their management processes, which tends to
generate more transparency in operations by encouraging innovation and continuous improvement.
In December 2009, the National Environmental
Council (CONAMA), through Resolution No. 420,
established procedures and criteria for the environmental management of contaminated integrated areas between the organs of the Union, States, Federal
District and Municipalities together with civil society organizations. According to this resolution, it is
for projects that develop or have developed activities with potential contamination of soil and groundwater at the discretion of the competent environmental 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 Feema 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 application of environmental licenses for service stations
and obtaining authorization for its closure, which
required the entrepreneur of the studies research.

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 approved the State Council of the Environment of Rio de
Janeiro - Conema Resolution No. 44/2012, which established the requirement, the requirements
of environmental licensing, presentation of report
identification of possible environmental contamination soil and groundwater contamination by chemicals.
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 these 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 product phase less dense than water (LNAPL) or product 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 partnerships with other institutions, is the project of determining 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 support 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 indemnify damage, the Institute operates through administrative instruments, notifying, fining and fining
entrepreneurs so that the contaminated areas are
effectively retrieved.
The latest survey was conducted which resulted

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 remediation and therefore a conceptual study was prepared by the remediation company Arcadis Hidroambiente. Among several alternatives for this recovery
was defined implementing the enveloping the waste
in the local area as a way of isolating the contaminant 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 deliver the services.
Pimenta de Avila Consulting was contracted by
Usiminas for the preparation of the Executive Project Geotechnical and Environmental Remediation of
this area. Geotechnical and environmental remediation 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 Geotechnical and Environmental Remediation Measures
consist of enveloping and geotechnical containment
of tailings (waste pile), installation of a hydraulic
barrier to groundwater pumping aimed at preventing advancing contaminant plume towards the sea,
running surface drainage, vegetation slope protec-

Groups of Contaminants
Metals.
Stage management
Area declared rehabilitated for use. Geotechnical encapsulation of waste completed in early 2013.
Hydraulic Barrier installed downstream of encapsulated into operation on a pilot scale area.
This is how the INEA operates in management
of contaminated areas, through environmental licensing of enterprises whose activities represent potential contamination of soils and groundwater, demanding the implementation of management steps
arranged contaminated areas in CONAMA Resolution 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 attendance 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 management of contaminated areas. As an example, in
August 2010, the Seminar on Management of Contaminated 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 principle 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 assist in gathering and integration of all existing information on contaminated sites in the state of Rio de
Janeiro. Thus, the INEA will have a great tool to provide 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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Total area
The area of 968,000 m2 is located in Madeira Island, the first district of Itaguaí.

tion and geotechnical instrumentation (geotechnical
monitoring).
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in the 1st edition of the Register of Contaminated Sites 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 classification of CONAMA Resolution No. 420/2009. Twenty three areas have been classified as Area in the
monitoring process for rehabilitation (AMR) may, at
the end of two years of monitoring after intervention, are classified as rehabilitated or return for classification as contaminated under intervention.
Of these 23 areas, highlight the Inga Mercantil, a
success of the performance of INEA in the Contaminated Sites Management, whose technical details
are below:
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nnovation is the path to the Brazilian industry to develop, enhance their competitiveness and gain new markets. To accelerate this walk, the National Confederation
of Industry (CNI) developed a series of initiatives,
ranging from agreement with the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to assignment of laboratories 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 innovative products and, consequently, with greater added
value.
Global benchmark in technology-based innovation, MIT will be responsible for analyzing the Brazilian 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 Institutes 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 Innovation 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 research 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, biosynthetic, polymer engineering, laser systems embedded and biomass, among others.
The Minister of Development, Industry and Foreign Trade, Mauro Borges, said the initiative will encourage more innovative quality innovations in Brazil.
“Innovation is not easy. Not everyone knows how to
do innovation. So it must have mentoring, professional 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 technology 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 prototypes are made, tests , market studies and arrangements for financial contributions. This year, it is expected 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 prototyping products - key step in innovation processes, forming 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 interested 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 selection was made by SENAI support team with the Industrial Performance Center (IPC) of the Massachusetts 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 teaching, or acquiring necessary equipment and hire the
pros - a more expensive and bureaucratic process,
which involves borrowing and decreases the chances 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 create and experiment until the product and the business
model are ripe to face the market,” explains Jefferson
Gomes, manager Management Unit of Industrial Technology of SENAI.
ACTIONS TO FOSTER INNOVATION IN BRAZIL
MEI - The committee leaders Corporate Mobilization for Innovation, created in 2008, brings together
top business leaders in Brazil. The MEI is consolidated as the most important room private-public dialogue, where policy proposals to stimulate innovation
to representatives of the federal government are presented.
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 local 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 industrial sectors of operation. The goal is to implement 60 units across the country.
SENAI INSTITUTES OF INNOVATION (ISI)
SENAI Institutes of Innovation (ISI) are specialized 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

AGREEMENT CNI-SEBRAE
The partnership between the National Confederation of Industry (CNI) and Support Service for Micro

NATIONAL INNOVATION AWARD
The award was created in 2005 to recognize Brazilian companies that contribute to increasing the
competitiveness of the country by means of systems 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 recognized school. •
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SESI SENAI NOTICE OF INNOVATION
The Call SESI SENAI Innovation provides technology 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 SENAI, R$ 7.5 million SESI and R$ 3 million in research
grants for Technological and Industrial Development
of the National Council for Scientific and Technological Development ( CNPq).

and Small Enterprises (Sebrae) aimed at broadening
the management of innovation in micro and small
industrial enterprises through consulting to development and implementation of innovation plans. In
2013, the agreement has trained 1,201 companies and
produced 605 innovation plans.
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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.
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Development challenges
in the 21ST century:

less can

be more

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
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is another. What real development?
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ust consuming goods is no longer
enough. Like the song from Titãs: “We
do not want only food.” The message
from the streets June 2013 reverberated this paradigm shift and dissatisfactions. But
you’re wrong - a lot - those who think that the
problem affects only Brazil. To the economist Andrea Lara Resende, the world needs to revise its

growth model. “It can not be easy for societies
where income and consumption are extremely
low, but the formula is known: saving and investing, leveraging technology in the public domain,
not necessarily high end, developed the most advanced countries, and incorporating the marginalized population workforce. From a certain point
- and Brazil has already reached this stage - the
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question becomes more complicated. It’s not enough to save and invest in capital assets. There are a
surplus of cheap labor to be incorporated into the dynamic sector of the economy. It is then necessary to
increase what economists call productivity - the ability 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 investments to be equal. The key is education. “
At the turn of the twenty-first century, Nobel laureate 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: healthy life, access to education and resources needed
for a decent standard of living and participation in
community life. Simply put, the real wealth of nations 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 resources generated by economic growth are used - to
make weapons or to grow food, to build palaces or
water available. Human outcomes such as democratic 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

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, maintenance etc. of the prison population.”

insight-bIOMA

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 America from the view that the process of industrialization
in the region would be an essential part in overcoming 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 economy” 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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around the world, as life expectancy at birth, mortality 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 gestation”.
According to the professor, a set of indicators would be ideal to provide measures to assess
the development in its many dimensions. “But the
fact remains that political decisions often require a summary measure that focuses more clearly on human well-being than income. To this end,
Reports publish the HDI, which has been complemented 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 basic dimensions of development, but should be supplemented by data analysis and other indicators
that are behind them,” he adds.
Veiga acknowledges that, at least, the HDI to illustrate clearly the difference between income and well-being. Cites Bolivia that with GDP per capita much
lower than Guatemala, reached the highest HDI because he did more to translate that income into development. Tanzania, one of the world’s poorest countries, 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 accounting. “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 growth. Another is to penalize preventive activities as
the work of non-governmental organization Pastoral, 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
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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.
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GDP´s GPS
One of the main criticisms of the developmen-based 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 annual 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. Countries involved in wars that devastate natural resources or are benefited by this accounting, while those
who have established policies for environmental protection 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
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to induce the increase in consumption is not working
anymore. “
Local development is now seen as the main challenge 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 sustainability 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 reduction of disparities both locally and globally, is the conscience 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 dilemmas. 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. •

sustainability

By Mauricio Teixeira Noya, Ana Seroa and Wagner Abreu
Researchers at Universidade Federal Fluminense
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challenge of green
buildings in Brazil
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Social architecture and the
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n Brazil, social architecture, in most cases, is not planned in order to harness
the full potential offered in different climatic regions. This provides a potential
despised energy wastage, but bad conditions of
thermal comfort and lighting of the building. Although Brazil since the 90s, has deployed an institutional energy efficiency program (Procel), irrelevant 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 implementation 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, commercial 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 techniques aimed at environmental comfort, it appears 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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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 Brazil. 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 operational phase of the building, as well as the energy
consumption in the construction phase.

|

same amount of energy value.
Another important factor concerning the specification of materials in the design phase, because 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 environmental management organization shall establish criteria defining the effects that their activities may cause to the environment.
With this initiative, the environmental impacts
understood as inevitable for the emerging capi-
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In Brazil, the buildings are responsible for 42%
of total consumption of electricity generated. Recent studies indicate that commercial buildings
consume 11%, residential 23% and 8% of public
consumption. In office buildings, the thermal conditioning 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 benefits of social housing as a bioclimatic architecture able to generate the conditions for thermal

comfort needed by those who inhabit it, through
the use of natural resources each region offers.
The bioclimatic architecture provides constructive 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 materials, 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 maximum 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
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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 environmental comfort by reducing energy costs, giving
rise to an intelligent and less dependent architecture artificial sources of energy. However, Brazil
has not previously glimpsed its natural energy potential and has minimal awareness of thinking and
acting sustainably.
Another relevant factor in bioclimatic architecture 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 reservoir 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 preparation, 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. Research shows that it is possible to achieve a saving on
your energy bill up to 50%. This fact shows the importance of using this type of system in social housing 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 environment 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 architecture for the use of electrical power, in contrast 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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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 rational, 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 sustainable materials and alternative solutions, environmental and natural resources, and educate professionals 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 towards meeting the basic needs of housing policy
programs of governmental concerns about the exploitation 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 different regions that can ensure technically satisfactory 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 currently 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 optimal thermal comfort conditions in the various stages of the year. The main causes are: inadequate
implementation regarding solar orientation, buil-
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STEEL AND
ENVIRONMENT:
Gerdaus’ successful combination

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.
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Care and respect for the environment are the fundamental
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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.
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ne result of this awareness can be observed in the water economy. Gerdau recorded in 2013, an overall index of 97.5%
water reuse in the steel production process, 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 reused 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 country, 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 sustainable development in communities located in the regions 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, Environment and Citizenship - the program stands out
for being released nine years before the law establishing 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 southern slope of the Serra do Ouro Branco, Minas
Gerais. This is an environmental unit established in
2008 with the status of Private Natural Heritage Reserve (PRNP).
With 1,247 acres, the Reserve is home to wild animals threatened with extinction, such as the maned
wolf and porcupine. In the region, there are also important 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 Square Biomes (actual play six Brazilian ecosystems).
STUDIES AND RESEARCH
Since then, the program has been engaged increasingly 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 established by the National Environmental Education Program (ProNEA). Furthermore, aligned to the mission, 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 participation in actions that promote attitudes and create
sustainable habits.
PARTNERSHIPS
The program has been continuously strengthening partnerships made with, aiming to follow the
needs and expectations of the communities located
around the company and improving increasingly methodology and strategies in search results.
Among the many partners we highlight the Municipal Secretariats of Education and Environment,
the Regional Superintendent of Education, the State
System of Environment of Ontario (SISEMA), military 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 contribute 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 foundation of the company culture. Thus, it was possible
to maintain the cycle of continued growth of the
project.
Its shape allows assessment through quantitative and qualitative indicators, the incremental improvement models and strategies used.
To this end, the Program team meets monthly to
review the indicators and check the records (comments and suggestions) of the target audience, establishing a plan of action for the coherent and viable 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-

Actual results brought by the program should be
consolidated its structure and the existing alignment
between the different stakeholders involved. Educational activities proposed by the program lead to
sustainable growth and development of the communities where the company operates, they encourage the practice of environmental awareness in the
community.
CONCLUSION
The whole process of education, environmental
education has great potential and capacity to transform the lives of people, since they expand the perception of individuals regarding their responsibility
towards present and future generations. Thus, the
search for improved environmental quality in communities arises naturally.
A coordinated approach between all stakeholders involved joint is also essential to the success
of the project because in that case there is a relationship of exchange and mutual gains, and the main
beneficiary is the environment. •
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RESULTS
The company has achieved significant results:
• Strengthening of environmental education in
schools in the region through the program and actions to encourage integration of the discipline of
environmental education in the curriculum of schools in the municipalities.
• Implementation of Fair Environmental Culture
in municipalities for submission of environmental
initiatives and projects undertaken by schools throughout 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 creation 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 generating mobilization and active participation of communities, decisive for the creation of three protected
areas in the region action, thus ensuring the preservation 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 database 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 education, the diagnoses made in communities perceived the region environmental information.

|

luation performed by an expert in the environmental
area recognized internationally. In the evaluation,
which included analysis of documentation, monitoring of activities and interviews with the public
involved, the strengths of the program and opportunities for improvement have been flagged. Also recorded 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 conceptual 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 expanded role and may serve as a model for other institutions.

73

sustainability

Encouraging

energy
		conscious
consumption

By Luciana Alvarez Pedroso
Sustainability and Brand Manager at AES Brasil
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orldwide, 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 reaches 25% in homes. Another study, by Fiesp, proves 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 generates nearly U.S. $ 12 billion annually. Interestingly,
only 14% of municipalities in the country have collected, 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 organize 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 economic; then the alternative available and ultimately the
only option that has news. And the practice is not restricted to low income. Unfortunately, the cat, or illegal connections of electricity, which can cause more
energy loss only.
The inconsistency of the tangle of wires is imminent 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 formed 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 sustainable 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. .
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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 another 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 regional default rate. Each site has a container with dedicated for each type of waste (paper, plastic, glass
and metal) spaces.
To participate in the project, any customer of distributors 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 receipt at the time with the amount that will be felled on
your next electricity bill. There is no limit to the discount - so if weighing the waste exceeds the amount
consumed, for example, the remaining credit will turn
off the next invoice.
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Goals
The Recycle More, Pay Less is aimed at changing the behavior of society in relation to garbage
collection, enhancing the environmental, social and
economic benefits. Engaging it takes! Worldwide sustainable practices are well seen. However, the design
challenge is to encourage people to keep the waste,
including, as appropriate. Another point is to encourage 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 Consumption” bias electric power - a concept that encompasses 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, program development directly involved two areas of AES
Brasil: Sustainability and Communication. This led to
a massive outreach to all stakeholders of the companies. It is also worth mentioning the work area of Institutional 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 necessary to identify a qualified company to enable the
Recycle More, Pay Less and make the proper destination 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 relationship between AES and Brazil and the community,
strengthening the engagement of the surrounding population. •

