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Em setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um dado preocupante: pela primeira
vez em cinco anos, o desmatamento na Amazônia brasileira aumentou.
Entre agosto de 2012 e julho de 2013, a taxa subiu 29%. Apesar disso, o
balanço dos últimos dez anos é positivo: queda de 79%.
Ainda é cedo para arriscar cenários, para bem ou para mal. Mas é preciso
acompanhar os dados com atenção e cobrar para que se continue a avançar na questão. Manter a floresta em pé é uma tarefa de todos: governo e sociedade civil.
É desse lado que vêm boas novas, tema de capa desta edição. Trata-se de uma
iniciativa conjunta de TNC e IBM para reforçar as iniciativas do governo brasileiro para a conservação da Amazônia e a produção sustentável de alimentos.
Que venham novas parcerias! A floresta agradece!
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o Rio de Janeiro, a fruticultura é opção de
renda para muitos agricultores das regiões
Norte e Noroeste. Hoje, o estado tem um
plantio representativo de frutas tropicais
– notadamente, abacaxi, pêssego e maracujá. Neste
último item, uma empresa que se destaca é a Extrair
Óleos Naturais, que transformou lixo em matéria-prima para a indústria de cosméticos e de alimentos. Por
meio de parceria com a Embrapa e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), foi
desenvolvida uma máquina com tecnologia inovadora,
que agilizou em 90% o tempo de limpeza das sementes de maracujá. Muito sensíveis à deterioração, elas
eram descartadas pelas indústrias de suco da região.
O novo processo permitiu a criação de produtos de
alto valor agregado, como o óleo extravirgem e o farelo
desengordurado, usados pela indústria de cosméticos
e farmacêutica, e as sementes desidratadas, aproveitadas por fabricantes de sorvetes e doces. “Com a minha máquina, consigo extrair óleo com menos de 1%
de acidez. É um processo inédito tanto para indústria
como para os laboratórios”, explica Sandro Reis, engenheiro agrônomo e sócio-gerente da microempresa.
O Prêmio Firjan de Ação Ambiental é o quarto já conquistado pela empresa.
Matéria-prima e mercado não faltam para a Ex-

trair: por ano, 840 toneladas de resíduos da indústria
de suco de maracujá são desperdiçados no estado do
Rio, e o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo. O projeto de aproveitamento das
sementes de maracujá também pode propiciar nova
fonte de renda para quem cultiva a fruta. A ideia do
empresário é fazer com que as indústrias de suco paguem aos produtores também pelas sementes.
Resultado de parceria público-privado, a indústria
recebeu o Prêmio Crea-RJ de Meio Ambiente 2014, em
reconhecimento pelo trabalho ligado à sustentabilidade da cadeia produtiva do maracujá no Rio de Janeiro.
Também aprovou mais um projeto de inovação junto à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (Faperj) para ampliação e automatização de sua
linha de produção, visando o aproveitamento de outro
resíduo: o farelo derivado da prensagem da semente,
resultante da extração do óleo.
Esse farelo desengordurado possui alto valor nutricional, podendo ser utilizado na fabricação de pães,
biscoitos, sorvetes, caldas e recheios na indústria
alimentícia. Como cerca de 70% do maracujá é composto por casca e semente, estima-se que a indústria
fluminense possa gerar um desperdício e um impacto
ambiental de cerca de 40 mil toneladas por ano, caso
esses resíduos não sejam aproveitados.
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Inaugurada em 2010, no município de Bom Jesus
do Itabapoana (RJ), na divisa com o Espírito Santo, a
indústria Extrair já foi agraciada com vários prêmios
de renome nacional e internacional, além de ser considerada em 2013, pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras
(Anpei) e pelo Instituto Ethos, um caso de sucesso. O
desenvolvimento de coprodutos de alto valor agregado
– como o óleo e o farelo de maracujá para a indústria
alimentícia, cosmética e farmacêutica – pode gerar retorno financeiro maior que a comercialização do suco
da fruta, com o benefício adicional da eliminação do
passivo ambiental. “Já exportamos para os Estados
Unidos, Inglaterra e agora vamos começar a atender
uma das maiores indústrias alimentícias do Japão”,
conta Sandro Reis.
A torta gerada no processo de extração do óleo é
rica em fibras e proteína, e já está sendo incorporada
em rações animais e na fabricação de sabonetes. Essa
torta, bem como a própria semente, quando beneficiada, também pode ser utilizada no preparo de sorvetes,
mousses, entre outros produtos alimentícios. É o que
se propõe com o projeto de expansão da indústria, que
deve ser concluído em 2015.
O processamento do maracujá também gera outro subproduto: a casca, que é rica em fibras e pectina. Uma equipe da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) pesquisa formas
de beneficiamento da casca da fruta para obtenção

de uma farinha nutritiva e funcional para consumo
humano.
Reduzindo passivo ambiental
O Polo de Fruticultura Irrigada das regiões do norte e noroeste fluminense apresenta um grande potencial de geração de empregos e renda para pequenos e
médios produtores de frutas tropicais como abacaxi,
maracujá, goiaba e coco. Nessas localidades também
estão instaladas nove pequenas e médias agroindústrias que realizam o processamento da polpa para a
produção de sucos com descarte da casca e da semente, gerando um passivo ambiental de cerca de 40
mil toneladas por ano.
Um projeto desenvolvido pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, no Rio de Janeiro, em conjunto
com a Pesagro-Rio, a Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) e o Instituto Federal-Campus Bom Jesus do Itabapoana, entre outros
parceiros, busca alternativas para o desenvolvimento
econômico, social e ambiental da cadeia produtiva do
maracujá no estado do Rio de Janeiro, com incorporação de tecnologias para o aumento da produtividade,
treinamento e capacitação de técnicos e produtores
rurais, além da implementação de uma planta-piloto
para reaproveitamento das sementes do maracujá: a
indústria Extrair.
O projeto “Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Maracujá
no Arranjo Produtivo Local”
(APL Maracujá), financiado
com recursos da Embrapa, do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Faperj,
e coordenado pela Embrapa
Agroindústria de Alimentos,
estabelece uma nova forma
de atuação, em Arranjos Produtivos Locais, com visão integrada do campo-indústria
no agronegócio para a sustentabilidade da cadeia produtiva
do maracujá.
“A estratégia é fazer inovação tecnológica, difundindo
e transferindo as soluções
tecnológicas ao maior número
de produtores e de industriais
das regiões envolvidas com a
produção e processamento de
maracujá, levando materiais

O maracujá fluminense
O estado do Rio de Janeiro, no ramo agropecuário,
tem enfrentado inúmeros problemas desde meados
dos anos 1990, quando seu principal setor do agronegócio, a produção do açúcar e do álcool, por diferentes motivos, entrou em processo de decadência. Com
apoio do programa Frutificar, lançado pelo governo
estadual, no ano 2000, vários pequenos e médios produtores deram início ao novo negócio de fruticultura,
dentre eles o do maracujá. Em consequência, algumas
indústrias instalaram–se na região para aproveitarem a
oferta da matéria-prima, em especial, para a produção
de suco. Em 2004, mais de 1.500 hectares de terras de
maracujá abasteciam na quase totalidade as indústrias
locais com matéria-prima. Em alguns municípios do
norte e noroeste fluminense, o cultivo do maracujazeiro representava a principal atividade econômica.
No entanto, em 2007, a área plantada em ambas
regiões do estado caiu para menos de 425 hectares,
fornecendo somente uma produção de nove mil toneladas de matéria-prima, muito aquém do necessário
para atender a demanda da agroindústria, confirmando um processo totalmente dissociado entre campo e
indústria. Atualmente, a indústria de sucos e polpas
do maracujá do Rio de Janeiro necessita de cerca de
2.100 hectares de área plantada e uma produção de
50 mil toneladas de frutas, operando com ociosidade e
dependendo de matéria-prima de outros estados.
A partir de 2007, uma força-tarefa envolvendo pesquisa e extensão, com mais de 40 técnicos de instituições como Embrapa, Uenf, Pesagro-Rio, Emater-Rio,
Instituto Federal-Campus Bom Jesus do Itabapoana,
Firjan, Superintendência de Agricultura do Estado do
Rio de Janeiro, programa Frutificar, Agroindústrias e
prefeituras municipais, realizou diagnósticos que detectaram gargalos e desafios relacionados aos aspectos tecnológicos, no processo de produção e industrialização da matéria-prima, e implantou melhorias
no campo e na indústria visando revitalizar a cultura
do maracujazeiro na região norte fluminense.
Atualmente, essa rede tem contribuído para o processo de consolidação do Arranjo Produtivo Local (APL)
do maracujá no estado do Rio de Janeiro. “O maracujá
é uma cultura predominantemente de pequenos agricultores familiares, que demandam maior apoio técnico. É
preciso continuar apoiando ações de transferência de
conhecimento e tecnologias, para promover a melhoria
e a expansão do processo de produção”, conclui o pesquisador da Embrapa, Sergio Cenci. •
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tribuindo para a expansão da produção de maracujá no
estado do Rio de Janeiro.
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genéticos com alto potencial produtivo, resistentes
às principais pragas e doenças; além de estabelecer
processos para o aproveitamento dos resíduos da indústria de suco e polpa do maracujá, na elaboração
de coprodutos de alto valor agregado, acertando o
compasso entre o campo, a indústria e o mercado”,
afirma Sergio Cenci, pesquisador da Embrapa e líder
do projeto.
A fruticultura do estado do Rio de Janeiro tem vantagens competitivas importantes como a proximidade
da produção dos centros consumidores, infraestrutura adequada com logística e a presença de centros de
pesquisa, além de um parque industrial com capacidade de triplicar, no mínimo, o volume de frutas a serem
processadas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil produz, anualmente, mais de 776 mil toneladas de maracujá de diversas variedades, cultivadas principalmente por agricultores familiares.
“A cultura do maracujazeiro está entre as fruteiras tropicais mais plantadas no Brasil e é de grande
importância social e econômica, por ser cultivada predominantemente por pequenos produtores e com boa
rentabilidade econômica”, afirma o pesquisador Fábio
Faleiros, da Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. O
estado do Rio de Janeiro é o segundo maior mercado
consumidor do Brasil. Essa característica indica oportunidades e um grande desafio para os agricultores fluminenses: produzir alimentos em volume e qualidade
para atender a demanda. Mesmo com grande potencial produtivo para atender seu mercado consumidor
da fruta in natura, o estado do Rio de Janeiro ainda é
abastecido por grandes quantidades de maracujá de
outros estados do Brasil.
Desde 2007, o Projeto APL Maracujá vem desenvolvendo ações de pesquisa, transferência de tecnologia e inovação na região norte fluminense. Além dos
esforços para recuperação da cultura do maracujá na
região, um dos resultados importantes do projeto foi
a criação da empresa Extrair Óleos Naturais, que tem
trabalhado com o aproveitamento dos resíduos de indústrias de sucos e polpas de frutas.
No último mês foi aprovada pela Faperj a fase II do
projeto, com o objetivo de consolidar o Arranjo Produtivo Local do Maracujá, a partir da incorporação de novas variedades de maracujazeiro e fortalecimento das
ações de extensão e de transferência de tecnologias.
Atualmente, com a atuação da Embrapa e dos parceiros na região, percebe-se uma maior integração entre
o campo e a indústria, entre as instituições de pesquisa e seus técnicos, além de um aumento, mesmo que
lento e gradativo, da área plantada. Isso tudo vem con-
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atura:

a preservação da vida vem em

refis

Usar a sustentabilidade para fazer bons negócios. Essa é a premissa
que norteia a Natura para gerar impactos positivos – sejam eles sociais,
ambientais ou econômicos. Mais do que vender produtos de beleza,
o objetivo final é entregar valor para sua rede de relações em todos
os negócios, marcas e áreas em que atua. Pioneira no lançamento de
refis para a recarga de frascos nos anos 80, a Natura foi a primeira
empresa de cosméticos do Brasil a oferecer essa inovação. Além de

|
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econômico, o uso de refil reduz o impacto ambiental e ajuda a minimizar
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as emissões de carbono na atmosfera.

13

|

insight-bIOMA

inovação

e

m 2014, a Natura apresentou sua nova
visão de sustentabilidade, que contém
diretrizes sustentáveis para o modelo de
negócio da empresa no longo prazo, com
metas para o ano de 2020. Em embalagens, a empresa tem a ambição de: utilizar, no mínimo, 75% de material reciclável na massa total de embalagens (56%
em 2013); usar, no mínimo, 10% de material reciclado
pós-consumo na massa total de embalagens (1,43%
em 2013); e ter 40% das unidades faturadas da Natura em embalagens ecoeficientes (21,5% em 2013).
“Concentrando iniciativas em três pilares – ‘Marcas e Produtos’, ‘Rede de Relações’ e ‘Gestão e Organização’ –, o objetivo é ir além de neutralizar danos
causados pelo negócio e promover impacto positivo
nos âmbitos social, ambiental e econômico. A nova
visão de sustentabilidade da Natura expressa a in-

tenção de que as nossas linhas de produtos estimulem novos valores e comportamentos necessários à
construção de um mundo mais sustentável, como é o
exemplo de Natura Ekos”, explica Denise Alves, diretora de sustentabilidade da Natura.
A atuação da empresa é pautada pelo respeito aos
recursos naturais e a promoção do desenvolvimento
sustentável. Por isso, avança em novas frentes. Não
só evita impactos negativos, mas também gera impactos positivos para a sociedade, atuando por um
modelo de produção e distribuição ecoefetiva, que
considera não só a minimização do impacto ambiental, como também, a reutilização de todos os tipos de
materiais consumidos na fabricação de um produto
em seu próprio processo produtivo.
Em 2000, os produtos com refil passaram a fazer
parte de muitas linhas, como Natura Chronos, Natura Erva Doce, Natura Homem, Natura Sève, Natura
Plant, Desodorantes, Natura Tododia, Natura Mamãe
e Bebê e Natura Ekos. Em 2010, a empresa relançou
o refil de Natura Erva Doce, produzido com plástico
verde feito a partir da cana-de-açúcar, e também o
refil de Natura Tododia, atualmente com 85% menos
plástico que a embalagem regular.

|
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APOSTA EM INOVAçãO E NOVOS VALORES
A empresa acredita que é preciso inovar sempre.
Hoje 2,5% da receita líquida anual são investidos em
inovação, área que tem na sustentabilidade um dos
principais vetores. Assim, a organização visa ir além
de neutralizar eventuais danos que podem ser gerados pelo negócio e busca alternativas a fim de promover os impactos positivos necessários, inovando
no desenvolvimento de seus produtos e embalagens.
Os impactos positivos não são estáticos, pois estão
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Em 2000, os produtos com refil
passaram a fazer parte de muitas
linhas, como Natura Chronos, Natura
Erva Doce, Natura Homem, Natura
Sève, Natura Plant, Desodorantes,
Natura Tododia, Natura Mamãe e
Bebê e Natura Ekos

e possibilita aproveitamento total do produto – até a
última gota. A aposta é consumir com prazer e sem
desperdício, convidando ainda os consumidores para
o #movimentosounovasescolhas, que propõe que indústria e consumidores pensem em si, no outro e no
mundo. É o consumir de um jeito novo.
RELACIONAMENTO COM COMUNIDADES LOCAIS
Outro exemplo de prática sustentável da Natura
no desenvolvimento de seus produtos é a linha Ekos.
Lançada em 2000, foi baseada na sociobiodiversidade e hoje é uma referência de mercado. Para obter
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Hoje 2,5% da receita líquida anual
são investidos em inovação, área
que tem na sustentabilidade um
dos principais vetores

|

associados à busca contínua de inovações em toda a
cadeia – contribuindo com o desenvolvimento sustentável –, mudanças na sociedade e consumo e o diálogo contínuo com seus públicos de relacionamento,
que contribuem para o direcionamento da estratégia.
Por isso, a Natura desenvolve seus produtos buscando estimular novos valores e comportamentos necessários à construção de um mundo mais sustentável,
assim como ser referência de vanguarda e pioneirismo em inovação de tecnologias sustentáveis.
No ano passado a Natura inovou mais uma vez
com o lançamento da linha SOU, pioneira em propor um jeito novo de consumir, conciliando o prazer
individual com a vida do planeta. Os produtos foram
desenvolvidos a partir de um processo inteligente,
que permite a redução do uso de materiais para gerar
menos resíduos, menos desperdício e menos impacto
ambiental. A linha reforça o posicionamento da empresa de focar no essencial, investindo em fórmulas
que oferecem qualidade máxima, muito prazer sensorial e uma deliciosa fragrância. As embalagens têm
design inteligente, que utiliza menos matéria-prima

15
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ingredientes da biodiversidade, a empresa busca
construir um forte relacionamento com comunidades
locais, principalmente na Amazônia. Esta relação é a
chave para a empresa ter acesso a um conhecimento
tradicional que vai além de uma base de ingredientes. É embasada nela que a Natura constrói conceitos
inovadores que ajudam no desenvolvimento de produtos de alto valor agregado, que geram resultados
econômicos. Parte deste resultado retorna para a comunidade por meio de projetos sociais e ambientais
com foco no desenvolvimento local, o que garante a
obtenção de insumos da sociobiodiversidade de forma sustentável.

Esse foi o caminho para a empresa desenvolver
mais uma inovação nesta linha: o refil dos frescores
de Natura Ekos, que usa como matéria-prima de seus
frascos PET 100% reciclado. A linha traduz a preocupação da Natura de valorizar os ativos da biodiversidade, usando-os de forma consciente, e de manter
a floresta em pé. A opção pela reciclagem de insumo na hora de confeccionar a embalagem propiciou
uma redução de 72% da emissão de carbono na sua
produção. Natura Ekos, que já dispõe de refil para a
maior parte de seus produtos, é a primeira grande
marca da perfumaria brasileira a desenvolver e lançar refis para seus frescores. E também a primeira

HISTóRICO
Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional
brasileira de cosméticos e produtos de higiene e beleza. É líder no setor de venda direta no Brasil e registrou R$ 7 bilhões de receita líquida em 2013. Possui 30 linhas de produtos, sete mil colaboradores, 1,6
milhão de consultoras e operações na Argentina, Bolívia, Chile, México, Peru, Colômbia e França. A estrutura da Natura é composta por fábricas em Cajamar
(SP) e Benevides (PA), oito centros de distribuição no
Brasil, além de centros de Pesquisa e Tecnologia em
São Paulo (SP), Manaus (AM) e Nova Iorque (EUA).
Em dezembro de 2012, a empresa adquiriu de 65% da
fabricante australiana de cosméticos Aesop, a qual
atua em países da Oceania, Ásia, Europa e América
do Norte. •
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INOVAçãO TRANSFORMADA EM PRODUTOS
Os refis da linha Ekos geram menos resíduos para
o meio ambiente, pois são feitos de material que foi
descartado, recuperado e reciclado. Trazem mais
economia, já que são mais baratos que os regulares
e são práticos e fáceis de usar, graças à tampa em
formato de funil, que facilita a refilagem. “O pioneirismo e a inovação de Natura Ekos apresentaram o Brasil para o brasileiro, despertando novos sensoriais
e cheiros. A marca foi à natureza buscar ativos da

biodiversidade brasileira e aprendeu como unir seu
uso tradicional com o conhecimento científico para
transformá-los em produtos inovadores, com sensoriais inéditos e que respeitam o meio ambiente. A
linha inaugurou um modelo pioneiro de fazer negócio
de forma sustentável, promovendo as dimensões sociais, ambientais e econômicas. Mais que um desafio,
ser sustentável é inspiração para a marca, desde a
extração e uso responsáveis dos ativos da biodiversidade amazônica até o design de embalagens que
privilegiam a refilagem e o uso de materiais reciclados”, relembra Andrea Eboli, diretora de marketing da
Natura.
Em cinco fragrâncias (Maracujá, Açaí, Pitanga,
Castanha e Buriti), Natura Ekos Frescores traz ingredientes da natureza que ecoam as características dos
ativos da biodiversidade nas notas de saída, corpo e
fundo. Os perfumes Ekos têm em sua fórmula entre
10% e 15% de concentração de fragrância, que resulta
em um desempenho de mais de 8 horas de duração
na pele.
Outro grande lançamento de inovação sustentável da organização no ano é o Ecocompacto, uma
linha de desodorantes aerossóis com uma proposta
que reduz em 48% o impacto ambiental com mesmo
rendimento de outros similares no mercado. Um dos
diferenciais do produto está em sua embalagem: com
metade da volumetria de um aerossol comum, 75ml x
150ml, o desodorante oferece o mesmo rendimento,
graças à tecnologia de sua válvula e à sua fórmula
concentrada. Ou seja, é mais eficiente e reduz significativamente o impacto no meio ambiente. Além disso,
sua embalagem compacta tem, em média, 15% menos
de alumínio que os aerossóis do mercado.

|

marca de cosméticos a utilizar PET 100% reciclado
pós-consumo em embalagens.
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empresas brasilei

ras

Por Guilherme Soares Gurgel do Amaral
Assessor especial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)

O sucesso competitivo de uma empresa está relacionado à sua capacidade
de aplicar seus recursos produtivos para gerar receita, conquistar mercados
e obter lucros. Esta produtividade, por sua vez, está relacionada a suas
eficiências operacionais e a suas estratégias. O conjunto de capitais
investidos na produção somados aos recursos humanos, às boas práticas
de gestão e governança, à capacidade de inovação e às estratégias
concorrenciais são os determinantes para a competitividade quando

lado, moldam seu comportamento e o conjunto de opções de estratégias
disponíveis para elas e, por outro, determinam o conjunto de recursos
materiais e humanos disponíveis para sua produção.

|

um ecossistema que envolve diversos outros elementos, que, por um
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analisados no nível das empresas. Entretanto, as corporações atuam em
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odemos dividir, grosso modo, as estratégias concorrenciais entre estratégias de
custo e diferenciação de produtos, e na
realidade sabemos que para competir nos
mercados globalizados é necessário uma conjunção
destas duas estratégias.
Ambas estratégias se relacionam à capacidade
produtiva disponível na empresa e ao ecossistema no
qual esta empresa está envolvida, ou seja, os recursos que o país é capaz de fornecer às suas empresas.
Essa é a relação entre a análise da competitividade
no nível da empresa e do país. Diversos estudos demonstram que a competitividade das empresas está
relacionada à competitividade do país no qual esta
empresa está inserida. Sabemos que grande parte
dos custos das empresas não são determinados por
ela, e que a inovação não ocorre sem a constituição
de um sistema de apoio que é nacional, como universidades, laboratórios, instituições de apoio como
a FINEP e o INPI, dentre tantos outros. A soma das
capacidades empresariais internas às empresas e os
recursos disponíveis à elas pelo ecossistema nacional chamamos de competências competitivas que as
empresas possuem, que determinam suas vantagens
competitivas. Dessa forma, países competitivos são
aqueles que são capazes de prover esse conjunto de
competências às suas empresas através da criação
de um ecossistema produtivo propício.
As principais barreiras à competitividade de um
país estão relacionadas à falha do país em prover as
competências competitivas necessárias, e de forma estrutural. Esse sistema precisa privilegiar atividades produtivas inovadoras, que traga ganhos de
produtividade para a economia, precisa fornecer os
recursos necessários para inovação e um sistema
logístico adequado e a um custo que seja compatível
com o mercado internacional. As barreiras à competitividade de um país estão relacionadas às estruturas produtivas desse país, que torna suas empresas
vulneráveis às flutuações conjunturais da economia e
da competição externa.
A maioria dos recursos necessários para a competitividade são recursos deliberadamente construídos pelos países. Isso ocorre através de escolhas de
políticas públicas por parte do governo e de esforços
de toda a sociedade na construção de instituições
que provenham esta economia das competências
necessárias para enfrentar a concorrência mundial.
Ou seja, para ser competitivo um país precisa ser
capaz de fazer escolhas e construir deliberadamente as condições para isso. Não existe no mundo país
que se tornou competitivo e se desenvolveu sem a

adoção de políticas deliberadas para a construção de
tais competências. E para fazer escolhas é sempre
necessário um sistema de apoio a tomada de decisão. Em vista disso, a Federação Global de Conselhos
de Competitividade (GFCC) buscou, a partir de 2011,
construir um sistema de métricas de competitividade
que permitissem aos países membros da federação
acompanharem e interferirem na competitividade de
seus países. Essa demanda surgiu na federação do
reconhecimento de que os índices de competitividade mais conhecidos no mundo, que geram famosos rankings de países, não eram suficientes para
auxiliar os tomadores de decisões na formulação de
políticas que contribuíssem para aumentar sua competitividade.
COM QUEM COMPETIMOS? POR QUe E COMO?
De nada nos adianta avaliar um tema complexo como a competitividade através de um ranking
que compara países tão diferentes como Brasil e o
Bahrein da mesma forma. A questão sempre foi com
quem competimos? Por que e como? Dessa forma
foi sugerida pela ABDI e pelo Conselho de Competitividade dos EUA (CoC), a construção de um sistema
de métricas de competitividade que fosse capaz de
mensurar a competitividade em toda sua complexidade. Esse sistema teria como objetivo auxiliar os
países a conhecerem e avaliarem sua competitividade mais do que dar respostas prontas em relação
a quem é mais competitivo que quem, sabemos que
isso depende da pergunta que é feita. Assim surgiu o
DecoderTM que é um sistema de visualização de métricas de competitividade construído pela ABDI em
parceria com o CoC no âmbito da GFCC. O DecoderTM
é um sistema em desenvolvimento que está em sua
versão Alpha e é disponível pelo site decoder.thegfcc.
org. Atualmente, o sistema possibilita acesso a 139
métricas para 65 países em uma série histórica que
contempla 15 anos, existem diversas funcionalidades
que permitem o acesso
O DecoderTM está estruturado em 8 dimensões de
fatores que afetam a competitividade. A lógica por
trás do sistema é que a competitividade de um país
é determinada pelo conjunto de competências que
o país é capaz de gerar em sua economia, e isso é
função de seu processo de desenvolvimento, de suas
instituições e de suas estratégias. E dividimos os 139
indicadores em dimensões de fatores que se relacionam a esse processo. As dimensões são: Desempenho Geral da Economia, Sofisticação da Economia
Nacional, Infraestrutura, Talento, Capital, Inovação,
Qualidade de Vida e Fatores de Crescimento Futuro.
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O DecoderTM pode servir de base para a análise da competitividade nacional. Por enquanto não é
possível fazer cortes setoriais no sistema. Mas ele
pode ser usado pelas empresas para avaliar o conjunto de fatores disponíveis para elas no momento
de tomada de decisões de investimento. Por exemplo, uma empresa que atua em um setor intensivo em
conhecimento técnico e científico pode buscar compreender quantos engenheiros e pesquisadores há
à disposição de suas concorrentes em seus países
de origem e comparar com o Brasil. Também pode
mensurar indicadores relacionados a infraestrutura,
carga tributária e custos para sua produção, sempre
de maneira comparada a outros países. O DecoderTM
é uma importante ferramenta para facilitar a comparação internacional, o que é cada vez mais importante em um mundo globalizado, e agrupa em uma só
plataforma métricas de diversas fontes, que podem
ser acessadas de diferentes maneiras. Uma empresa
que atua no Brasil pode buscar compreender se seus
principais concorrentes atuam em países que possuem similaridades com o Brasil, ou se estão baseados em um país pertencente a um cluster diferente,
mais desenvolvido, e pode formular estratégias mais
conscientes uma vez que possui esta clareza. •
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Os países podem fazer a análise de sua competitividade acessando o programa de diferentes maneiras,
desde através do acompanhamento de indicadores
selecionados em cada uma das dimensões até a análise de agrupamentos.
A análise de agrupamentos (clusters) é importante por permitir aos países analisarem o conjunto de
países que apresentam similaridades com ele, por
exemplo, para a dimensão desempenho geral, o Brasil
é agrupado a países que estão no mesmo estágio de
desenvolvimento econômico que nós. Somos um país
de renda média, com desafios típicos de países em
desenvolvimento, como a disponibilidade de reservas
para financiar nossos investimentos, e, para analisar
nossa competitividade, é importante reconhecer isso
e partir desse ponto. Mas ao analisarmos a sofisticação de nossa economia, o DecoderTM nos mostra que
possuímos similaridades com países mais desenvolvidos, como Itália, Áustria e Austrália. Isso implica
dizer que somos mais competitivos que a maioria
dos países em desenvolvimento neste quesito, mas
que precisamos nos atentar para a manutenção desta
estrutura produtiva sofisticada, que representa maior
dinamismo e resiliência para nossa economia em
tempos de crise.
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Amazônia-net
TNC e IBM trabalham juntas pelo
desenvolvimento sustentável da Amazônia
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

O que acontece quando especialistas de culturas diversas – como Estados
Unidos, Reino Unido, Austrália, Filipinas, Romênia e Japão – se juntam para
passar um mês em plena Floresta Amazônica? A maior organização ambiental
do mundo, a The Nature Conservancy (TNC), e uma das mais importantes
empresas de tecnologia do planeta, a IBM, se uniram para descobrir. As duas
estão atuando juntas para reforçar as iniciativas do governo brasileiro pela
conservação da Amazônia e pela produção sustentável de alimentos. Entre 22 de
agosto e 20 de setembro, dez especialistas da IBM, vindos de diversos países,
trabalharam em Belém, no Pará, em conjunto com a equipe da TNC na região. O
objetivo é aprimorar o Portal Ambiental Municipal (PAM), uma ferramenta de fácil
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utilização, que apoia os esforços públicos contra o desmatamento ilegal.
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trabalho é fruto do Corporate Service
Corps (CSC) da IBM, programa global da
companhia que alia consultoria e tecnologia a fim contribuir para o desenvolvimento de organizações diversas. A iniciativa consiste em
enviar grupos heterogêneos de funcionários de diversos países, compartilhando conhecimentos e modelos de gestão com as organizações selecionadas.
Os funcionários são expostos a situações novas e,
imersos no multiculturalismo, são estimulados a desenvolverem novas capacidades e habilidades como
escutar melhor o cliente, criar uma proposta de valor
e trabalhar em colaboração. Em seis anos de programa, cerca de 2.500 funcionários da IBM de todo
o mundo participaram do Corporate Service Corps
em 34 países (entre eles Quênia, Nigéria, Marrocos,
Gana, Ucrânia, Turquia, Índia, Filipinas, Vietnã e Sri
Lanka), realizando projetos que beneficiaram pelo
menos 140 mil pessoas das comunidades envolvidas.
“Através do trabalho conjunto com a TNC, a IBM
aporta conhecimento em gestão e tecnologia aos
programas de conservação da Amazônia, enquanto
desenvolve seus funcionários e os ensina a trabalhar
imersos em uma nova realidade e cultura. Quando se

trabalha em parceria, toda a sociedade ganha na medida em que surgem soluções inovadoras para apoiar
políticas públicas”, ressalta Alcely Strutz Barroso,
diretora de Cidadania Corporativa da IBM Brasil.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 15% da Amazônia foi desmatada. Ao
corte ilegal de árvores destinadas ao comércio ilegal
de madeira somam-se os assentamentos humanos
em função do crescimento populacional na região e,
sobretudo, às queimadas para abrir pastagens para o
gado ou áreas agrícolas.
Cidadania Corporativa
A sustentabilidade é um pilar que permeia todas
as áreas de atuação da IBM, que possui diversos projetos que aliam o chamado triple bottom line, unindo
aspectos sociais, ambientais e econômicos. A companhia desenvolveu um conceito de Cidadania Corporativa que alia os valores da empresa à estratégia
global de construir um Planeta Mais Inteligente por
meio do uso da tecnologia e de consultoria em negócios.
Permeando de forma transversal todas as áreas
da companhia, as ações de cidadania corporativa são
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DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES
Paralelamente, o CSC dá oportunidade aos funcionários da IBM para melhorar suas habilidades de
comunicação e percepção social. Isso é desenvolvido
por meio do trabalho em equipe, em grupos multidisciplinares e multiculturais, entre outros. Os colaboradores que participam do CSC, tornam-se, em sua
maioria, líderes globais capazes de atuar em áreas e
projetos complexos.
A iniciativa consiste em enviar grupos heterogêRafael Araujo
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O PROGRAMA IBM CSC
Um dos principais programas da área de Cidadania
Corporativa da IBM é o IBM Corporate Service Corps
(CSC), projeto global da empresa que alia conhecimento em consultoria e tecnologia a fim de contribuir
para o desenvolvimento de organizações diversas em
países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que
treina futuras lideranças da companhia.

O CSC é uma forma da IBM colocar a serviço da
sociedade seus melhores ativos: o conhecimento da
empresa, a experiência de seus profissionais e a tecnologia, que contribuem para que a companhia amplie
o impacto positivo que pode exercer sobre sociedades e fortalecer os ecossistemas locais, compostos
por governo, empresas e organizações sociais.
Para minimizar problemas críticos no que tange à
aspectos econômicos, sociais e ambientais, os projetos realizados em cada edição do CSC detectam as
deficiências organizacionais de cada uma das instituições participantes, contribuindo para melhorar
seus processos de gestão.

|

o caminho para que a IBM amplie o impacto positivo que pode exercer sobre sociedade e fortaleça os
ecossistemas locais, compostos por governo, empresas e organizações sociais.
Por meio de seus programas globais e projetos locais, o Cidadania Corporativa estabelece alianças estratégicas; compartilha o conhecimento e a expertise
de sua força de trabalho com pessoas e instituições;
além de incentivar iniciativas que tragam valor para
a sociedade.
Como resultado, contribui para a formação de líderes com visão global, sistêmica e integrada, dentro e fora da empresa, e para a melhoria da gestão
de questões críticas da sociedade: desenvolvimento
econômico, educação, cultura e saúde.
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neos de funcionários de diversos países. Imersos na
multiculturalidade, são estimulados a desenvolver
novas capacidades e habilidades, como escutar melhor o cliente, criar uma proposta de valor e trabalhar
em colaboração.
Uma das características do programa é retirar totalmente os participantes de sua zona de conforto. Eles
não se conhecem, nunca trabalharam juntos, estão
fora do seu ambiente de trabalho e também longe da
família e dos amigos. Sendo assim, as diferentes culturas de cada colaborador, assim como as diferentes
habilidades e funções e suas histórias de vida, trazem
para o processo de resolução de problemas os fatores
ideais para uma solução que tenha uma multiplicidade
de olhares e de possibilidades de resposta.
A IBM entende que essa é uma forma inovadora
de capacitar seus funcionários com habilidades de
líderes globais, ao mesmo tempo em que desenvolve pessoas, comunidades e cidades. Com esse programa todos saem ganhando: sociedade, empresa e
funcionários. A comunidade tem seus problemas resolvidos; a IBM desenvolve novos mercados e líderes
globais; e os funcionários recebem treinamento em
liderança e desenvolvimento responsável.
CSC BELÉM
O Brasil já foi palco de 18 edições do CSC. O principal objetivo do CSC Belém é empoderar a TNC com
visão estratégica, marketing, tecnologia e processos
para o aprimoramento do Portal Ambiental Municipal
(PAM), a fim de contribuir pela preservação ambiental
da Amazônia. Os 10 colaboradores da IBM fizeram,
entre os meses de agosto e setembro, uma imersão
no desafio proposto pela TNC: tornar o PAM uma ferramenta robusta, acessível e de larga escala para
atender os municípios da Amazônia.
Todos os participantes, antes de chegarem ao local de suas missões, passaram por um período de
três meses de preparação. Nessa fase, eles se familiarizaram com costumes e cultura locais e compreenderam o escopo do projeto no qual iriam trabalhar.
Além disso, aprenderam sobre a realidade política e
socioeconômica da região.
Já a TNC participou de três etapas: preparação
– na qual recebe instrução e treinamento, além da
elaboração do escopo do projeto detalhado em inglês
–; realização – onde há, efetivamente, o trabalho em
conjunto com a equipe da IBM no desenvolvimento
da solução do problema proposto –; e encerramento
e avaliação.
Os profissionais se dividiram em três grupos:
estratégia e marketing; sistematização de proces-

sos e tecnologia. Embora com funções e habilidades
distintas, os profissionais trabalham em conjunto
para alcançar o resultado esperado nesse complexo cenário, que tem como pano de fundo a floresta
amazônica e seus inúmeros atores, com os mais diversos interesses.
PLANEJAMENTO MAIS INTELIGENTE
Desenvolvido em 2011 pela TNC e já utilizado por
cerca de 20 municípios na Amazônia, o PAM é um
portal que contribui para a redução do desmatamento
e o planejamento territorial das zonas rurais. O PAM
já trouxe resultados positivos nos últimos anos e tem
contribuído para garantir a conservação das florestas no norte de Mato Grosso e no sudeste do Pará,
regiões que apresentam os maiores índices de desmatamento da Amazônia e onde a TNC tem concentrado seus esforços. Um exemplo é São Felix do Xingu, localizado no sudeste paraense. O município tem
o maior rebanho bovino do país e já foi o campeão
nacional de desmatamento, mas, com o uso da ferramenta, em conjunto com outras iniciativas, conseguiu reduzir o desmatamento ilegal em mais de 60%
desde 2011.
Com a aprovação do Novo Código Florestal, em
2012, todas as propriedades rurais do país passaram
a ter a obrigatoriedade de fazer, até 2016, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que é de responsabilidade
dos governos estaduais e funciona como uma espécie de RG da terra. Para facilitar este processo, o governo federal lançou o SICAR. O Pará, por sua vez, foi
um dos estados pioneiros no registro do CAR, através
de um sistema chamado SIMLAM.
Entre outras vantagens, o PAM permite cruzamento de dados entre o CAR e o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), ajudando as autoridades a visualizar o uso das terras por satélite o
que, consequentemente, contribui para que possam
atuar de forma mais precisa contra o desmatamento. Para os produtores, o PAM facilita a inserção de
dados no CAR. Para as prefeituras, o portal dá acesso aos dados sobre as florestas existentes em cada
propriedade privada, o que permite que os governos
acompanhem a situação ambiental das terras de forma individualizada e responsabilizem com mais eficiência quem desrespeita a lei. Uma estratégia de
divulgação do PAM, para informar e mobilizar os diversos stakeholders sobre as inúmeras vantagens do
programa, também é contemplada pelo projeto.
Agora, TNC e IBM esperam melhorar a funcionalidade do portal e integrá-lo a outros dois programas
criados pelo governo com a mesma função, o Sicar e

mapa de futuro detalhado desse sistema, incluindo uma análise do estado atual do PAM e o caminho que deve seguir, para que o PAM se torne uma
ferramenta mais eficiente. Na capital paraense, os
especialistas da IBM realizaram diversas reuniões
com diversos atores locais, como poder público e
agricultores, entre outros, para diagnosticar os
principais desafios do projeto e mobilizá-los sobre
a importância do PAM. •
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o Simlam. “Vemos uma enorme oportunidade de expansão do PAM pelo país. Queremos que ele se torne
uma ferramenta ainda mais acessível de gestão inteligente do território, porque isso é fundamental para
que o Brasil conserve suas florestas e melhore sua
produtividade no campo”, explica Marcio Sztutman,
gerente de conservação da Amazônia da TNC.
Nesse contexto, a equipe da IBM está trabalhando para desenvolver um roadmap, uma espécie de
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Estratégias para a
conservação de

parques

brasileiros
Por Marcia Hirota
Diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica

O Cristo Redentor é uma das sete
maravilhas do mundo moderno, um símbolo
do Brasil no exterior e a atração turística
mais conhecida do Rio de Janeiro. O que
pouca gente sabe é que o Corcovado, onde
fica o Cristo, está dentro de uma Unidade
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de Conservação (UC): o Parque Nacional da
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Tijuca, referência do potencial turístico
dos parques nacionais do país, com mais
de 2 milhões de visitas por ano.
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om 3.953 hectares de área, o parque
protege fragmentos do bioma Mata
Atlântica essenciais para a cidade, sendo responsável pela oferta de diversos
serviços ambientais, como a manutenção do manancial hídrico, controle da erosão e redução da
poluição atmosférica, além de manter a rica biodiversidade local. Ao mesmo tempo, é um polo de turismo sustentável e uma importante área de lazer.
O exemplo do Parque Nacional da Tijuca é ainda
um ponto fora da curva na realidade dos parques
brasileiros. Atualmente, dos quase 70 parques

nacionais existentes, apenas 26 estão abertos a
visitação e só 18 possuem infraestrutura mínima.
Em 2012, essas unidades tiveram 5,3 milhões de
visitantes e arrecadaram quase R$ 27 milhões com
a venda de ingressos, sendo que pouco mais de 3
milhões de visitas ocorreram somente nos parques
nacionais da Tijuca e do Iguaçu (Paraná), este um
exemplo emblemático da desvalorização dos nossos parques.
O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade, é o segundo mais visitado do Brasil e está
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ram a ocupar vagas nas mais diversas atividades
oferecidas pelo Parque.
Na cidade de São Raimundo Nonato, com cerca de 35 mil habitantes, foi construído o Museu do
Homem Americano, comparável aos melhores do
mundo nessa área, o Centro Cultural Sérgio Motta,
que conta com laboratórios onde pesquisadores de
diversas partes do mundo e moradores locais trabalham, e um campus da Universidade Federal do
Vale do São Francisco, com o primeiro curso público de graduação em arqueologia no Brasil. A notícia ruim é que todas essas conquistas estão hoje
ameaçadas pela falta de investimentos públicos,
necessários para manter a estrutura implantada.
Um hotel 6 estrelas, nos moldes do que existe na
África do Sul, já teve também seu projeto aprovado,
mas ainda não saiu do papel pela falta de conclusão
de um aeroporto, em obras há mais de dez anos.
Segundo a Organização Mundial do Turismo, o
turismo de natureza é o segmento que mais cresce
no mundo, entre 15% e 25% ao ano. No entanto, o
Brasil, potência ambiental com beleza paisagística
incrível, pouco aproveita.
Recente pesquisa do Instituto Semeia avaliou o
potencial econômico das Unidades de Conservação
brasileiras e constatou que o uso turístico dessas
áreas poderia gerar uma receita de até R$ 168 bilhões em dez anos. Comparar essa receita com o
PIB nacional (R$ 5,2 trilhões) pode, à primeira vista,
sugerir que o potencial é pequeno. Trata-se contudo
de uma conclusão equivocada. Nos EUA, por exemplo, 70% da visitação está concentrada em 20% dos
parques preferidos pelo público. Supondo que, no
caso brasileiro, 70% da receita adicional potencial
desses R$ 168 bilhões também seja concentrada no
primeiro quintil das regiões ordenadas pelo turismo,
o impacto médio sobre o PIB desses locais é bastante expressivo, da ordem de 3,5%.
Os parques nacionais realmente estão abandonados num contexto de uma agenda de país. O Brasil precisa reconhecer as Unidades de Conservação
como o seu maior ativo e priorizar novos mecanismos e recursos aos patrimônios existentes para que
o país também se fortaleça como destino turístico.
Hoje, nem os brasileiros nem visitantes estrangeiros
podem usufruir adequadamente dessas riquezas. •
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gravemente ameaçado pelo Projeto de Lei 7.123, em
tramitação no Congresso Nacional, que busca alterar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) para permitir a reabertura de uma antiga estrada que corta o Parque, fechada em 2003
por decisão judicial. Há ainda os impactos de uma
hidroelétrica nos limites desse parque.
Estudo realizado por cientistas da Universidade
Federal de Pernambuco e do Imazon, apresentado
em abril na publicação científica Conservation Biology, indica que nas últimas três décadas o Brasil
perdeu 5,2 milhões de hectares de florestas nativas
que eram protegidas por lei, área equivalente ao
território da Costa Rica.
Com isso, além da perda de patrimônio público,
o país desperdiça oportunidades de ativar a economia nacional e fomentar iniciativas para promover
o desenvolvimento regional por meio de atividades
sustentáveis ou ligadas ao turismo, que poderiam
gerar mais trabalho e melhorar a distribuição de
renda, contribuindo para a inclusão social.
Um ótimo exemplo desse potencial é o Parque
Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudeste do Estado do Piauí e que recebe turistas de
todo o mundo interessados em conhecer sítios arqueológicos que preservam centenas de pinturas
rupestres. Quem visita o parque descobre também
uma das melhores infraestruturas do país, fruto do
trabalho de quatro décadas da pesquisadora e arqueóloga Niéde Guidon. São mais de 400 km de
estradas internas com drenagem, pavimentação
nos trechos mais complicados, centenas de sítios
arqueológicos preparados para visitação, com passarelas e rampas de acesso, iluminação, sinalização bilíngue, coletores de lixo.
O trabalho da doutora Niéde e sua equipe da
Fundação Museu do Homem Americano tem revolucionado as teorias de ocupação das Américas,
conquistando prêmios e reconhecimento internacionais. Impressionante também o impacto na realidade
das comunidades do entorno do parque: escolas de
tempo integral foram construídas para atender às
crianças da região, incluindo alimentação e tratamento dentário. Técnicas de apicultura e produção
de cerâmica foram repassadas aos jovens. As mulheres, que antes dependiam dos maridos, passa-
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LOGÍSTICA
REVERSA

na cadeia produtiva de óleos

Diante dos impactos ambientais negativos oriundos do descarte incorreto
do óleo vegetal usado em cozinhas, a Cargill Agrícola iniciou, em janeiro de
2011, por meio da marca Liza, o Programa Ação Renove o Meio Ambiente.
Trata-se de um programa de logística reversa para a reciclagem do óleo
residual coletado em pontos de fácil acesso ao consumidor. Seu destino
final é a fabricação de biodiesel – um combustível limpo e renovável.
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referência em programas de logística reversa.
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O sucesso obtido pela ação, que continua em expansão, tornou-a uma
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nvestir em processos mais sustentáveis
em toda nossa cadeia produtiva é inerente ao negócio da Cargill. Entendemos que
nossa responsabilidade com nossos produtos não termina quando são colocados nas prateleiras dos supermercados e nem depois, quando são
levados para os lares brasileiros. Nada mais lógico,
então, que investir em um programa de coleta de óleo
vegetal pós-consumo, ação que está diretamente ligada a um de nossos principais produtos, o óleo Liza.
O descarte incorreto desse resíduo pode causar
um problema de saneamento, pois um único litro de
óleo vegetal usado despejado em rios ou lagos possui
potencial para poluir até 25 mil litros de água, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Dos nove bilhões de litros
de óleo descartados anualmente no Brasil, menos de
5% é reaproveitado atualmente. Porém, se reciclado,
o produto pode ser transformado em sabão, resinas,
detergente, glicerina e até em biodiesel, para a geração de energia.
Se jogado em pias ou ralos, o resíduo de óleo e
gordura pode causar entupimentos na rede pública de
esgoto, além de encarecer o custo de tratamento da
água. Caso alcance rios e/ou mananciais, o óleo pode
poluir a água, criando uma camada na superfície do
corpo hídrico que impossibilita a troca de oxigênio
com a atmosfera, impactando a fauna e flora aquáticas. Se jogado no solo, o óleo usado atua como agente
impermeabilizante, dificultando a percolação de água
em subsuperfície e atingindo negativamente micro-organismos importantes no processo de degradação
de matéria orgânica. Ademais, o óleo usado jogado
indevidamente no solo pode atingir o lençol freático,
poluindo as reservas aquáticas em profundidade.
Portanto, o Programa Ação Renove o Meio Ambiente oferece ao consumidor uma alternativa prática
e ambientalmente correta para o descarte de óleo de
cozinha usado. Basta que o consumidor espere o óleo
usado esfriar e, com a ajuda de um funil, colocá-lo
em uma garrafa PET. Quando a garrafa estiver cheia,
deve ser levada até um dos mais de 470 pontos de
coleta do programa e depositada, bem fechada, no
display. Por meio da iniciativa da Cargill, conduzida
pela marca Liza, os consumidores ajudam a preservar o meio ambiente e a tornar a cadeia produtiva
de óleos vegetais mais sustentável, diminuindo seus
impactos na natureza
IMPLANTAÇÃO
Em janeiro de 2011 foi inaugurado o primeiro ponto de coleta do programa Ação Renove o Meio Am-

biente. No primeiro ano de ação, foram ativados 210
pontos em parcerias com redes varejistas, shoppings
e órgãos públicos. Desde então, o programa cresce
em número de pontos de coleta e volume coletado.
Junto com as ativações, são realizadas palestras e
ações, visando conscientizar a população para a separação e descarte sustentável do resíduo do óleo de
cozinha. O óleo é coletado por empresas parceiras
especializadas e encaminhado para a produção de
biodiesel.
Atualmente, o programa marca presença em
mais de 70 cidades nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, Conta com
aproximadamente 470 pontos de coleta, que já receberam mais de 600 toneladas de óleo residual pós-consumo.
As análises da efetividade do programa são constantes, e, durante o período de implantação, alguns
aprimoramentos foram realizados para a garantia da
qualidade. Os parceiros responsáveis pela realização
das coletas são constantemente analisados perante
a legislação vigente, o que nos garante atuar com
empresas em conformidade legal no que diz respeito
às leis ambientais e trabalhistas. Já os displays utilizados para o acondicionamento do óleo residual são

Um único litro de óleo vegetal
usado despejado em rios ou
lagos possui potencial para
poluir até 25 mil litros de
água, segundo a Companhia
de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp)
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PARCERIAS
O programa é baseado em um modelo de parce-

rias, e, para estabelecê-las, a Cargill estrutura uma
minuta em que é formalizada a participação dos interessados no programa (redes varejistas, shoppings,
condomínios, universidades, órgãos públicos, instituições particulares etc.). Paralelamente, a Cargill
busca parceiros que possam realizar a coleta e processamento do resíduo. As empresas são homologadas juridicamente, tendo documentação e licenças

|

confeccionados em PET reciclado, visando o menor
impacto ambiental em sua produção e a demanda do
mercado para esse tipo de material. Vale ressaltar
que as garrafas PET, nas quais o óleo é entregue no
display, são encaminhadas para cooperativas de reciclagem, reduzindo o impacto na operação do Programa.
Atualmente está em fase de teste um novo modelo de display coletor, confeccionado com madeira
plástica, que também utiliza material reciclado em
sua produção. Ele possui maior durabilidade – o que
garante a menor quantidade de matéria-prima para a
operacionalização do programa – e destina-se principalmente a locais expostos ao tempo, aumentando
ainda mais a capilaridade do Ação Renove, que poderá atingir localidades antes inadequadas para a alocação de um display coletor de óleo residual.
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analisadas, e são submetidas à visita técnica de equipe especializada. Após aprovação, é firmada minuta
de parceria, assegurando a participação das mesmas
no Programa. Essas empresas são treinadas para
atuar no escopo do programa e para operacionalizar
o sistema de gestão on-line, ferramenta fundamental
à gestão do Ação Renove.
As parcerias englobam uma pluralidade de atores
sociais em torno de um mesmo objetivo: redução de
impactos ambientais e estímulo a reciclagem e descarte ambientalmente corretos de óleo residual pós-consumo. Elas fortalecem a atuação do programa e
fomentam sua continuidade.
O Ação Renove o Meio Ambiente conta também
com parcerias institucionais como Sabesp e Cetesb,
além de ONGs, Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs), empresas responsáveis
pela coleta e destinação de óleo residual, secretarias
de meio ambiente, secretarias de educação, escolas,
prefeituras e cooperativas de catadores.
GESTÃO ON-LINE
O Programa Ação Renove o Meio Ambiente possui
um sistema de gestão on-line, que se traduz em uma
ferramenta essencial para o acompanhamento do seu
desempenho. Por meio desse sistema, nossos parceiros têm acesso à sua agenda de trabalho e podem
incluir dados relevantes sobre sua atuação. Esses
dados, por sua vez, ficam disponíveis imediatamente
para consulta.
Com as informações relevantes à operação do
programa e o acompanhamento diário das coletas e
dos volumes captados, é possível ter acesso a dados que orientam tomadas de decisão. Ainda assim,
periodicamente são realizadas reuniões com nossos
parceiros de coleta, a fim de acompanhar de perto os
processos realizados para identificar oportunidades
de melhorias.
A partir dos dados obtidos no sistema de gestão,
bem como nas reuniões periódicas, são realizadas
aferições necessárias para as correções pertinentes
à operacionalização do programa, o que permite estabelecer metas de melhoria e crescimento consolidado e estimar os investimentos necessários para
a manutenção e expansão da iniciativa, mantendo o
alto padrão de qualidade alcançado no decorrer dos
anos de ação.
Outro fator relevante para a garantia da continuidade e do crescimento do Programa são os convênios
firmados com secretarias de meio ambiente municipais e com órgãos estaduais de regulação ambiental.
A assinatura desses convênios garante, formalmente,

crescimento percentual e contínuo dos pontos de coleta do programa nas cidades de interesse.
Hoje, o Ação Renove o Meio Ambiente consolidou-se na estratégia de sustentabilidade ambiental
da Cargill, sendo reconhecido internamente e externamente como case de sucesso no que tange a programas de Logística Reversa. Isso atribui segurança
substancial para o planejamento de novas ações e
investimentos futuros no escopo do programa e no
crescimento de nossa atuação em localidades atendidas e em novas regiões, aumentando o número
de consumidores abrangidos pela Ação Renove. O
objetivo é estarmos presentes em todas as regiões
brasileiras, levando para perto do consumidor uma
alternativa de descarte sustentável de óleo vegetal
residual.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Desde o início do programa, foram ativados mais
de 470 pontos de coleta, em 70 cidades de cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná e Goiás. Foram coletadas mais de 600
toneladas de óleo residual pós-consumo, quantidade
em potencial para poluir aproximadamente 15 bilhões
de litros de água, se descartada incorretamente.
Para atingirmos esses números, foi necessário
sensibilizar clientes e empresas para que disponibilizassem seus espaços físicos para ativação dos pontos de coleta destinados à população.
Desde o início do programa já foram firmados
mais de 30 convênios com os mais diferentes setores
de diferentes regiões. Dessa forma, o relacionamento
e gestão dos steakholders são essenciais para os resultados positivos do programa.
Outro braço relevante do Ação Renove é seu compromisso com a educação e conscientização ambiental. Por esse motivo, realizamos palestras sobre a temática ambiental em escolas – de educação primária
a universidades –, tornando o assunto assimilável e
aplicável ao cotidiano dos indivíduos.
Nessas ações, levamos informações sobre consumo consciente, resíduos sólidos, reciclagem e o
papel da população como co-geradora de impactos
ambientais. Parcerias formadas com ONGs e OSCIPs
garantem a continuidade de projetos de educação
ambiental, por meio de intervenções com a temática
ambiental em shoppings e redes de varejo, entre outros locais. Assim, conseguimos atingir públicos dos
mais diversos setores da sociedade, disseminando a
cultura ambiental e os conceitos de sustentabilidade.
Devido ao reconhecimento do programa como
iniciativa de logística reversa empresarial, somos
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RECOMENDAÇÕES PARA A REPRODUÇÃO
Como pontos relevantes para o sucesso do Ação
Renove o Meio Ambiente, destacamos três pilares:
modelo de parceria, ferramenta de gestão on-line e
ações de conscientização e educação. Com as parcerias, o Programa se torna uma grande rede que articula diversos públicos com um objetivo comum, e
esse é o fator decisivo para seu sucesso.

Outro fator fundamental para o sucesso do programa é a ferramenta de gestão on-line, que possibilita o acompanhamento de indicadores precisos, dos
resultados do programa, a gestão com qualidade e
credibilidade, a divulgação dos indicadores para todos os parceiros envolvidos e a prestação de contas
aos órgãos públicos. O sistema é nossa ferramenta
de trabalho, e por meio dele fazemos a operação funcionar e entendermos onde precisamos melhorar e
onde estamos indo bem.
Ter a estrutura instalada e o sistema de gestão
funcionando é um passo fundamental, mas para atingir o objetivo do programa é preciso engajamento
da comunidade. Assim, ações de educação e conscientização são essenciais para envolver a população e sensibilizar as pessoas a ponto de mudar seu
comportamento, passando a tratar de forma diferente
esse resíduo em sua casa e realizando a destinação
adequada do mesmo.
No decorrer dos anos, aprendemos que criando
simplesmente um PEV (Ponto de Entrega Voluntário) os resultados não seriam tão significativos como
esperávamos. Assim, somente com o envolvimento
dos setores público e privado e do terceiro setor é
possível atingir resultados expressivos como os que
temos hoje em números de pontos de coleta, volume
coletado e consumidores impactados. •
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constantemente convidados a participar de feiras e
eventos sobre a temática. Nosso principal objetivo ao
participar desses eventos é conscientizar a população quanto à destinação correta de óleo residual pós-consumo e, em viés mais amplo, sobre a reciclagem
em geral.
É impossível aferir com exatidão o número de
pessoas impactadas por tais ações, mas certamente
já chegou a alguns milhares de cidadãos. Mais relevante que números, são os valores transmitidos
à população, bem como as ações adotadas por eles
após conscientizarem-se de seu papel na preservação ambiental.
Resultados qualitativos e imensuráveis, aliados ao
aumento de pontos expandidos e ao incremento nos
volumes recolhidos de óleo residual por ponto de coleta, evidenciam maior participação da sociedade nas
ações de sustentabilidade mantidas pelo Programa.
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Impacto da universalização do

saneamento

básico

Por Marina Grossi
Presidente do CEBDS (Conselho Empresarial
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável)

Por Édison Carlos
Presidente do Instituto Trata Brasil

O cenário do saneamento básico – oferta de água limpa com coleta e
tratamento de esgoto – no Brasil é de uma discrepância inaceitável.
Sétima maior economia do planeta, o país ocupa a 112ª posição num
ranking entre 200 nações avaliadas no Índice de Desenvolvimento do
Saneamento. Na aferição mais recente, de 2011, esse indicador, que
vai de zero a um, sendo um a situação ideal, nos pontuou com 0,581.
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Este desempenho nos deixa distantes da média desejável de países da
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América do Norte e da Europa e abaixo de algumas nações do Norte da
África, do Oriente Médio e de vizinhos da América Latina.
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indicador, que leva em consideração a cobertura por saneamento atual e sua evolução recente, reflete impactos negativos
em áreas vitais para qualquer sociedade
– saúde, educação, produtividade, geração de renda,
qualidade ambiental e até no índice de felicidade das
Nações Unidas. Em resumo, o saneamento interfere
de forma direta e concreta nas três principais dimensões da sustentabilidade – econômica, social e
ambiental.
Nosso passivo na área de saneamento é histórico. Há 50 anos, apenas uma em cada três moradias
estava ligada à rede de coleta de esgoto ou à rede
pluvial. Em relação ao destino do esgoto coletado, a
situação era ainda mais dramática: apenas 5% dos
efluentes líquidos recebiam algum tipo de tratamen-

to. O restante era despejado diretamente no meio
ambiente. Evoluímos de lá para cá, mas em ritmo
lento, quando comparamos com a expansão econômica do país, o salto no número de habitantes e a
excessiva concentração demográfica nos perímetros
urbanos. Hoje, 55% das moradias estão cobertas
com rede coletora, mas apenas 37,5% do esgoto é
tratado. Também não conseguimos ainda universalizar a rede de água: 17,6% dos brasileiros não contam com esse serviço.
As consequências negativas do quadro atual do
saneamento para a sociedade brasileira são detectadas em múltiplas áreas. Ajudam a explicar, por
exemplo, nossos índices tão ruins nos indicadores
de saúde pública, perdendo comparativamente para
países de economias bem mais modestas. Tanto na

As consequências negativas
do quadro atual do saneamento
para a sociedade brasileira são
detectadas em múltiplas áreas.
Ajudam a explicar, por exemplo,
nossos índices tão ruins nos
indicadores de saúde pública
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Em 2013, de acordo com o DataSus, do Ministério da Saúde, foram notificadas mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais, das quais
50% eram crianças e adolescentes de até 14 anos.
Caso o país tivesse universalizado o saneamento, o
número de internações cairia para 266 mil, o volume de despesa do Sistema Único de Saúde seria
reduzido em R$ 27,3 milhões com as internações e
teríamos uma queda de 15,5% no número de mortes
de pacientes internados.
Os impactos desse problema na educação são
da mesma forma evidentes. Estudantes que residem
em áreas sem saneamento têm maior atraso escolar em relação aos colegas que vivem em bairros
saneados. Com a universalização do acesso ao saneamento, haveria uma redução de 6,8% do atraso
escolar, melhorando assim o nível da escolaridade
média com efeitos positivos de longo prazo, tanto
para estudantes na vida adulta quanto para a sociedade.
A produtividade do país também é bastante afetada. Em 2012, houve uma perda estimada de 849,5
mil dias de trabalho por afastamento causado por
diarreia ou vômito. O custo desse abstencionismo
foi de R$ 1,11 bilhão em horas pagas e não trabalhadas. A universalização dos serviços de água e esgoto reduziria o número de faltas em 23% e os custos,
em R$ 258 milhões.
O descompasso entre os que têm acesso ao saneamento e os excluídos desse serviço leva a uma
defasagem salarial entre os dois grupos. Trabalhadores sem acesso ao saneamento ganham em média,
ao longo da carreira, 10% menos do que os colegas
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taxa de mortalidade infantil, que é de 12,9 mortes
por 1.000 nascidos vivos, quanto na expectativa de
vida, 73,3 anos, estamos em situação inferior à de
países latino-americanos como Argentina, Chile e
Cuba.
O Instituto Trata Brasil e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) concluíram recentemente o estudo “Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento
Brasileiro”, no qual comparam os dados reais extraídos dos órgãos oficiais brasileiros em diversas
áreas com um cenário hipotético (e almejado) de um
Brasil com déficit zero de saneamento básico. No fim
das contas, o estudo revela que o custo para alcançarmos este patamar ideal seria de R$ 312,2 bilhões
em valores de hoje.
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da mesma faixa hierárquica, reflexo de uma formação escolar mais frágil, no passado, e de problemas
de saúde no presente. Com a universalização do
serviço de água e esgoto, haveria uma elevação de
6,1% na massa de salários do país (hoje em torno
de R$ 1,7 trilhão), possibilitando um crescimento da
folha de pagamentos de R$ 105,5 bilhões por ano.
Os impactos econômicos e sociais podem ser
observados ainda no mercado imobiliário e no turismo, duas atividades intrinsecamente ligadas à infraestrutura e qualidade ambiental. Há por exemplo
uma diferença de 13,6% entre o valor de dois imóveis – um com e outro sem acesso ao saneamento.
Com a universalização, a valorização dos imóveis
chegaria a R$ 178,3 bilhões e incidiria, como consequência, no aumento da arrecadação de impostos,
como IPTU e ITBI, calculado em valores de hoje em
R$ 1,02 bilhão por ano.
No turismo, estima-se que a universalização
criaria quase 500 mil postos de trabalho, entre colocações em hotéis, pousadas, restaurantes, agências
de turismo, empresas de transportes de passageiros

etc. A renda gerada com essas atividades alcançaria
R$ 7,2 bilhões por ano em salários e um crescimento de PIB de mais de R$ 12 bilhões para o país. Hoje,
nossa taxa de fluxo de turistas estrangeiros é de 27
visitantes por mil habitantes, desempenho muito
abaixo de alguns de nossos vizinhos mais bem atendidos por saneamento, como Cuba (238 turistas por
mil habitantes), Chile (176) e Argentina (139).
As projeções feitas para um cenário ideal nos
levam a constatar o tamanho do nosso passivo, mas
indicam que é possível vencer o desafio de universalizar o saneamento no país. Se somarmos os benefícios financeiros demonstrados no estudo, aliados
aos ganhos tangíveis e intangíveis nas dimensões
social e ambiental, chegaremos à conclusão que esses ganhos superam amplamente o valor necessário
para alcançar a universalização desses serviços.
Uma bem estruturada aliança entre governos,
empresas e sociedade civil é o melhor caminho para
adequar a nossa infraestrutura ao tamanho e pujança do Brasil, além de, e principalmente, possibilitar
condições mais dignas de vida aos brasileiros. •

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br
www.facebook.com/relatorio.reservado
@relatorio
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Direitos sociais e tributação indireta em debate
A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) promove, no dia 7
de outubro, o seminário Direitos Sociais e Tributação Indireta. O evento terá palestra de Joachim Englisch, professor titular da Universidade de Münster, sobre
o tema “Isenções de motivação social e taxas reduzidas na tributação indireta”.
Marcos Catão, professor da Fundação Getulio Vargas e sócio do Vinhas e
Redenschi Advogados, ministrará palestra com o tema “Benefícios fiscais do terceiro setor na tributação indireta – perspectiva brasileira”.
Também participam do seminário os professores Michael Rodi, da Universidade de Greifswald; Heleno Taveira Torres, da USP, e David Hummel, da Universidade de Leipzig. A iniciativa integra o projeto de cooperação acadêmica internacional “Estado Social e Globalização” da Escola de Altos Estudos – CAPES.

Marcos Catão

Estudo mostra relação das cidades com emissões
O Carbon Disclosure Program (CDP) divulgou a
terceira edição do CDP Cities, uma publicação com
dados sobre a gestão da mudança do clima em 110
cidades, sendo 11 brasileiras. Os dados apresentados tratam de planos de adaptação, riscos, oportunidades econômicas atreladas à mudança do clima
e gerenciamento de emissões de gases de efeito
estufa (GEE).
O levantamento mostrou que todas as cidades
brasileiras participantes consideram que a mudança
do clima traz riscos, impactando a capacidade das
empresas de operarem com sucesso nessas cida-

des. As cidades também destacaram os riscos sociais atrelados à mudança do clima, como aumento
da incidência de doenças e do risco às populações já
vulneráveis.
Apenas 3% das emissões totais reportadas no CDP
Cities são provenientes das cidades brasileiras; isso
porque, apesar de algumas realizarem inventário de
emissões de GEE, esse número ainda é muito pequeno. O CDP destaca que o inventário é uma ferramenta
crucial para conhecer o perfil das emissões e promover políticas de redução das emissões. Para conhecer
o CDP Cities 2013 Brasil, acesse http://bit.ly/1lTCx1O.
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FIRJAN reinicia projeto ambiental para micro e pequenas empresas
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Em outubro e novembro, o 2º Ciclo de Palestras
em Gestão Ambiental para Micro e Pequenas Empresas, promovido pela Firjan, visitará diversos municípios fluminenses. O objetivo é apresentar, de forma
simples, os principais aspectos de gestão ambiental
que devem ser implementados por empresas de pequeno porte para melhorar sua performance e fomentar a competitividade. Temas como licenciamento ambiental e gestão de resíduos serão tratados de
acordo com a realidade das MPEs. Os participantes
terão oportunidade de fazer networking com empresas e órgãos de sua região e receberão o Manual de
Gestão Ambiental para Micro e Pequenas Empresas,
que está em sua segunda edição.

Em 2013, o Ciclo recebeu 261 participantes. As
inscrições são gratuitas pelo 0800 0231 231. Mais informações em meioambiente@firjan.org.br. Confira o
calendário:
Campos
Nova Iguaçu
Niterói
Duque de Caxias
Nova Friburgo
Santo Antônio de Pádua
Itaperuna
Volta Redonda
Rio de Janeiro

6/out
9/out
16/out
23/out
30/out
3/nov
4/nov
26/nov
26/nov

PepsiCo avança em inovação para o desenvolvimento de biscoitos
A PepsiCo, segunda maior empresa de alimentos
e bebidas do mundo, dá um importante passo em inovação e inaugura o Mexican Bakery Centre, primeiro
centro, no mundo, de inovação da companhia focado no desenvolvimento de biscoitos. Localizado no
México, o Centro desenvolverá projetos em parceria
com o Brasil e outros mercados para criar produtos
que atendam com mais precisão às necessidades e
desejos dos consumidores e impulsionará o crescimento, por meio de Pesquisa & Desenvolvimento, do
portfólio de produtos da empresa.
O Centro está equipado com laboratórios com
avançada tecnologia, que focam tanto no desenvolvimento de receitas como em testes sensoriais, de
equipamentos e processos, que melhor se adequam
às plantas da PepsiCo, além da criação de moldes,

entre outros. O espaço conta ainda com uma fábrica
piloto, que permitirá que novas ideias sejam testadas
rapidamente, acelerando a inovação no desenvolvimento de biscoitos.
Quatro projetos já estão sendo desenvolvidos
em conjunto com a área de Pesquisa & Desenvolvimento da PepsiCo Brasil, e são focados em teste de
maquinário para as plantas brasileiras e criação de
novos produtos. “Trabalharemos em parceria com o
Centro para determinados projetos, o que nos permitirá avançar significativamente em inovação. Conseguiremos acelerar o nosso desenvolvimento e fazer
circular o conhecimento e as tendências mundiais
na área de biscoitos de forma mais rápida dentro da
companhia”, destaca Vagner Beggo, gerente sênior
de Pesquisa & Desenvolvimento da PepsiCo Brasil.

Grupo Boticário aumenta capacidade de
produção em 50% com nova fábrica na Bahia

|

Planejada para a sustentabilidade
A nova fábrica do Grupo Boticário foi planejada para ser sustentável. A edificação foi projetada com base
nos requisitos da certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), o mais importante reconhecimento ambiental mundial para construções. Na prática, isso significa que foram adotados sistemas de
arquitetura, construção e operação que otimizam o uso dos recursos naturais e primam pela promoção da qualidade de vida dos colaboradores e da comunidade vizinha. A unidade conta com telhado branco, alto índice de
refletância, medidas de redução e reúso de água e iniciativas que promovem a consciência dos colaboradores
para a preservação do meio ambiente, como transporte fretado, bicicletários e carona solidária, entre outras.
Todo o empreendimento foi pensado de acordo com a atuação do Grupo Boticário em sustentabilidade, de
forma integrada aos negócios e embasada em ações e resultados concretos, compreendendo a totalidade dos
processos e públicos. O tema é tratado na empresa com visão de longo prazo e metas que vão até 2024, com
foco nos temas matérias-primas e embalagens (ciclo de vida e logística reversa), ecoeficiência e canais de venda (pontos de venda e revendedores).

insight-bIOMA

A nova fábrica de produtos cosméticos e perfumaria do Grupo Boticário no município baiano de Camaçari,
a 40 quilômetros da capital Salvador, foi inaugurada em 16 de setembro. Foram aplicados R$ 380 milhões na
unidade, que já emprega 320 pessoas e tem previsão de 390 empregos diretos até o fim de 2014. A fábrica
pode produzir até 150 milhões de itens por ano, elevando a capacidade produtiva do grupo em 50%, indo de
315 milhões de itens, que é a capacidade atual da fábrica de São José dos Pinhais (PR), para até 465 milhões
de itens.
“Com a nova fábrica, estamos preparados para atender à demanda do mercado pelos próximos dez anos.
Levamos investimentos de alto valor agregado, contribuindo com o desenvolvimento da região e do país. Vamos
dar mais fluidez à produção e distribuição dos nossos produtos para os estados do Norte e Nordeste, onde o
nosso mercado mais cresce, e parte do Centro-Oeste”, afirma o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum.
A unidade de Camaçari começou a ser construída em 2012 e foi projetada para expandir sua capacidade sem
a necessidade de novos investimentos em obras e edificações. Apenas com novos equipamentos, o Grupo pode
dobrar a capacidade atual e fabricar até 300 milhões de itens por ano na Bahia.
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In September, the National Institute

ing fact: the first time in five years, deforestation in the
Brazilian Amazon increased. Between August 2012 and July
2013, the rate rose 29%. Nevertheless, the balance of the last ten
years is positive: 79% down.

s
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sy

for Space Research (INPE) released a disturb-

It is still early to risk scenarios, for good or for evil. But we must carefully
monitor and collect data for further progress on the issue. Keep the forest standing is a task of all: government and civil society.
And that side to come good news, theme of this edition. It is a joint initiative of
TNC and IBM to strengthen the initiatives of the Brazilian government for the conservation of the Amazon and sustainable food production. Bring on new partnerships! A
mercy for the forest.

|
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n Rio de Janeiro, horticulture is option
of income for many farmers in the North
and Northwest regions. Today, the state
has a representative planting of tropical
fruit, notably pineapple, peach and passion fruit. In
the latter case, a company that stands out is the Extrair Natural Oils, which turned waste into raw materials for the cosmetics and food industries. Through
a partnership with Embrapa and the State University
of North Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) machine
with innovative technology that accelerates at 90%
cleaning time of passion fruit was developed. Very
sensitive to deterioration, they were discarded by the
region’s industries juice.
The new process allowed the creation of products
with high added value, such as extra virgin oil and
defatted bran, used by the cosmetic and pharmaceutical industry, and the dried seeds, exploited by manufacturers of ice cream and candy. “With my machine can extract oil with less than 1% of acidity. It is a
new process for both industry and the labs,”explains
Sandro Reis, agronomist and managing partner of microenterprise. The FIRJAN Award for Environmental
Action is the fourth ever won by the company.
Raw material and market abound for the Extrair
per year, 840 tons of waste from the passion fruit jui-

ce industry are wasted in Rio and Brazil is the second
largest consumer of cosmetics in the world. The project to use the passion fruit may also provide a new
source of income for those who cultivate the fruit.
The idea of the entrepreneur is to make industries
pay to juice producers also by seeds.
Result of public-private partnership, the industry
recently, the industry received the Crea-RJ Environment Award in 2014 in recognition of work linked to
the sustainability of the production chain of passion
in Rio de Janeiro. Also approved another innovation
project with the Foundation for Research Support of
the State of Rio de Janeiro (Faperj) for expansion and
automation of its production line, aiming to take advantage of another residue: the bran derived from the
pressing of the seed, resulting from oil extraction.
This defatted bran has high nutritional value and
can be used to make breads, cookies, ice cream,
syrups and toppings in the food industry. As about
70% of passion fruit is composed of bark and seed,
it is estimated that the industry can generate a Rio
waste and environmental impact of around 40 000
tonnes per year if the waste is not used.
Inaugurated in 2010, in Bom Jesus do Itabapoana (RJ), on the border with the Holy Spirit, Extrair
has been honored with several awards of national

49
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and international repute, besides being considered
in 2013 by the National Association for Research and
development of Innovative Companies (Anpei) and the
Ethos Institute, a success story. The development of
co-products with high added value - as the oil and
bran passion for food, cosmetics and pharmaceutical
industry - can generate financial return greater than
the marketing of fruit juice, with the added benefit of
eliminating environmental liability. “We already export
to the United States, England and now we get to meet
one of the largest food companies in Japan,” says
Sandro Reis.
The material generated in the process of oil extraction is rich in fiber and protein, and is already
being incorporated in animal feed and in the manufacture of soap. This sort of pie, as well as the
seed itself, where benefit can also be used in the
preparation of ice creams, mousses, and other food
products. It is what is proposed with the project to
expand the industry, which should be completed in
2015.
The passion fruit processing also generates another byproduct: the bark, which is rich in fiber and
pectin. A team from the Uenf research ways to benefit from the bark of fruit to obtain a nutrient and
functional flour for human consumption.
Reducing environmental liabilities
The Polo Fruit Crops irrigated regions of Northern
and Northwestern Fluminense has great potential to
generate employment and income for small and medium producers of tropical fruits such as pineapple,
passion fruit, guava and coconut. These locations are
also installed nine small and medium agribusinesses
who perform the processing of pulp for the production of juices with discard peel and seed, generating
an environmental liability of approximately 40,000
tons per year.
A project developed by Embrapa in Rio de Janeiro, together with Pesagro-Rio and Uenf among other
partners, searches alternatives for economic, social
and environmental development of the productive
chain of the passion in the State of Rio de Janeiro,
incorporating technologies to increase productivity,
training and capacity building of technicians and farmers, besides the implementation of a pilot plant for
reuse of passion fruit seeds: the Extrair.
The “Technological Innovation for Sustainable Development of the Productive Chain of Passion Fruit
in Local Productive Arrangement” project (APL Passion fruit), funded with Embrapa, the National Council
for Scientific and Technological Development (CNPq)

and Faperj, and coordinated by Embrapa, establishes
a new way of operating in Local Productive Arrangements with integrated view of the field in the agribusiness industry for sustainable production chain of
passion.
“The strategy is to make technological innovation,
disseminating and transferring technological solutions to the largest number of producers and industrial regions involved with the production and processing of passion fruit, taking genetic materials with
high productive potential, resistant to major pests and
diseases, as well as establish processes for the recovery of waste from the juice and pulp of passion fruit,
to produce high value-added co-products industry,
hitting the bar between the country, the industry and
the market,” said Sergio Cenci, Embrapa researcher
and project leader .
Fruit growing in the state of Rio de Janeiro has
important competitive advantages such as proximity
of production to consumer centers, adequate infrastructure and logistics with the presence of research
centers, and an industrial park with capacity to triple
at least the volume of fruit to be processed. According
to the Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE), Brazil produces more than 776,000 tons of
various varieties of passion fruit, grown mainly by
smallholders annually.
The culture of passion fruit is among the most
widely grown tropical fruits in Brazil and is of great
social and economic importance, being predominantly grown by small producers with good economic
returns,” says researcher Fabio Faleiros, from Embrapa Cerrado in Distrito Federal . The State of Rio
de Janeiro is the second largest consumer market in
Brazil. This characteristic indicates a great opportunity and challenge for local farmers: food produce in
volume and quality to meet the demand. Even with
large production potential to meet consumer fruit in
natura your market, the State of Rio de Janeiro is still
fueled by large amounts of passion from other states
of Brazil.
Since 2007, the Project APL of Passion has been
developing actions research, technology transfer
and innovation in the North Fluminense. In addition
to efforts to recover from the passion fruit crop in
the region, one of the important results of the project
was the creation of the company Extract Natural Oils,
which has worked with the recovery of waste of juices and fruit pulp industries.
Last month was approved by Faperj phase II of
the project, aiming to consolidate the Local Productive Arrangement of Passion, from the incorporation

Passion fruit made in Rio
The State of Rio de Janeiro, in the agricultural
sector, has faced numerous problems since the mid-1990s, when its main agribusiness sector, the production of sugar and alcohol, for different reasons,
came into the process of decay. With support from
the Frutificar program, launched by the state government in 2000, several small and medium producers
started the new business of fruit growing, including
the passion fruit. Consequently, some industries have
settled in the region to seize the supply of raw materials, in particular for the production of juice. In 2004,
over 1,500 hectares of land of passion fruit supplied
in almost all local industries with raw material. In
some municipalities in the north and northwest of Rio
de Janeiro, the cultivation of passion fruit represented the main economic activity.
However, in 2007, the area planted in both regions
of the state fell to less than 425 acres, providing only

a production of nine thousand tons of raw material,
much lower than necessary to meet the demand of
agribusiness, confirming a process totally dissociated between field and industry. Currently, the industry
of the passion fruit juice and pulp of Rio de Janeiro
needs about 2,100 hectares of planted area and production of 50 tons of fruit, operating at idle and depending on feedstock from other states..
From 2007, a -tarefa force involving research and
extension, with over 40 technical institutions like
Embrapa, Uenf, Pesagro-Rio, Rio-Emater, Federal
Institute Campus-Bom Jesus do Itabapoana, Firjan,
State Superintendent of Agriculture of Rio de Janeiro, Agribusiness and Municipalities program, held in
diagnostics that detect bottlenecks and challenges
related to the technological aspects of the production and industrialization of raw material and process
improvements implemented in the field and industry
aiming to revitalize the culture of fruit of passion in
the North Fluminense.
Currently, this network has contributed to the
consolidation of the Local Productive Arrangement
(APL) of the Passion in the State of Rio de Janeiro.
“The passion is predominantly a crop of small farmers who require more technical support.’s Actions
need to continue supporting transfer of knowledge
and technologies, to promote the improvement and
expansion of the production process,” concludes the
researcher at Embrapa, Sergio Cenci. •

|

of new varieties of passion fruit and strengthening
actions of extension and technology transfer. Currently, with the performance of Embrapa and partner in
the region, we can see a greater integration between
the field and the industry, among research institutions
and their coaches; and an increase, even if slow and
gradual, the planted area. All this has contributed to
the expansion of production of passion fruit in the
state of Rio de Janeiro.
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The State of Rio de
Janeiro, in the agricultural
sector, has faced
numerous problems since
the mid-1990s, when its
main agribusiness sector,
the production of sugar
and alcohol, for different
reasons, came into the
process of decay
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atura:

sustainability comes in refills

Use sustainability to doing good business. That is the premise that
guides the Natura to generate positive impacts - be they social,
environmental or economic. More than selling beauty products, the
ultimate goal is to deliver value to its network of relationships across
businesses, brands and areas in which it operates. Pioneered the launch
of refills to refill bottles in the 80s, Natura was the first cosmetics
company in Brazil to offer this innovation. Besides economic, the use
of refills reduces the environmental impact and helps minimize carbon
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emissions in the atmosphere.
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n 2014, Natura has presented its new
vision of sustainability, which contains
guidelines for the sustainable model of
the company’s business in the long term,
with goals for the year 2020 In packaging, the company aspires to: use at least 75% of the total mass
recyclable packaging (56% in 2013); use at least
10% post-consumer recycled material in the total
mass of packaging (1.43% in 2013); and have 40%
of units sold in the Natura eco-efficient packaging
(21.5% in 2013).
“Concentrating efforts on three pillars - ‘Brands
and Products’, ‘Network Relationships’ and ‘Mana-

gement and Organization’ - the goal is to go beyond
neutralize damage caused by business and promote
positive impact on social, environmental and economic spheres. The new vision of sustainability Natura
expressed the intention that our product lines stimulates new values and behaviors needed to build
a more sustainable world, as is the case of Natura
Ekos,” explains Denise Alves, director of sustainability at Natura.
The company’s operations are guided by respect
for natural resources and the promotion of sustainable development. Therefore, advances in new areas.
Not only avoids negative impacts, but also genera-

now with 85% less plastic than the regular packaging.

RELATIONSHIP WITH LOCAL COMMUNITIES
Another example of sustainable practice of Natura in developing their products is the Ekos line.
Launched in 2000, was based on sociobiodiversity
and today is a market benchmark. For ingredients
of biodiversity, the company seeks to build strong
relationships with local communities, especially in
the Amazon. This relationship is key to the company have access to traditional knowledge that goes
beyond a basic ingredient. It is grounded in it that
Natura builds innovative concepts that help in the

insight-bIOMA

BET ON INNOVATION AND NEW VALUES
The company believes that one must always innovate. Today 2.5% of annual net revenues are invested in innovation, in the Sustainability area that
has one of the main vectors. The organization aims
to go beyond counteract any damage that may be
generated by the business and seeks alternatives to
promote the positive impacts needed, innovating in
the development of their products and packaging.
The positive impacts are not static, as they are associated with the continuous pursuit of innovation
throughout the chain - contributing to sustainable
development - changes in society and consumption
and continuous dialogue with its stakeholders, contributing to the targeting strategy. Therefore, Natura develops its products seeking to stimulate new
values and behaviors needed to build a more sustainable world, as well as being a reference to the
forefront of innovation and pioneering sustainable
technologies.
Last year the Natura innovated again with the
launch of the line AM, a pioneer in proposing a new
way of consuming, reconciling individual pleasure
with life on the planet. The products were developed
from an intelligent process, which allows reducing
the use of materials to generate less waste, less
waste and less environmental impact. The line reinforces the company’s position to focus on the essential, investing in formulas that offer top quality, very
sensory pleasure and a delightful fragrance. The
packages have intelligent design, which uses fewer
raw materials and allow full use of the product - to
the last drop. The bet is consumed with pleasure
and without waste, yet inviting consumers to #iamnewchoicesmoviment, which proposes that industry
and consumers think of themselves, the other and
the world. It’s a new way of consuming.

|

tes positive impacts on society, acting by a model of
production and distribution ecoeffective, which considers not only the minimization of environmental
impact, but also the reuse of all types of materials
consumed in the production of a product in its own
production process.
In 2000, the refillable products have become
part of many lines, such as Natura Chronos, Natura
Fennel, Man Natura, Natura Sève Natura Plant, Deodorants, Tododia Natura, Natura and Baby Mom and
Natura Ekos. In 2010, the company relaunched refill
Natura Fennel, produced with green plastic made
from cane sugar, and also the refill Natura Tododia,
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development of products with high added value,
which generate economic results. Part of this result
returns to the community through social and environmental projects focusing on local development,
which ensures obtaining inputs sociobiodiversity
sustainably.
That was the way for the company to develop
more innovation in this line: the refill of Verdure Natura Ekos, which uses as raw material for their 100%
recycled PET bottles. The line reflects the concern
of Natura to value biodiversity assets, using them
consciously, and keep the forest standing. The option of recycling input the time of preparing the packaging provided a 72% reduction of carbon emissions in its production. Natura Ekos, which already
has refills for most of its products, is the first major
brand of Brazilian develop and launch a fragrance
refills for your Verdure. And also the first cosmetics
brand to use PET 100% post-consumer recycled packaging in.

TRANSFORMING INOVATION INTO PRODUCTS
Refills of Ekos generate less waste for the environment because they are made of material that
was discarded, recycled and recovered. Bring more
savings as they are cheaper than regular and are
practical and easy to use thanks to the funnel-shaped lid that facilitates refilling. “The pioneering
and innovation of Natura Ekos showed Brazil for
the Brazilian, awakening new sensory and smells.
The brand was the nature seek Brazilian biodiversity and learned how to unite its traditional use to
scientific knowledge to transform them into innovative products, with novel sensory and respect the
environment. The line opened a pioneer of making
sustainable business model, promoting the social,
environmental and economic dimensions. More of
a challenge, being sustainable is the inspiration for
the brand since the extraction and responsible use
of the assets of Amazonian biodiversity, to the packaging design that emphasize refilling and the use

the same performance, thanks to its valve technology and its concentrated formula. That is, it is more
efficient and significantly reduces environmental impact. In addition, its compact packaging has on average 15% less than aluminum aerosols market.
HISTORY
Founded in 1969, Natura is a Brazilian multinational cosmetics and toiletries and beauty. It is a leader
in the direct selling industry in Brazil and recorded
R $ 7 billion of net revenue in 2013 has 30 product
lines, seven thousand employees, 1.6 million consultants and operations in Argentina, Bolivia, Chile,
Mexico, Peru, Colombia and France. The structure
of Natura comprises factories in Cajamar (SP) and
Benevides (PA), eight distribution centers in Brazil,
as well as Research and Technology centers in São
Paulo (SP), Manaus (AM) and New York (USA) . In
December 2012, the company acquired 65% of the
Australian Aesop cosmetics manufacturer, which
operates in countries of Oceania, Asia, Europe and
North America. •

Refills of Ekos generate
less waste for the
environment because
they are made of material
that was discarded,
recycled and recovered.
Bring more savings as
they are cheaper than
regular and are practical
and easy to use thanks to
the funnel-shaped lid that
insight-bIOMA

facilitates refilling
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of recycled materials,” recalls Andrea Eboli, marketing director of Natura .
In five fragrances (Passion fruit, Açaí, Pitanga,
Chestnut and Buriti), Natura Ekos brings Verdure ingredients from nature that echo the characteristics
of biodiversity assets in the starting notes, body and
background. Eko the perfume in the formula have
between 10% and 15% concentration of the fragrance, which results in a performance of more than 8
hours duration on the skin.
Another great release from the organization in
sustainable innovation is Ecocompacto year, a line
of deodorant aerosol with a proposal that reduces
by 48% the environmental impact with the same income ode similar market. One of the advantages of
the product is its packaging, with half of a common
volumetric aerosol 150ml x 75ml, deodorant offers
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Innovation

and competitiveness:
measuring the challenges of
Brazilian companies

By Guilherme Soares Gurgel do Amaral
Special advisor to the Brazilian Agency for Industrial Development (ABDI)

The competitive success of a company is related to productivity in which
companies apply their productive resources to generate revenue, winning
markets and make profits. This productivity, in turn, is related to their productive
capacities and strategies. The set of capital invested in the production, added
to human resources, management capabilities and governance, capacity for
innovation and competitive strategies are the determinants of competitiveness
when analyzed at the level of companies. However, the companies operate in
an ecosystem that involves many other elements, on the one hand that shape

production. We can divide, roughly, the competitive strategies of cost strategies
and product differentiation, and in reality we know that a combination of these
two strategies to compete in globalized markets is necessary.
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other determines the set of material and human resources available for their
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their behavior and the set of strategies available to them options, and the

59

innovation
insight-bIOMA

|
60

b

oth strategies relate to the production capacity available in the company and the
ecosystem in which this company is involved, ie, the resources that the country
is able to provide to their companies. This will relationship between the analysis of competitiveness at
the firm level and country. Several studies show that
the competitiveness of firms is related to the competitiveness of the country in which this company
operates. We know that a large part of business
costs are not determined by it, and that innovation
does not occur without the establishment of a support system that is national, such as universities,
laboratories, supporting institutions such as FINEP
and the INPI, among many others . The sum of the
internal business capabilities on business and the
resources available to them by the national ecosystem we call the competitive skills that companies
have, that determine its competitive advantages.
Thus, competitive countries are those that are able
to provide this set of skills to their companies by
creating an enabling productive ecosystem.

The main barriers to the competitiveness of a
country are related to the failure of the country to
provide the necessary competitive skills, and structural form. It needs to focus innovative productive
activities that bring productivity gains to the economy, needs to provide the necessary resources
for innovation and appropriate and at a cost that
is compatible with the international market logistics system. Barriers to competitiveness of a country are related to the productive structures of this
country, which makes their companies vulnerable
to cyclical fluctuations in the economy and foreign
competition.
Most of the resources necessary for competitiveness resources are deliberately constructed by
the countries. This occurs through policy choices by
government and efforts of the whole society to build
institutions that originate this economy the necessary skills to face global competition. Ie, to be competitive a country must be able to make choices and
deliberately build the conditions for this. There is no
country in the world which has become competitive
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WHO WHE COMPETE? WHY AND HOW?
No use in evaluating a complex and competitiveness through a ranking that compares countries
as diverse as Brazil and Bahrain likewise subject.
The question has always been who we compete?
Why and how? Thus was suggested by ABDI and
the Competitiveness Council of the USA (CoC), the
construction of a system of metrics of competitiveness that was able to measure the competitiveness
in all its complexity. This system would aim to assist
countries to meet and assess their competitiveness
more than give pat answers as to who is more competitive than anyone, know that it depends on the
question that is asked. So DecoderTM which is a
visualization system metrics competitiveness built
by ABDI in partnership with the CoC under GFCC
emerged. The DecoderTM is developing a system
which is in its Alpha version and is available by decoder.thegfcc.org site. Currently the system allows
it access to 65 139 metric countries in a historical
series that encompasses 15 years, there are various
functionality that allow access
The DecoderTM is structured into eight dimensions of factors that affect competitiveness. The logic behind the system is that the competitiveness
of a country is determined by the set of skills that
the country is able to generate on its economy, and
this is a function of its development process, its
institutions and its strategies. And we divided the
139 indicators in dimensions of factors that relate
to this process. Dimensions are: Overall Performance of Economy, Sophistication of National Economy,

Infrastructure, Talent, Capital, Innovation, Quality of
Life and Factors future growth. Countries can do
the analysis of competitiveness accessing different
ways, since by monitoring selected in each of the
dimensions to the cluster analysis indicators.
The analysis of groups (clusters) is important in
allowing countries to analyze the set of countries
that have similarities with him, for example, for the
general performance dimensions Brazil is grouped
the countries that are in the same stage of economic
development than we do. We are a middle-income
country, with typical challenges in developing countries, such as the availability of reserves to finance
our investments, and to analyze our competitiveness
is important to recognize this and from this point. But
when we analyze the sophistication of our economy,
DecoderTM shows us that we have more similarities
with developed countries such as Italy, Austria and
Australia. This implies that we are more competitive
than most developing countries in this regard, but
we need to pay attention to the maintenance of this
sophisticated production structure, which is greater
dynamism and resilience to our economy in times
of crisis.
DecoderTM can serve as a basis for the analysis of national competitiveness. For now it is not
possible to make cuts in the sectoral system. But
it can be used by companies to assess the range of
factors available to them when making investment
decisions. For example, a company engaged in intensive sector in technical and scientific knowledge
can seek to understand how engineers and researchers for the disposition of their competitors in their
home countries and compare with Brazil. Can also
measure indicators related to infrastructure, taxes
and costs for its production, always so compared to
other countries. The DecoderTM is an important tool
to facilitate international comparison, which is increasingly important in a globalized world, and brings together in one platform metrics from various
sources, which can be accessed in different ways. A
company that operates in Brazil can seek to understand if its main competitors operating in countries
that have similarities with Brazil, or whether they
are based in a country belonging to a different, more
developed cluster, and can make more conscious
strategies since this has clarity. •
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and developed without adopting for the deliberate
construction of such powers policies. And to make
choices is always needed a system to support decision making. In view of this, the Global Federation of
Competitiveness Councils (GFCC) sought, from 2011,
to build a system of metrics of competitiveness that
allowed members of the federation countries monitor and interfere with the competitiveness of their
countries. This demand arose in the federation of recognition that competitiveness indexes more known
in the world, generating famous rankings of countries, were not sufficient to assist decision makers
in formulating policies that contributed to increase
their competitiveness.

61

innovation

Amazon-net

TNC and IBM work together for
sustainable development of the rainforest
By Kelly Nascimento
Editor of Insight-Bioma

What happens when specialists from different cultures - such as United
States, United Kingdom, Australia, the Philippines, Romania and Japan - come
together to spend a month in the middle of the Amazon Rainforest? The largest
environmental organization in the world, The Nature Conservancy (TNC), and
one of the largest technology companies in the world, IBM teamed up to find
out. The two are working together to strengthen the initiatives of the Brazilian
government for the conservation of the Amazon and sustainable food production.
Between August 22nd and September 20th ten IBM experts coming from
different countries worked in Belém, Pará, together with staff of TNC in the
region. The goal is to improve the Municipal Environmental Portal (PAM), a tool
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that supports public efforts against illegal deforestation.
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he work is the result of the Corporate
Service Corps (CSC) IBM’s global program that combines consulting and technology to contribute to the development
of various organizations. The initiative consists of
sending heterogeneous groups of employees from
different countries, sharing knowledge and management models with selected organizations. Employees are exposed to new situations, and immersed in multiculturalism, are encouraged to develop
new skills and abilities to better listen to the client,
create a value proposition and work collaboratively.
In six years of the program, nearly 2,500 IBM employees from around the world participated in the
Corporate Service Corps in 34 countries (including
Kenya, Nigeria, Morocco, Ghana, Ukraine, Turkey, India, Philippines, Vietnam and Sri Lanka), performing
projects that benefited at least 140 thousand people
of the communities involved.
“By working together with the TNC, IBM brings
knowledge in management and technology for conservation programs in the Amazon, while developing
their employees and teaches them to work immersed in a new culture and reality. When working in

partnership, the whole society gets in that innovative solutions to support public policies arise,” says
Alcely Strutz Barroso, director of Corporate Citizenship at IBM Brazil.
According to the Brazilian Institute of Geography
and Statistics (IBGE), 15% of the Amazon was deforested. Illegal cutting of trees intended for illegal
timber trade are in addition to human settlements
due to the population growth in the region and especially to fire to open pastures for livestock or agricultural areas.
Corporate Citizenship
Sustainability is a pillar that permeates all areas
of the IBM, which has several projects that combine
the so-called triple bottom line, linking social, environmental and economic aspects. The company has
developed a concept of corporate citizenship that
combines the values of the company overall strategy
to build a Smarter Planet through the use of technology and consulting business.
Transversely permeating all areas of the company, the shares of corporate citizenship are the way
for IBM to expand the positive impact it can have on

DEVELOPMENT OF EMPLOYEES
Meanwhile, the CSC provides opportunities for
IBM employees to improve their communication
skills and social awareness. This is developed through teamwork in multidisciplinary and multicultural
groups, among others. Employees who take part of
the CSC, become, mostly, global leaders capable of
working in complex projects.
The initiative consists of sending heterogeneous
groups of employees from different countries. Immersed in multiculturalism, are encouraged to develop new skills and abilities, as better listen to the
client, create a value proposition and work collaboratively.
A feature of the program is completely removing
participants from their comfort zone. They do not
know, have never worked together, are outside of
your work environment and also away from family

CSC BELÉM
Brazil has hosted 18 editions of CSC. The main
objective of the CSC is to empower the TNC Bethlehem with strategic vision, marketing, technology
and processes for the improvement of Municipal Environmental Portal (PAM), in order to contribute for
the environmental preservation of the Amazon. The
10 employees of IBM made between the months of
August and September, an immersion in the challenge proposed by TNC: make PAM a robust, affordable
and large-scale tool to serve municipalities Amazon.
All participants before they reach the place of
their missions, they passed a three-month period
of preparation. At that stage, they become familiar
with local customs and culture and understand the
scope of the project in which they will work. Also,
learn about the political and economic reality of the
region.
TNC already participated in three steps: preparation - in which receives instruction and training,
and preparing the scope of comprehensive English-language project - realization - where there is,
effectively, work in conjunction with the IBM team
in the development of the solution problem posed and closing and evaluation.
The professionals were divided into three
groups: strategy and marketing; systematization of
processes and technology. Besides different roles
and skills, professionals work together to achieve
expected in this complex scenario, which has as its
background the Amazon forest and its many actors
with varied interests result.
SMARTER PLANNING
Developed in 2011 by TNC and already used by
about 20 municipalities in the Amazon, the PAM is a
portal that helps to reduce deforestation and territorial planning in rural areas. PAM has already brought
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The IBM CSC PROGRAM
One of the main programs in the area of Corporate Citizenship at IBM is the IBM Corporate Service Corps (CSC), a global design firm that combines
expertise in consulting and technology to contribute
to the development of various organizations in developing countries, while in training future leaders
of the company.
The CSC is a form of IBM put at the service of
society its best assets: the company’s knowledge,
the experience of its professionals and technology
that contribute to the company to expand the positive impact it can have on societies and strengthen local ecosystems composed of government, business
and social organizations.
To minimize critical issues regarding the economic, social and environmental aspects, the projects
in each edition of CSC detect the organizational deficiencies of each of the participating institutions,
helping to improve their management processes.

and friends. Thus, the different cultures of each employee as well as the different skills and functions
and their life stories bring to the process of problem
solving for the optimal solution that has a multitude
of looks and possibilities for response factors.
IBM understands that this is an innovative way
to empower your employees with the skills of global
leaders, while developing people, communities and
cities. With this program everyone wins: society,
business and employees. The community has their
problems solved; IBM develops new markets and
global leaders; and employees receive training in leadership and responsible development.

|

society and strengthen local ecosystems, composed
of government, business and social organizations.
Through its comprehensive programs and local
projects, the Corporate Citizenship establishes strategic alliances; share knowledge and expertise of its
workforce with people and institutions; and encourage initiatives that bring value to society.
As a result, contributes to the formation of leaders with global, systemic and integrated view, inside and outside the company, and to improve the
management of critical issues of society: economic
development, education, culture and health.
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positive results in recent years and have contributed
to guarantee the conservation of forests in northern
Mato Grosso and in southeast Pará, regions with the
highest rates of deforestation in the Amazon region
and where the TNC has concentrated its efforts. An
example is São Felix do Xingu, located in the southeast of Pará. The city has the largest cattle herd in
the country and has been the national champion of
deforestation, but with the use of the tool, together
with other initiatives, could reduce the illegal deforestation in more than 60% since 2011.
With the approval of the New Forest Code in
2012, all farms in the country now have the obligation to do until 2016, the Rural Environmental Registry (CAR), which is the responsibility of state governments and acts as a kind of earth´s ID. To facilitate
this process, the federal government launched the
SICAR. Pará, in turn, was one of the pioneer states
in the CAR record, through a system called SIMLAM.

Among other advantages, the PAM allows cross-referencing between the CAR and the National Institute for Space Research (INPE), helping authorities view the land use satellite which consequently
contributes so they can act more accurately against
deforestation. For producers, the PAM makes inserting data in the CAR. For municipalities, the portal
provides access to data on existing forests in each
private property, which allows governments to monitor the environmental situation of the land individually accountable and more efficiently who violates
the law. A dissemination strategy PAM to inform and
mobilize the various stakeholders about the numerous advantages of the program is also contemplated by the project.
Now, TNC and IBM hope to improve the functionality of the portal and integrate it with other two
programs created by the government with the same
function, the Sychar and Simlam. “We see a huge
opportunity for expansion of the WFP country. We
want it to become an even more affordable tool for
intelligent management of the territory, because it
is crucial for Brazil to conserve their forests and
improve your productivity in the field,” said Marcio
Sztutman, manager of Amazon conservation of TNC.
In this context, the IBM team is working to develop a roadmap, a kind of future detailed map of this
system, including an analysis of the current state of
the PAM and the way he should go, for PAM to become a more effective tool. In the state capital, the IBM
experts held several meetings several local actors,
such as government and farmers, among others, to
diagnose the main challenges of the project and mobilize them about the importance of PAM. •
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Brazilian parks:
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By Marcia Hirota
Executive director of SOS Mata Atlântica Foundation
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Christ the Redeemer is one of the seven wonders of the modern world, a symbol of Brazil
abroad and the most popular tourist attraction of Rio de Janeiro. Situated at the top of
Tijuca Forest, what few people know is that the Corcovado, where is the Christ, is within a
Conservation Unit (CU), the Tijuca National Park, reference the tourist potential of national
parks in the country, with over 2 million visits per year.
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ith 3,953 acres of the park protects fragments of Atlantic Forest biome essential to the city, being responsible for the
provision of many ecosystem services,
such as maintenance of water sources, erosion
control and reduction of air pollution, in addition
to maintaining the rich biodiversity location. At the
same time, is a hub of sustainable tourism and an
important recreation area.
The example of the Tijuca National Park is also
a point outside the curve in the reality of Brazilian
parks. Currently, the nearly 70 existing national parks, only 26 are open to visitors and only 18 have
minimal infrastructure. In 2012, these parks had
5.3 million visitors and grossed almost £ 27 million
in ticket sales, with just over 3 million visits occurred only in the Tijuca National Parks and the Iguaçu
(Paraná), this being second an emblematic example
of the devaluation of our parks.
The Iguaçu National Park, home to the Iguaçu Falls, natural heritage site, is the second most
visited in Brazil and is seriously threatened by a
bill (No. 7123) pending in Congress that seeks to
amend the National System of Conservation Units
(SNUG) to allow the reopening of an old road that
cut through the park, closed in 2003 by court order.
There are also the impacts of hydropower in the
boundaries of this park.
A study conducted by scientists at the Federal
University of Pernambuco and Imazon, presented
in April in the journal “Conservation Biology”, indicates that the last three decades, Brazil has lost 5.2
million hectares of native forests that were protected by law, the equivalent area the territory of
Costa Rica.
Thus, besides the loss of public assets, the
country wasted opportunities to enable the national
economy, encourage initiatives to promote regional
development through sustainable tourism-related
or that could generate more work and improve in-

come distribution activities, contributing for social
inclusion
A great example of this potential is the National
Park of Capivara Ridge, located in the southeast
of the state of Piauí and welcomes tourists from
all over the world interested in learning about archeological sites that preserve hundreds of cave
paintings. Those who visit the park also discovers
one of the best infrastructure in the country, based
on the work of four decades of researcher and archaeologist Niéde Guidon. Over 400 km of internal
roads with drainage, paving the most complicated
stretches, hundreds of archaeological sites prepared for visitation with walkways and access ramps,
lighting, bilingual signage and garbage collectors,
among others.
The work of Dr. Niéde and his team of Museum
of American Man Foundation has revolutionized
the theories of occupation of the Americas, winning awards and international recognition. Also
impressive impact on the reality of the communities surrounding the park: full-time schools were
built to meet the children in the region, including
food and dental care. Beekeeping techniques and
pottery production were passed on to the young.
Women, who previously dependent on the husbands, began to occupy vacancies in various activities
offered by the park
In São Raimundo Nonato, with about 35 000
inhabitants, was built the “Museum of the American Man”, comparable to the best in the world
in this area, Sérgio Motta Cultural Center, which
has laboratories where researchers from different
parts of the world and locals work and a campus
of the Federal University of Vale do São Francisco,
with the first public undergraduate degree in archeology from Brazil. The bad news is that all these achievements are now threatened by the lack of
public investment needed to maintain the implanted
structure. A six-star hotel, similar to what exists
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that the potential is small. It is however a wrong
conclusion. In the USA, for example, 70% of visitation is concentrated in 20% of the public preferred
parks. Assuming that the Brazilian case 70% of the
additional revenue potential of £ 168 billion is also
concentrated in the first quintile of regions ordered
by tourism, the average impact on GDP of these sites is very significant, of the order of 3.5%.
National Parks are truly abandoned amid a
schedule of country. Brazil needs to recognize
protected areas as its greatest asset and prioritize
new mechanisms and resources to existing assets
so that the country is also strengthened as a tourist
destination. Today, neither the Brazilian nor foreign
visitors can enjoy these riches properly. •
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in South Africa, has also had his project approved,
but not yet got off the ground due to lack of completion of an airport, under construction for over
10 years.
According to the World Tourism Organization,
nature tourism is the fastest growing in the world,
between 15% and 25% per year segment. However,
Brazil, environmental power with incredible scenic
beauty, little advantage.
Recent research by the Institute sown evaluated the economic potential of protected areas and
found that the Brazilian tourist use of these areas
could generate an income of up to R $ 168 billion
over ten years. Compare this recipe with the national GDP (£ 5.2 trillion) may, at first glance, suggest
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REVERSE
LOGISTICS

of oils´production chain

Given the negative environmental impacts arising from improper disposal
of used vegetable oil in kitchens, Cargill Agrícola began in January 2011, by
Liza brand, the Action Programme Renew the Environment. It is a program
of reverse logistics for recycling waste oil collected at points of easy
access to the consumer, and whose final destination is the manufacture
of biodiesel - a clean, renewable fuel. The success achieved by the action,
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which continues to expand, it became a reference in the reverse logistics
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nvest in more sustainable processes in
all our chain is inherent in the business of
Cargill. We understand that our responsibility does not end when our products
are placed on the shelves of supermarkets and even
then, when they are brought to the Brazilian homes.
Nothing more logical, then, to invest in a program
to collect vegetable oil post-consumer action that is
directly connected to one of our main products, oil
Liza.
The incorrect disposal of this waste can cause a
sanitation problem, because a single quart of used
vegetable oil dumped into rivers or lakes has the potential to pollute up to 25,000 liters of water, according to the Basic Sanitation Company of the State of
São Paulo (Sabesp). The nine billion gallons of oil
discarded annually in Brazil, less than 5% is currently recycled. However, if recycled, the product can
be converted into soap, resins, soap, glycerin and
even biodiesel for energy generation.
If thrown into sinks or drains, the waste oil and
fat can cause clogging in the public sewer system,
and increase the cost of water treatment. Should
reach rivers and / or springs, oil can pollute the
water, creating a layer on the surface of the water

body which prevents oxygen exchange with the atmosphere, impacting the aquatic fauna and flora. If
thrown on the ground, used oil acts as a waterproofing agent, making the percolation of water into the
subsurface and negatively affecting important micro-organisms in the degradation of organic matter
process. Moreover, the used oil improperly thrown
on the ground can reach the water table, polluting
the water reserves in depth.
Therefore, the Action Programme Renew the Environment offers consumers a practical alternative
and environmentally friendly for disposal of used
cooking oil. Just that consumers expect the used oil
to cool, with the help of a funnel, put it in a PET
bottle. When the bottle is full, must be brought to
one of more than 470 collection sites and deposited
the program, tightly closed, in the display. Through
the initiative of Cargill, led by Liza brand, consumers
help to preserve the environment and to make the
supply chain more sustainable vegetable oils, reducing their impact on nature.
DEPLOYMENT
In January 2011 opened the first collection point
Renew the Environment Action Programme. In the

noteworthy that the PET bottles, in which the oil is
delivered to the display, are forwarded to recycling
cooperatives, reducing the impact on the operation
of the Program.
It is currently in testing a new display model
collector, made with plastic wood, which also uses
recycled material in their production. He has more
durability - which ensures the least amount of raw
material for the operationalization of the program and is intended primarily to locations exposed to the
weather, further increasing the capillarity Renew
Action, which could reach before unsuitable locations for allocation a display collector residual oil.

MANAGEMENT ONLINE
The Action Programme Renew the Environment
has a system of on-line management, which translates into an essential tool for monitoring your performance. Through this system, our partners have
access to your work schedule and may include relevant data on its performance. This data, in turn, are
immediately available for viewing.
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PARTNERSHIPS
The program is based on a partnership model,
and to establish them, Cargill structure in a draft
that is formalized stakeholder participation in the
program (retailers, malls, condominiums, universities, government agencies, private institutions etc.)
. Meanwhile, Cargill seeks partners who can carry
out the collection and processing of waste. Companies are legally approved, with documentation and
licenses analyzed, and submitted for technical visit a
specialized team. After approval is signed draft partnership, ensuring their involvement in the program.
These companies are trained to act within the scope of the program and operate the system on-line
management, fundamental to the management of the
Action tool Renew.
Partnerships include a plurality of social actors
around a common goal: reducing environmental
impacts environmentally friendly and encouraging
recycling and disposal of residual oil after consumption. They strengthen the performance of the program and encourage its continuation.
The Action Renew the Environment also has institutional partnerships as Utility and Cetesb as well
as NGOs, Civil Society Organizations of Public Interest (OSCIPs), companies responsible for the collection and disposal of residual oil, departments of
environment, education departments, schools, municipalities and cooperatives of collectors.
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first year of action, 210 points were activated in partnerships with retailers, malls and public agencies.
Since then, the program grows in number of collection points and collected volume. Along with the
activations, lectures and actions are performed, aiming to raise awareness for sustainable separation
and disposal of waste cooking oil. The oil is collected by specialized partner companies and forwarded
to the production of biodiesel.
Currently, the program is present in more than
70 cities in the states of São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Paraná and Goiás, It has roughly 470
collection points, which have received more than
600 tons of post-consumer waste oil.
The analyzes of the effectiveness of the program
are constant, and, during the deployment, some
enhancements were made for quality assurance.
The partners responsible for performing the collections are constantly analyzed before the current
legislation, which ensures us to operate businesses
in legal compliance with respect to environmental
and labor laws. Already displays used for packaging
of residual oil are made from recycled PET, seeking
the lowest environmental impact in its production
and the market demand for this type of material. It is
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With information relevant to the operation of the
program and the daily monitoring of collections and
the amounts taken, it is possible to access data that
guide decision making. Still, periodic meetings with
our partners collection are performed in order to
closely monitor the processes undertaken to identify
opportunities for improvement.
From the data obtained in the management system as well as the regular meetings, necessary
measurements are performed for the relevant operational program, which lets you set goals for improvement and consolidated growth and estimate
the necessary investments for the maintenance and
expansion of corrections initiative while maintaining
the highest standard of quality achieved during the
years of action.
Another relevant to ensuring the continuity and
growth of the program factor are the agreements
signed with state environment through municipal
and state environmental regulatory agencies. The
signing of these agreements, formally guarantees
percentage and continuous growth of the collection
points of the program in the cities of interest.
Today, Renew the Environment Action consolidated in the environmental sustainability of Cargill

strategy being recognized internally and externally
as a success story in terms of the Reverse Logistics
programs. This assigns substantial planning new
actions and future investments in program scope
and growth of our operations in locations and met
security in new regions, increasing the number of
consumers covered by Renew Action. The goal is to
be present in all Brazilian regions, leading to close
to the consumer an alternative sustainable disposal
of waste vegetable oil.
MAIN RESULTS
Since the program began, were activated more
than 470 collection sites in 70 cities in five Brazilian states: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná and Goiás. More than 600 tons of post-consumer waste oil were collected, much potential to
pollute about 15 billion liters of water if disposed of
incorrectly.
To achieve these figures, it was necessary to
sensitize customers and companies to make available their physical spaces for activation of the collection points to the population.
Since the program’s inception have been signed
more than 30 agreements with the various sectors

show greater civil society participation in sustainability initiatives maintained by the Program.
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RECOMMENDATIONS FOR REPRODUCTION
Points as relevant to the success of the Action
Renew the Environment, highlighted three pillars:
Partnership model, online management tool and
awareness actions and education. Through partnerships, the program becomes a large network that
links different groups with a common goal, and that
is the decisive factor for its success.
Another key factor for the success of the program is the tool of online management, which enables precise monitoring of indicators of program
outcomes, management quality and credibility, disclosure of indicators for all partners involved and
the provision of to state agencies. The system is our
tool of work, and through him, we run the operation
and understand where we need to improve and where we are doing well.
Having installed the structure and management
system working is a vital step, but to achieve the
goal of the program is needed community engagement. Thus, actions of education and awareness
are essential to involve the population and sensitize
people about to change its behavior from treating
differently this residue in your home and performing
the proper disposal of the same.
Over the years, we have learned that simply creating a PEV (Delivery Point Volunteer) the results
would not be as significant as expected. Thus, only
with the involvement of public and private sector
and the third sector can achieve significant results
as we have today in numbers of sampling points collected volume and impacted consumers. •
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of different regions. Thus, the relationship and management of steakholders are essential for the positive results of the program.
Another important arm of Action Renew your
commitment to education and environmental awareness. For this reason, we conducted lectures on
environmental issues in schools - from primary to
university education - making assimilable and applicable to the daily lives of individuals subject.
These actions take about conscious consumption, solid waste, recycling and the role of population as co-generator of environmental impacts.
Formed partnerships with NGOs and OSCIPs ensure continuity of environmental education projects
through interventions with the environment in
malls and retail chains, among other places. Thus,
we achieve public from various sectors of society,
spreading the environmental culture and sustainability concepts.
Given the recognition of the program as an initiative of enterprise reverse logistics, we are constantly invited to attend trade shows and events on
the subject. Our primary purpose in attending these
events is to educate the public about the proper disposal of residual oil after consumption, and wider
bias on recycling in general.
It is impossible to assess accurately the number
of people impacted by these actions, but it certainly
has come a few thousand citizens. More important
than numbers, are the values imparted to the people
as well as the actions taken by them after conscientizarem is its role in environmental preservation.
Qualitative and immeasurable results, combined
with expanded points of increase and the increase in
collected volumes of residual oil per collection point,
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The Impact of

universal
sanitation
By Marina Grossi
President of CEBDS (Brazilian Business
Council for Sustainable Development)

By Édison Carlos
President of the Institute Trata Brasil

The scenario sanitation - provision of clean water with sewage collection
and treatment - in Brazil is an unacceptable discrepancy. Seventh largest
economy on the planet, the country ranks 112th position in a ranking of
200 nations evaluated in the Index of Development of Sanitation. In the
most recent assessment, 2011, this index, which ranges from zero to one,
one being the ideal situation, punctuated with 0.581, a performance that
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leaves us far from the desirable average of countries of North America
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and Europe and below some nations of North Africa, the Middle East and
Latin American neighbors.
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he index, which takes into account the
current sanitation coverage and its recent developments, reflects negative impacts in areas vital to any society - health,
education, productivity, income generation, environmental quality, and even the happiness index of the
United Nations. In summary, sanitation interfere directly and concretely the three main dimensions of
sustainability - economic, social and environmental.
Our liability in sanitation is historical. Fifty years
ago, only one in three houses were connected to the
sewer system or rainwater drainage system. Regarding the fate of the sewage collected, the situation
was even more dramatic: only 5% of the effluent received some kind of treatment. The remainder was
discharged directly into the environment. Evolved
since then, but at a slower pace when compared
with the economic expansion of the country, the
jump in the number of inhabitants and the excessive concentration of population in urban perimeters.

Today, 55% of dwellings are covered with collection
network, but only 37.5% of sewage is treated. Also
have still failed to universalize the water network:
17.6% of Brazilians do not have this service.
The negative consequences of the current situation of sanitation for Brazilian society are detected in multiple areas. Help explain, for example, our
indices as indicators of poor health, compared to
countries losing far more modest savings. Both the
infant mortality rate, which is 12.9 deaths per 1,000
live births, as life expectancy, 73.3 years, we are lower than in Latin American countries like Argentina,
Chile and Cuba.
Trata Brasil Institute and the Brazilian Business
Council for Sustainable Development (CEBDS) recently completed a study entitled “Economic Benefits of Expanding the Brazilian Sanitation”, which
compares the actual data extracted from Brazilian
official agencies in several areas with a hypothetical
(and scenario desired) of a Brazil with zero sanita-
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Trata Brasil Institute and the
Brazilian Business Council for
Sustainable Development (CEBDS)
recently completed a study entitled
“Economic Benefits of Expanding
the Brazilian Sanitation”, which
compares the actual data extracted
from Brazilian official agencies in
several areas with a hypothetical
(and scenario desired) of a Brazil
with zero sanitation deficit

tion deficit. In the end, the study reveals that the cost
to achieve this ideal level would be R$ 312.2 billion
in today’s money.
In 2013, according to the DataSUS, part of the Ministry of Health, were reported more than 340,000
hospitalizations for gastrointestinal infections, of
which 50% were children and adolescents up to 14
years. If the country had universalized sanitation,
the number of admissions would drop to 266,000,
the volume of spending Health System would be
reduced by R$ 27.3 million to the hospital and we
would have a drop of 15.5% in the number of deaths
of hospitalized patients.
The impacts of this problem in education are
evident in the same way. Students who live in areas without sanitation have greater educational backwardness in relation to colleagues who live in
neighborhoods sanitized. With universal access to
sanitation, there would be a reduction of 6.8% of
school delay, thus improving the level of average
schooling with positive long-term effects, both students in later life and for society.
The country’s productivity is also greatly affected. In 2012, there were an estimated 849,500 days
of work per spacing caused by diarrhea or vomiting loss. The cost of absenteeism was R$ 1.11 billion
in paid hours not worked. The universal water and
sewerage services would reduce the number of absences by 23% and costs by R$ 258 million.
The gap between those who have access to sanitation and excluded from this service leads to a
wage gap between the two groups. Without access
to sanitation workers earn on average over the career 10% less than their colleagues in the same hierarchical range, reflecting a weaker school education
in the past and in the present health problems. With
the universal water and sewer service, there would
be an increase of 6.1% in total wages in the country
(currently around R$ 1.7 trillion), allowing an increase in payroll of R$ 105.5 billion per year.
The economic and social impacts can be observed even in real estate and tourism, two activities
intrinsically linked to infrastructure and environmental quality. There is for example a difference
of 13.6% between the value of two properties - one
with and one without access to sanitation. With the
universal, the real estate values would reach R$
178.3 billion and would cover, as a consequence, increased tax revenues as property tax calculated in
today at R$ 1.02 billion per year.
In tourism, it is estimated that the universalization would create nearly 500,000 jobs between
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placements in hotels, hostels, restaurants, travel
agencies, passenger transport companies etc. The
income generated from these activities would reach R$ 7.2 billion a year in wages and an increase
in GDP of over R$ 12 billion for the country. Today,
our rate of flow of foreign tourists is 27 visitors per
thousand inhabitants, very performance of some of
our neighbors better served by sanitation, such as
Cuba (238 tourists per thousand inhabitants), Chile
(176) and Argentina (139) below.
The projections made for an ideal scenario lead
us to realize the size of our liabilities, but indicate

that it is possible to overcome the challenge of universalizing sanitation in the country. If we add the
financial benefits demonstrated in the study, combined with the tangible and intangible gains in social
and environmental dimensions come to the conclusion that these gains far outweigh the value required
to achieve the universalization of these services.
A well-structured alliance between governments, businesses and civil society is the best way
to adapt our infrastructure to the size and strength
of Brazil, and, especially, enabling better life conditions for Brazilians. •

