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Falta pouco mais de um ano para a cidade do Rio
de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos. Quase cinco anos
se passaram desde a candidatura, quando o Brasil se comprometeu a
despoluir pelo menos 80% da Baía de Guanabara para o evento. E não vai cumprir
a promessa.
As Olimpíadas estão bem longe de ser a grande preocupação envolvendo nossa
poluída baía. Mas era um sopro de esperança de que o problema, enfim, pudesse ser
resolvido.
Nos municípios do entorno da Guanabara a parcela das moradias sem coleta de
esgoto era de 57% em 2012. A consequência disso é a péssima condição das
águas nos cursos que drenam a região e deságuam na Baía. O problema é
detalhado no artigo de capa desta última edição do ano. Que 2015 nos
traga melhores notícias!
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Novos tempos.
Uma nova marca.
Ótimas perspectivas.
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O Banco Bonsucesso está sempre em busca das soluções financeiras
mais inteligentes para você. É um banco com diferentes produtos
para pessoas com diferentes prioridades. A nova marca reflete o
momento sólido e dinâmico do Bonsucesso, que é um banco que
trabalha para que você tenha um futuro tranquilo e realize seus
sonhos na melhor fase da sua vida: agora.
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Quando tradição e
caminham lado a la
Quem sai ganhando
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Era 1944, e Stephan Zweig já havia escrito o livro
que viria a se tornar epíteto do Brasil pelas décadas
seguintes: País do Futuro.
Criada com o objetivo de formar líderes para o setor
público e privado, a Fundação Getulio Vargas logo
avançou para se tornar referência em ciências sociais
e econômicas. Em 1951, lançou o Instituto Brasileiro
de Economia, o FGV/IBRE. Passou a calcular os
nossos índices econômicos e se tornou referência
para a compreensão da economia brasileira, no país
e no exterior. Em 1952, veio a primeira Escola de
Administração Pública e de Empresas da América
Latina, a FGV/EBAPE.
Em 1954, a FGV/EAESP, Escola de Administração de
Empresas de São Paulo. Em 1965, a Escola Brasileira de
Economia e Finanças, a FGV/EPGE.
Tempos depois, ampliou suas funções e se tornou
referência em pesquisa e produção de conteúdo. Em
da história contemporânea do país. Em 2002, fundou
suas escolas de Direito no Rio e em São Paulo. Em 2004,
lançou sua Escola de Economia de São Paulo, a
FGV/EESP. Em 2011, a FGV/EMAp, Escola de
Matemática Aplicada.
Hoje, a FGV figura entre os 25 principais think tanks
do mundo, produz estudos que guiam políticas
públicas e orientam empreendimentos privados, e sua
atuação abrange as mais diversas áreas, de finanças a
desenvolvimento sustentável.
A FGV nunca se acomodou com o sucesso de cada
nova empreitada, e mantém firme a mesma crença que
a trouxe até aqui: tradição e inovação não são opostos,
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mas complementares.
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1973, lançou o FGV/CPDOC, maior centro de referência

fgv.br
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Desafio

Pikettysmo:

a desigualdade na mira

Por Ladislau Dowbor
Professor de economia da PUC de São Paulo, consultor de diversas agências
das Nações Unidas

Thomas Piketty, com a força da juventude e uma saudável distância das
polarizações ideológicas que tanto permeiam a análise econômica, abriu novas
janelas, trouxe vento fresco, nos permitiu deslocar a visão. Se bem que o problema
da distribuição da renda sempre estivesse presente nas discussões, a teoria
econômica terminou centrando-se muito mais no PIB, na produção de bens e
serviços e muito insuficientemente na repartição e nos mecanismos que aumentam
ou reduzem a desigualdade.
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desigualdade atingiu níveis obscenos.
Quando uma centena de pessoas são donas
de mais riqueza do que a metade da população mundial, enquanto um bilhão de pessoas passa fome, francamente, achar que o sistema está
dando certo é prova de cegueira mental avançada. Mas
para muita gente, trata-se simplesmente de incompreensão, de desconhecimento dos mecanismos.
A lenta dissipação da neblina que cerca o problema da desigualdade vem sendo construída nas últimas décadas. Basicamente, enquanto a partir dos

anos 1980 o capitalismo entra na fase de dominação
dos intermediários financeiros sobre os processos
produtivos – o rabo passa a abanar o cachorro (the
tail wags the dog) é a expressão usada por norte-americanos, como Joel Kurtzmann –, e com isso passa
a aprofundar a desigualdade, foram se construindo,
com grande atraso, as análises das implicações.
Um amplo estudo do Banco Mundial ajudou bastante ao mostrar que, basicamente, quem nasce pobre permanece pobre e que quem enriquece é porque
já nasceu bem. É a chamada armadilha da pobreza,
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a poverty trap. Essa pesquisa mostrou que a pobreza
existente simplesmente trava as oportunidades para
dela sair. Com Amartya Sen passamos a entender a
pobreza como falta de liberdade de escolher a vida
que se quer levar, como privação de opções. O excelente La Hora de la Igualdad, da CEPAL, mostrou que
a América Latina e o Caribe atingiram um grau de
desigualdade que exige que centremos as nossas estratégias de desenvolvimento em torno a essa questão. Isso para mencionar algumas iniciativas básicas.
O livro do Piketty não surge do nada; sistematiza um
conjunto de visões que vinham sendo construídas.
E há naturalmente o acompanhamento do desastre
crescente por tantas instituições de estudos estatísticos. Hoje conhecemos o tamanho do rombo, temos
dados para tudo, sabemos quem são os pobres. O The
Next 4 Billion do Banco Mundial mostra que temos quase dois terços da população do planeta “sem acesso
aos benefícios da globalização”; os dados do Relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2014 do PNUD
mostram que 2,2 bilhões de pessoas vivem na pobreza, dos quais um pouco mais de um bilhão na miséria,
abaixo de 1,25 dólar ao dia. Temos inclusive os detalhes dos 180 milhões de crianças que passam fome,
de 4 milhões de crianças que morrem anualmente por
não terem acesso a uma coisa tão elementar como
água limpa. O Working for the Few, da Oxfam/UK, apresenta uma visão geral da desigualdade, em particular a
da riqueza (patrimônio familiar acumulado), que ultrapassa de longe a desigualdade da renda.
Os nossos dilemas não são misteriosos. Estamos
administrando o planeta para uma minoria, por meio

de um modelo de produção e consumo que acaba com
os nossos recursos naturais, transformando o binômio desigualdade/meio ambiente numa autêntica catástrofe em câmara lenta. Enquanto isso, os recursos
necessários para financiar as políticas de equilíbrio
estão girando na ciranda dos intermediários financeiros, na mão de algumas centenas de grupos que nem
sequer conseguem administrar com um mínimo de
competência as massas de dinheiro que controlam.
O desafio, obviamente, é reorientar os recursos para
financiar as políticas sociais destinadas a gerar uma
economia inclusiva, e para financiar a reconversão
dos processos de produção e de consumo que revertam a destruição do meio ambiente.
Falta convencer, naturalmente, o 1% que controla esse universo financeiro diretamente através dos
bancos e outras instituições e crescentemente de
modo indireto pela apropriação dos processos políticos e das legislações. As pessoas não entendem o
que é um bilionário, e realmente não é um desafio que
faz parte do nosso cotidiano. Mas uma forma simples
de entender essa estranha criatura nos é apresentada
por Susan George: um bilhão de dólares aplicados em
modestos 5% ao ano numa poupança rendem ao seu
proprietário 137 mil dólares ao dia. O que ele vai fazer
com esse dinheiro? Por mais guloso que seja o bilionário, não há caviar que resolva. O dinheiro, portanto,
é reaplicado, e a fortuna se transforma numa bola de
neve, gerando os super-ricos, os que literalmente não
sabem o que fazer com o seu dinheiro.
Um segundo mecanismo a ser entendido é a diferença entre a renda e o patrimônio. A renda é anual

Ensaio crítico sobre o capital no século XXI. Os números
de páginas se referem ao original francês.
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escreve o autor, “seria um imposto mundial e progressivo sobre o capital, acompanhado de uma muito
grande transparência financeira internacional. Uma
instituição desse tipo permitiria evitar uma espiral
de desigualdade sem fim e regular de forma eficaz
a inquietante dinâmica da concentração mundial dos
patrimônios.”(835)
Não se trata apenas de frear uma dinâmica descontrolada. Trata-se também de recompor e ampliar
as políticas sociais, para as quais a ação pública é
essencial. Piketty tem total clareza do peso essencial
que tiveram as políticas sociais na fase equilibrada
de desenvolvimento do pós-guerra. O Estado não é
“gasto”, é prestação “de serviços públicos que beneficiam gratuitamente as famílias, em particular os
serviços de educação e de saúde financiados diretamente pelo poder público. Essas ‘transferências in
natura’ têm tanto valor quanto as transferências monetárias contabilizadas na renda disponível: evitam
que as pessoas interessadas tenham de desembolsar
somas comparáveis – ou, por vezes, nitidamente mais
elevadas – junto a produtores privados de serviços
de educação e de saúde”. Tem também clareza dos
aportes de Amartya Sen, de que a políticas sociais,
ainda recentemente classificados como gastos, constituem investimentos nas pessoas, com impactos
produtivos generalizados.
Utópico? Os ricos pagarem impostos não é utópico, é necessário. E tributar o capital parado nas
cirandas financeiras, rendendo sem produção correspondente, é particularmente interessante. Na proposta de Piketty para a Europa, seriam 0% para patrimônios inferiores a 1 milhão de euros, 1% para os que se
situam entre 1 e 5 milhões e 2% para os acima de 5
milhões. Não é trágico; não deve levar os muito ricos
ao desespero, e geraria o equivalente a 2% do PIB
europeu (cerca de 300 bilhões de euros), o suficiente
para liquidar, por exemplo, o endividamento público
em pouco anos, e tirar os países membros das mãos
dos intermediários financeiros. (889) Seria um bom
primeiro passo.
Novo? Não, não é novo, mas é apresentado no
livro do Piketty de maneira muito legível (inclusive para não economistas); uma obra extremamente
bem documentada, e com uma clareza na explicação
passo a passo que transforma-a numa ferramenta de
trabalho de primeira ordem. •

|

– resultado de salário, de aluguéis, do rendimento de
aplicações financeiras etc. –, enquanto o patrimônio
(net household wealth, patrimônio domiciliar líquido) –
constitui a riqueza acumulada, sob a forma de casas,
contas bancárias (menos dívidas), ações e outras formas de riqueza. A verdade é que quem ganha pouco
compra roupa para os filhos, paga aluguel, gasta grande parte da sua renda em comida e transporte, e não
compra belas casas, fazendas e iates, e muito menos
ainda faz aplicações financeiras de alto rendimento. O
pobre gasta, o rico acumula. Sem processo redistributivo, gera-se uma dinâmica insustentável a prazo.
O livro do Piketty não é apenas muito bom, é oportuno. Pois é nessa situação explosiva de desigualdade no planeta, quando até Davos (Davos, meu Deus!)
clama que a situação é insustentável, que surge uma
explicitação de como se dão os principais mecanismos que geram a desigualdade, como evoluíram no
longo prazo, como se apresentam no limiar do Século
XXI, e em particular como o problema pode ser enfrentado.
O raciocínio básico é simples e transparente: os
avanços produtivos do planeta se situam na ordem
de 1,5% a 2% ao ano, enquanto as aplicações financeiras dos que possuem capital acumulado aumentam numa ordem superior a 5%. Isso significa que
uma parte crescente do que o planeta produz passa
para a propriedade dos detentores de capital, que
passam a viver da renda que esse capital gera, o
que justamente nos leva à fantástica concentração
de riqueza nas mãos de poucos. E do lado propositivo, esperar que mecanismos econômicos resolvam
o desequilíbrio crescente faz pouco sentido: precisamos criar ou expandir, segundo os casos, um imposto progressivo sobre o capital. O que inclusive
seria produtivo, pois incitaria os seus detentores a
buscar realizar investimentos produtivos em vez de
observarem sentados o crescimento das suas aplicações financeiras.
Como enfrentar o capitalismo patrimonial globalizado do século XXI? Essa é a questão central colocada no estudo do Piketty. O desafio tende a desanimar. O autor se refere, com coragem, à “utopia útil”
que está propondo. A visão mais ampla em termos
propositivos está na linha de um imposto progressivo
sobre o capital acumulado. Já que os mecanismos
de mercado, nesse caso, em vez de gerar equilíbrios,
geram um processo cumulativo de desigualdade, com
uma espiral descontrolada de enriquecimento cada
vez menos vinculado à contribuição produtiva, uma
intervenção institucional para organizar a redistribuição torna-se indispensável. “A ferramenta ideal”,
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Por Gerson Leite de Moraes
Doutor em Filosofia e professor de Ética na
Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas

A Lei 12.846, mais conhecida como Lei Anticorrupção, entrou em vigor em 29 de
janeiro de 2014, mas ainda não foi regulamentada, pois está em análise na Casa
Civil desde o primeiro semestre. Sem dúvida, trata-se de um grande avanço na
busca de transparência nas relações comerciais entre empresas, tanto no âmbito
privado quanto no público, pois, segundo o texto da lei, as empresas envolvidas em
atos ilícitos poderão ser punidas por pagamento de propina a servidores, fraude a
licitações ou manipulações de contratos e atos que prejudiquem a administração
pública, tanto no Brasil quanto no estrangeiro. As multas podem variar de 0.1% a 20%
do faturamento bruto da empresa, o que de fato representa um montante considerável;

programas de prevenção de combate a corrupção ou colaborem com investigações
poderão ser beneficiadas com penas mais brandas, o que na prática representa a
criação da versão empresarial da já famosa delação premiada.

|

nacional e também em seu site. A lei prevê, ainda, que as empresas que tiverem
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além disso, a empresa condenada deverá publicar a decisão em veículos de circulação
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cenário político e econômico do Brasil na
atualidade, principalmente com os desdobramentos que se renovam a cada dia no
caso Petrobras, nos faz pensar que uma
lei anticorrupção, como a mencionada anteriormente, é de suma importância e de extrema necessidade.
Ela surge em boa hora, na visão de alguns, talvez até
tardiamente, mas é fato que ela representa um avanço. Contudo, a eficácia desta ou de outras leis que
eventualmente poderão aparecer no mesmo carreadouro dependerá de um trabalho paralelo e contínuo
de mudança de hábitos e costumes que estão enraizados na cultura brasileira, manifestando-se na prática diária do povo que habita esta terra desde o seu
descobrimento. Pode-se dizer que a grande inimiga
histórica do Brasil é a corrupção. Ela é um mal que
nos assola há mais de 500 anos, mas na atualidade
compreendemos, de fato, que ela é a raiz dos outros
males. Onde prevalece a corrupção, falta educação
para as crianças, para os jovens e para os adultos; o
acesso à saúde torna-se muito difícil, quase impossível; a segurança transforma-se num caos; e o desenvolvimento econômico, gerador de emprego e renda,
mostra-se inalcançável.
É bem verdade que as leis, devido ao seu caráter
normativo, conseguem atingir razoavelmente seus objetivos, e apesar de sabermos historicamente que em
nosso país há “leis que pegam” e “leis que não pegam”,
é importante salientar que elas estão cada vez mais se
mostrando eficazes e cumprindo seu papel em regular as relações entre pessoas, físicas ou jurídicas. Mas
isso não é tudo, pois é mister pensar a longo prazo,
pensar nas gerações futuras, para estas que possam
viver num ambiente diferente, onde o crime não compense e onde não reine a impunidade. Para se pensar
num projeto de tamanha magnitude, é fundamental que
possamos travar discussões no campo da ética.
A definição de ética não é algo consensual, principalmente se envolvermos o aspecto moral nesta discussão, além do que, ao longo de mais de 2.500 anos
de história, os vários pensadores que discutiram o
tema possibilitaram a construção de várias escolas,
tais como a das virtudes, a deontológica e a consequencialista. Como não é nosso propósito discutir
aspectos teóricos da Ética, eu gostaria simplesmente
de destacar o pensamento de um filósofo francês que
talvez nos possibilite iniciar uma reflexão que promova uma viragem neste tempo nublado a que estamos
submetidos. Seu nome é Paul Ricoeur (1913-2005), e
a regra de ouro que orienta seus trabalhos no campo
ético é a seguinte: ter a perspectiva da vida boa com e
para os outros em instituições justas.

Há três elementos fundamentais nessa simples
frase que podem nos nortear na busca de uma vida
ética, e que gradualmente poderá nos auxiliar na
construção de um cenário diferente deste que estamos vivendo no Brasil atualmente. Todos os seres
humanos querem ser felizes, não há ninguém que em
estado de lucidez, de uso pleno das suas faculdades
mentais, queira ser infeliz. Visar a vida boa significa buscar o “viver bem”, a “vida verdadeira”. Essa
vida boa não é algo inalcançável, um ideal posto como
meta que conduz para o real; muito pelo contrário, a
vida boa é possível e palpável mediante a aquisição
de uma sabedoria prática, embasada nas virtudes do
caráter, estimulando seres sábios, que serão capazes
de deliberar sobre o que de fato é bom para se atingir
uma vida feliz, ou seja, uma vida boa. É como se a vida
fosse um texto; um texto de ação onde o homem sábio
e feliz não só escreve sua história, como também é
convidado a interrogar e interpretar-se a si próprio, a
todo momento, pois a cada segundo novas demandas
serão apresentadas como grandes desafios. Alguém
assim, que pensa na felicidade como um meio e não
como um fim, pode se desviar do malfeito proposto e,
desse modo, evitar a sedução do ganho fácil mediante o ilícito. Nessa perspectiva, o homem é visto não
só como um ser racional, mas principalmente como
um ser autointerpretativo, que nesse círculo hermenêutico consegue pensar além dos seus interesses
particulares e mesquinhos.
Sem dúvida, isso nos coloca diante da outra questão importante levantada por Paul Ricoeur, a saber,
a perspectiva ética do “...com e para o outro...”. Se
quisermos construir uma sociedade com valores sólidos, na qual a vida boa prevaleça, precisamos urgentemente combater a praga do egoísmo que nos afeta
tenazmente. A falta de solidariedade e a incapacidade
de nos colocarmos no lugar do outro é uma marca
triste do nosso tempo.
Os grandes pensadores da história da humanidade dedicaram-se a refletir sobre coisas aparentemente simples, mas que, devido aos desdobramentos
do próprio pensamento, mostraram-se questões profundas e complexas. Um desses temas é a amizade,
que por si só nos leva a pensar em relações interpessoais. Pode-se dizer que há três tipos de amizade: aquela que ocorre segundo o bom; aquela que se
constrói segundo o que é útil; e aquela que é agradável. Enquanto o primeiro tipo é virtuoso, os outros
dois nem tanto, pois estão fundamentados no interesse próprio, articulando-se de maneira quase sempre
egoísta. Não há perspectiva ética se o interesse não
for coletivo. O que é bom para mim deve ser bom

Pode-se dizer que a
grande inimiga histórica
do Brasil é a corrupção.
Ela é um mal que nos
assola há mais de 500
anos, mas na atualidade
compreendemos, de
fato, que ela é a raiz dos

de construir instituições justas é premente. Em função da decrepitude de nossas instituições políticas
e do mau exemplo dado por elas, muitas empresas
brasileiras, por intermédio dos seus líderes, ou seria melhor dizer “maus líderes”, optam por trilhar os
caminhos do famigerado “jeitinho brasileiro”, abandonando definitivamente uma perspectiva ética, por
considerá-la utópica demais para ser aplicada à realidade brasileira.
Apesar de alguém já ter dito que o fundo do poço
no Brasil é somente mais um estágio, creio que a indignação atingiu o seu ápice, pois, estamos todos chocados com o nível de corrupção presente em nosso
país. Por isso, cada vez mais necessitamos nos debruçar sobre os aspectos éticos, pois, como vimos, a ética
pode ter um efeito muito prático. A Lei Anticorrupção
no Brasil, sozinha, terá um efeito interessante, porém
limitado; mas, sem dúvida, o que precisa ser pensado
é como vamos construir seres humanos com valores
resistentes, que pensem no outro como a si mesmos
e que construam instituições justas, que visem distribuir justiça com equidade. A ética não precisa ser uma
camisa de força, que limite as relações interpessoais,
mas sim um farol que aponta para o viver bem com e
para os outros em instituições justas. •

|

para o outro. É na relação com o outro, considerado
um igual, que se constrói um projeto coletivo de sociedade.
Automaticamente somos empurrados para a última parte da regra de ouro da perspectiva ética no
pensamento ricoeuriano. A vida boa precisa ser buscada, com e para os outros, em instituições justas. É
claro que o tema da justiça salta aos olhos aqui. A
justiça boa é aquela que sempre se atualiza, sempre
se renova, para atender e reger as instituições. Por
instituição pode-se entender a estrutura do viver-junto de uma comunidade histórica – povo, nação,
religião etc. É por costumes comuns, e não por regras constrangedoras, que a ideia de instituição se
caracteriza fundamentalmente; por isso, somos
levados ao éthos, de onde a ética tira o seu nome.
As instituições justas não têm o papel de dominação
pura e simples, da cultura do mando pelo mando, mas
possuem a tarefa de construir um poder em comum
numa relação dialética com a sociedade, tornando-se
capaz de apontar para a sua própria conduta como
algo digno de ser seguido. No Brasil, onde alguns
representantes da magistratura se julgam deuses, e
onde nossas instituições políticas estão todas falidas,
ou em processo de acelerada decomposição, a tarefa
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e o clima:

O que pode ser feito?

As mudanças climáticas constituem um dos maiores
desafios de nosso tempo. O 4º relatório do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na
sigla em inglês) indica que um aumento de temperatura
acima de 2 °C em relação ao início da era industrial traria
consequências desastrosas para a economia dos países e o
bem-estar da humanidade, em termos de saúde, segurança
alimentar, habitabilidade e meio ambiente, comprometendo
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de forma irreversível o desenvolvimento sustentável.
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o Brasil, um aumento de temperatura dessa magnitude traria
graves reflexos sobre a produção agrícola, a integridade das
florestas e da biodiversidade, a segurança das zonas costeiras
e a disponibilidade hídrica e energética. Implicaria, portanto,
retrocesso no combate à pobreza e na qualidade de vida da sociedade.
Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estufa (GEE) representa
um grande desafio.
O Fórum Clima – Ação Empresarial sobre as Mudanças Climáticas
vem desempenhando desde a sua fundação, em 2009, um papel essencial
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na sociedade para a promoção do debate relacionado
ao tema das mudanças climáticas. Sua atuação tem
se dado em duas frentes: políticas públicas e práticas
empresariais.
Um dos pontos fundamentais levantados pelo
Fórum Clima residiu em como poderiam ser estruturadas de forma integrada a Política Nacional sobre
Mudança do Clima (PNMC) e as regulações nas esferas subnacionais. Assim, em 2010, o grupo listou
algumas recomendações para a regulamentação da
PNMC, que foram entregues ao governo federal, em
audiência na Casa Civil.
Impulsionado pelas tendências de mudança no
perfil das emissões brasileiras, o Fórum Clima promoveu entre 2013 e 2014 importantes debates sobre
o setor de energia. Em 2013, o grupo se reuniu com
José Goldemberg, professor da Universidade de São
Paulo e membro da Academia Brasileira de Ciências;
Claudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil;
e Ricardo Baitelo, coordenador do Greenpeace, para
conhecer melhor a participação do setor energético,
com enfoque na matriz elétrica, no cenário de emissões de GEE no Brasil. O debate levantou questões
relacionadas à PNMC e sua meta de redução até

2020 e sobre a existência de instrumentos e incentivos para o uso de fontes alternativas para geração
de eletricidade.
Em abril de 2014, o Seminário Tendências da Matriz Elétrica Brasileira teve como convidados Marco
Siqueira, diretor da PSR Consultoria; Philippe Joubert, Global Electricity Initiative; e Sergio Leitão, diretor do Greenpeace, que debateram sobre as oportunidades e os desafios para a promoção de fontes
alternativas de energia na matriz elétrica. O segundo
painel do evento focou a promoção de projetos de eficiência energética, com a presença de Álvaro Leite e
Fernando Bacellar, representantes da Cenergel e da
AES Eletropaulo, e foi mediado por Adriano Nunes,
da InterCement, do Grupo Camargo Corrêa.
O Fórum Clima vem acompanhando o cumprimento dos compromissos assumidos pelas empresas na
Carta Aberta, por meio de monitoramento periódico
com base em metodologia desenvolvida em parceria
com a PricewaterhouseCoopers (PwC). Assim, em
2012, foi lançada a publicação Balanço das Ações do
Fórum Clima, na qual foram apresentados os primeiros resultados obtidos. Com periodicidade bianual, a
publicação ganha agora essa segunda edição, a qual

EXEMPLO NA MINERAÇÃO
Sediada em Araxá (MG), a CBMM é líder mundial
em desenvolvimento, mineração, industrialização e
comercialização de produtos à base de nióbio – possui negócios com cerca de 300 clientes em 50 países
– e desenvolve aplicações de seus produtos por meio
de parcerias tecnológicas com universidades, centros de pesquisa, clientes diretos e usuários finais.
Na redução de GEE, a empresa exerce importante
influência: o uso do nióbio na indústria automobilística resulta em carros mais leves, com consequente
redução de emissões e de consumo de combustível;
aplicado em aços utilizados em tubulações, navios,
pontes e edificações, permite diminuir em até 60% a
quantidade total de materiais. A CBMM, por exemplo,
utiliza, com muitas vantagens, caçambas de cami-
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BOAS PRÁTICAS EMPRESARIAIS
Essa iniciativa estimulou boas práticas entre as
empresas participantes do Fórum. Uma delas foi a
Alcoa. Sua Estratégia Global de Sustentabilidade
2020-2030 tornou-se um guia para os negócios e um
meio de integrar todos os aspectos de sustentabilidade à rotina das operações. Esse modelo prevê metas
de médio e longos prazos para redução de GEE, as
quais passam por revisão constante – a mais recente feita em 2012 – para garantir que se mantenham
sempre desafiadoras. Com base em 2005, a meta
da Alcoa é reduzir em 30% o total da intensidade de
emissões (diretas e indiretas) de dióxido de carbono
equivalente (CO2e) na BU de Produtos Primários até
2020 e em 35% até 2030. Em 2012, a empresa atingiu
24% de redução da intensidade de emissões (emissões por tonelada métrica de produto) na unidade de
negócio de Produtos Primários (Refinaria e Redução),
ante a meta de 30% estabelecida para 2020.
Entre outros avanços, destacamos: As emissões
de PFCs (gases causadores do efeito estufa gerados no processo de redução) diminuíram aproximadamente 30% na Alumar, em comparação aos dois
anteriores, e cerca de 43% em Poços de Caldas, em
relação a 2011; na Alumar, em parceria com a Liquigás, os fornos de cozimento de anodo foram convertidos de óleo diesel para flex gás, um investimento
de R$ 30 milhões que reduzirá a emissão em cerca
de 12 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2); nas
caldeiras e nos calcinadores de Poços de Caldas, o
óleo combustível foi substituído por gás natural, o que
garantiu uma redução de 80 mil tCO2 por ano e praticamente eliminou as emissões de SO2 (dióxido de
enxofre) no processo de refino da bauxita.
Em 2013, devido ao aumento de fontes térmicas
no Sistema Integrado Nacional, que também alimentam as operações da Alcoa, ocorreu a elevação do
fator de emissões de gases estufa pelo consumo de
energia elétrica em relação ao ano anterior. Ainda
assim, comparando-se ao ano-base 2005, a Alcoa
atingiu 5% de redução da intensidade de emissões
por tonelada métrica de produto na divisão de Produtos Primários (Refinaria e Redução). Esse resultado
foi obtido graças aos esforços dos funcionários e ao
aprimoramento dos processos produtivos.
A energia é um insumo crítico para o negócio da
Alcoa. Tendo em vista os limites de disponibilidade
de recursos naturais (como a água) e os impactos
do uso de combustíveis fósseis, é preciso buscar no-

vas tecnologias e fontes de recursos energéticos. A
empresa possui participação em quatro hidrelétricas,
que garantem o suprimento de 70% da energia de
produção do alumínio. Também possuía participação
em dois consórcios de usinas em fase de licenciamento ambiental: Santa Isabel (em 31 de janeiro de
2014 a decisão de devolver a hidrelétrica de Santa
Isabel para a União foi publicada no Diário Oficial) e
Pai Querê.
Para reduzir custos de produção, a Alcoa busca
atuar de forma inovadora em soluções de eficiência
energética. Um exemplo é a planta de Poços de Caldas, que em 2013 diminuiu a produção para cortar
custos de energia, mas ganhou em eficiência com o
redesenho do forno de lingotamento da unidade e a
substituição de óleo combustível por gás natural. No
total, o projeto de gás natural contou com investimentos de R$ 6,12 milhões e estima-se uma redução de
cerca de 6 mil toneladas de CO2e. Em Tubarão, a empresa também substituiu o Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) nos fornos de tratamento térmico da planta por
gás natural canalizado, que é mais eficiente e mais
ecológico e vai aumentar a vida útil do equipamento.
No relacionamento com comunidades (internas e
externas), destaque-se o projeto Economize o Planeta, uma iniciativa para mobilizar a sociedade para o
consumo consciente, por meio de sensibilização pública quanto ao poder e impactos dos cidadãos consumidores sobre os recursos naturais no dia a dia, e
dicas de como minimizá-los, além de contar com uma
calculadora de pegada de carbono. O programa foi
lançado na unidade de Poços de Caldas e, posteriormente, para o público externo. A Alcoa busca, agora,
promover atividades de sensibilização com funcionários nas demais localidades da empresa no Brasil.
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traz atualização das atividades que honram os pontos
estabelecidos na carta.
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nhões e estruturas metálicas de edificações constituídas de aços microligados ao nióbio. Na indústria de
transporte de gás, a tecnologia do nióbio proporciona
um aumento da tenacidade dos aços de gasodutos,
permitindo maior segurança e economia nas operações associadas. As adições do metal em superligas
de níquel promovem maior eficiência na geração de
energia em turbinas estacionárias e melhor desempenho em turbinas de avião.
Em 2013, a companhia passou a integrar o Programa Brasileiro GHG Protocol, com seu inventário
disponível para consulta no Registro Público. Para os
cálculos, cujo ano-base é 2008, a CBMM considera
as emissões relacionadas à sua produção e ao seu
consumo de energia, além das emissões dos seus
principais prestadores de serviços. Os indicadores
revelaram que a companhia emitiu 0,55 tCO2e/t de
produtos de nióbio (emissões diretas) ou 1,03 tCO2e/t
de produtos de nióbio (emissões totais) em 2013.
Cerca de 25% das emissões da CBMM correspondem
às provenientes de biomassa.
A companhia iniciou em 2013 as operações de
um novo sistema de homogeneização de minério. As
operações de empilhamento, homogeneização e retomada de minérios, que exigiam intensa movimentação de equipamentos, passaram a ser realizadas por
equipamentos acionados eletricamente, o que possibilitará a redução de emissões até 3 mil toneladas
de CO2e/ano, considerando-se a capacidade máxima
atual da correia transportadora.
Em breve, a CBMM intensificará na sua área industrial a utilização de correias transportadoras
acionadas eletricamente para movimentar também
produtos intermediários. E intenciona desenvolver
outras melhorias em logística no Parque Industrial,
além de substituir ou reduzir combustíveis fósseis.
Scooters elétricas alimentadas por energia solar, por
exemplo, já estão sendo utilizadas. Tiveram continuidade os programas de incentivo ao uso de transporte
coletivo, pelos funcionários, o aumento de eficiência
no uso de combustíveis e o uso de carvão vegetal na
Unidade de Sinterização II.
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS
Desde 2007, a Natura é uma empresa carbono
neutro. Isso significa que todas as emissões de GEE
geradas na fabricação de produtos, incluindo toda
a cadeia de valor, são compensadas. A empresa
também se comprometeu publicamente a reduzir
em 33% as emissões relativas no período de 2006
e 2013. Conforme reportado na publicação anterior,
até o fim de 2011 havia alcançado uma redução de

25,4%. No fim de 2013, superou a meta estabelecida,
diminuindo em 33,2% as emissões relativas de CO2
na atmosfera.
Em 2006, para cada quilo de produto faturado pela
Natura, era gerado o equivalente a 4,18 kg de CO2.
Em 2013, esse índice caiu 33,2%, chegando a 2,79 kg
de CO2e/kg de produto faturado. A empresa alcançou,
assim, o compromisso público estabelecido, considerando todo o ciclo de vida do produto – da extração
da matéria-prima ao descarte das embalagens pelo
consumidor. Esse é um exemplo de como um desafio
ambiental pode ser atingido quando a sustentabilidade é um direcionador estratégico e quando temas
ambientais são considerados nas tomadas de decisão
da empresa.
Diversas melhorias incorporadas em toda a cadeia de negócios hoje permeiam os processos para
desenvolver, comercializar e distribuir os produtos.
Em relação a estes, a Natura aumentou o índice de
vegetalização das formulações e passou a utilizar
materiais de embalagens em menor quantidade e
com menor impacto ambiental, entre os quais, materiais reciclados, como PET e biopolímeros, como PE
verde. Além disso, o álcool convencional de toda a
perfumaria foi substituído por álcool orgânico.
Na parte logística, a empresa implementou ações
importantes. Com a inauguração de novos centros de
distribuição, descentralizou a separação dos pedidos
dos consultores, reduzindo o tempo de entrega e a
emissão de GEE com a otimização do transporte rodoviário. Para abastecer as operações internacionais
que mantém nos principais países da América Latina, incentivou o transporte de produtos por via marítima. Devido à expansão da produção internacional,
passou a contar com maior produção local, deixando
de importar parte da produção do Brasil. Também
substituiu toda a frota de carros da força de vendas,
e desde 2012 oferece um cartão que limita a etanol o
abastecimento dos carros flex.
Entre outras iniciativas sustentáveis estão: a utilização de caixas menores para distribuição dos produtos, o que permite melhor ocupação nos carros e
caminhões; a redução em 6% do consumo de papel
da Revista Natura; e a substituição do GLP por etanol
na caldeira da fábrica em Cajamar (SP), que valerá
também para o Ecoparque, em Benevides (PA).
Em relação à compensação das emissões de 2013,
a Natura comprou, pela primeira vez, créditos de carbono indígena oriundos do Projeto de Carbono Florestal Suruí. O projeto promove a manutenção dos
estoques de carbono presentes na floresta em pé,
sendo o primeiro no mundo a ser enquadrado como
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nação em participar da construção de um mundo
mais sustentável, com ações concretas de redução
e compensação de suas emissões, que são também
vetores de melhorias e de reflexão sobre um novo
modelo de desenvolvimento econômico, a partir da
constatação de que é preciso enfrentar o desafio de
adequar o negócio de forma a garantir as condições
de manutenção do próprio negócio, da vida e dos
recursos do planeta.
Com a perspectiva de um novo acordo climático
e do novo Plano Nacional de Adaptação, ambos a serem lançados em 2015, o Fórum Clima se vê, mais
do que nunca, como um protagonista importante para
as próximas definições da participação do Brasil e do
setor empresarial brasileiro no tema das mudanças
climáticas. •
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REDD+ em terras indígenas. Além da proteção da floresta, o trabalho da comunidade indígena gera renda,
com a venda dos créditos.
O plano visa melhorar a qualidade de vida dos
índios e aprimorar as práticas de proteção e manejo das florestas da localidade. A Natura continua a
perseguir reduções significativas das emissões relativas de carbono em toda a cadeia de valor. Para
2020, a ambição é reduzir mais 33% a emissão relativa de carbono (em relação a 2012). Renova, assim,
seu compromisso com o meio ambiente, buscando
inclusive influenciar sua rede de relacionamentos e parcerias na indução de transformações que
interessam a toda a sociedade e garantem seu futuro, assim como o das próximas gerações. Todas
as iniciativas da empresa confirmam sua determi-
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Baía de
Guanabara:

Saneamento é o primeiro passo para a

despoluição
Por Fernando Garcia de Freitas
Sócio-diretor da Ex Ante Consultoria Econômica

A parcela das moradias brasileiras com acesso à coleta de esgoto era de apenas 45% em
2012 e 16% das habitações ainda não recebiam água tratada. Nos municípios do entorno
da Baía de Guanabara, a situação não era muito melhor: 16,3% das moradias ainda não
tinham acesso à água tratada e a parcela das habitações sem coleta de esgoto era de
42%. Excetuando a cidade do Rio de Janeiro – que tem boa parte do esgoto coletado
lançado diretamente no oceano (emissário de Ipanema) –, nos município do entorno da
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baía a parcela das moradias sem coleta de esgoto era de 57% em 2012. A consequência
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disso é a péssima condição das águas nos cursos que drenam a região e deságuam na
Baía de Guanabara.
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ste artigo, baseado no estudo “Benefícios
econômicos da expansão do saneamento
na Baía de Guanabara”, evidencia as consequências da falta de saneamento sobre
a sociedade e, principalmente, seus reflexos sobre a
economia, indicando quais os benefícios econômicos
que a população do entorno da Baía de Guanabara
teria com a universalização do saneamento.
Os resultados apontam para números alarmantes.
Nos municípios do entorno da Baía de Guanabara, ainda ocorrem mais de 2,7 mil internações por doenças
infecciosas associadas à falta de saneamento, com
22 mortes em 2013. O desdobramento econômico é
imediato: além do gasto com a saúde, o trabalhador
que adoece se afasta do trabalho, comprometendo
sua produtividade. As análises estatísticas realizadas evidenciaram que a universalização da coleta de
esgoto e da água tratada pode elevar a renda de um
trabalhador da Baía de Guanabara em 3,8%, ou seja,
mais R$ 75,00 ao mês, num ganho total à região de
R$ 4,7 bilhões.
No caso de crianças e adolescentes, a doença
causa o afastamento da escola, com efeito expressivo
sobre seu desempenho escolar. Além desses fatos,
o estudo identificou um efeito expressivo da falta de
saneamento sobre as atividades econômicas que dependem de boas condições ambientais para seu exercício pleno. Do ponto de vista do mercado imobiliário,
foi identificado que o acesso à rede geral de coleta
de esgoto e à água tratada pode elevar o valor de um
imóvel em até 16%. No caso do turismo, uma das atividades para as quais a degradação ambiental é mais
prejudicial, o estudo mostrou que o acesso ao saneamento tem impactos elevados, com ampliação das
oportunidades de trabalho e da renda de empregados
e empresários de hotéis, restaurantes, bares etc.
O atraso relativo do Brasil na área de saneamento
tem uma origem histórica distante. Há 50 anos, apenas uma em cada três moradias estava ligada à rede
geral de coleta de esgoto ou à rede fluvial. Isso significa dizer que apenas 1/3 da população tinha o esgoto
afastado de seu local de residência. No que se refere
ao tratamento do esgoto, a situação era muito pior: do
esgoto coletado, sequer 5% recebia algum tratamento
antes do despejo no meio ambiente.
Já a Baía de Guanabara reúne cidades que estão
entre as mais antigas do país. A cidade do Rio de Janeiro acolheu as primeiras iniciativas e investimentos
em saneamento do país. Mesmo assim, ainda hoje a
região não apresenta uma situação muito confortável.
O avanço demográfico acelerado e a falta de políticas
públicas ao longo das últimas décadas levaram a uma

situação de enorme carência de saneamento com
efeitos severos sobre o meio ambiente. Em 2012,
mais de 16% das moradias dos municípios da região
ainda não tinham água tratada, e a parcela das habitações com coleta de esgoto aproximava-se da baixa
marca de 58%. Em termos regionais, muito embora
os indicadores médios de saneamento da região da
Baía de Guanabara sejam melhores que os da média
do estado do Rio de Janeiro, eles estão aquém dos
observados na região Sudeste do país, ou dos valores
verificados nos estados de Minas Gerais e São Paulo.
O SANEAMENTO NA BAÍA DE GUANABARA
Os dados do Sistema Nacional de Informações do
Saneamento indicam que apenas 83,7% dos domicílios nas cidades da Baía de Guanabara tinham acesso
à água tratada em 2012, o que abrangia aproximadamente 90% da população dessa região. Com relação
ao esgotamento sanitário, a situação era mais grave:
somente 58% dos domicílios estavam ligados à rede
geral de coleta de esgoto naquele ano.
A despeito de ser uma das primeiras a receber
saneamento no Brasil e dos avanços nos últimos
anos, a cidade do Rio de Janeiro, que é atendida pela
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) e
pela Fab Zona Oeste S.A. (FABZO), não desfrutava de
situação cômoda em 2012. Nesse ano, a parcela das
moradias com água tratada foi de 87%. Considerando o número de moradores na capital, mais adensada
que o resto dos municípios do estado, a taxa de acesso à água tratada foi de 91% da população. Se não é
elevado em termos relativos, o déficit de água tratada é grande em termos absolutos, pois abarcava um
contingente de mais de 580 mil pessoas nesse ano.
A situação da coleta de esgoto é mais grave. Em
2012, a rede de coleta de esgoto da cidade do Rio de
Janeiro, com extensão total de 5.394 km, era pequena
para uma cidade desse porte. Isso equivale a 0,85
metro por habitante, demonstrando grande desafio
em comparação com outras grandes cidades.
A falta de coleta de esgoto atingia mais de 30%
das habitações e 22% da população – 1,407 milhão de
habitantes. Além disso, uma parcela pequena (menos
de 50%) do esgoto coletado na cidade do Rio de Janeiro recebia tratamento antes do descarte no meio
ambiente. Os indicadores de saneamento do município revelam ainda problemas operacionais: em 2012,
quase 50% da água tratada não era faturada (Índice
de Perdas de Faturamento), o que compromete o desempenho econômico da empresa de distribuição de
água. Na maioria dos casos onde há grandes perdas
de faturamento, normalmente esse indicador está li-

mais afastados das áreas centrais ou em áreas rurais.
No que diz respeito ao tratamento do esgoto, a
única boa experiência é Niterói, cujo índice de esgoto tratado referido à água consumida atingia 100%.
Os demais municípios da Baía de Guanabara tinham
índices piores que os da cidade do Rio de Janeiro, o
que explica o índice médio de 35,9%.
BOAS INICIATIVAS
A situação crítica foi, sem dúvida, uma das razões
que explicam a recente mobilização em relação ao
tema. Duas iniciativas tomadas recentemente deram
alguns passos em direção à universalização do saneamento nessas cidades e à tão desejada despoluição da Baía de Guanabara, num horizonte de duas
décadas. A primeira foi o Pacto pelo Saneamento,
instituído pelo Decreto Estadual 42.930, de 2011, que
estabeleceu as diretrizes da política de Saneamento
no Estado do Rio de Janeiro.
A segunda iniciativa foi a criação, em 2010, de um
programa estadual voltado à questão do saneamento
na Baía de Guanabara, o Programa de Saneamento
Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara. O programa começou a ter recursos a partir
de 2012 e foi responsável pelo financiamento e apoio
aos Planos Municipais de Saneamento Básico dessas
cidades e por investimentos na área de saneamento. Contudo, o cronograma de implantação está com
atrasos que comprometem a meta de tratar 80% dos
esgotos lançados na Baía de Guanabara até as Olimpíadas de 2016.

O desafio para o futuro do
saneamento na Baía de
Guanabara é muito grande.
O déficit de saneamento
nos municípios da região
totalizou 626,4 mil
água tratada e 1,612 milhão
de habitações sem acesso a
coleta de esgoto
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moradias sem acesso a
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gado às perdas físicas (vazamentos), mas também às
perdas comerciais derivadas do consumo em áreas
irregulares – favelas, invasões, bairros clandestinos
etc. –, aos roubos de água e a problemas de medição.
Em 2012, os investimentos em saneamento no
município foram de apenas R$ 253,2 milhões, o que
equivale a um dispêndio de R$ 40 por habitante, valor inferior à média nacional de R$ 47 por brasileiro nesse ano. Do montante de recursos investidos,
R$ 88,5 milhões (ou 35% do total) destinaram-se à
rede de coleta de esgoto, o que equivale a um dispêndio de apenas R$ 13,80 por habitante.
Os demais municípios da Baía de Guanabara, exceto o Rio de Janeiro, respondiam por 58,2% das moradias sem ligação com a rede coletora de esgoto, o
que equivale a 938 mil residências. Desse total, 531,3
mil moradias estavam nos quatro municípios mais
populosos da Baixada Fluminense – Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João do Meriti.
Já as cidades de Nilópolis e Niterói, por outro lado,
apresentavam situação melhor que as cidades citadas. Em 2012, era pequeno o número de moradias
sem coleta de esgoto nos dois municípios: cerca de
15 mil no total, sendo que parte desses domicílios são
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SANEAMENTO, PRODUTIVIDADE E EDUCAÇÃO
Existem três consequências imediatas que ligam
a falta de esgotamento à baixa produtividade. Primeiro, a falta de esgotamento, ao aumentar o risco de infecções, provoca o afastamento das pessoas de suas
funções laborais, acarretando custos para a sociedade. Depois, os trabalhadores mais suscetíveis a esse
tipo de doença têm a saúde precária e, portanto, um
desempenho produtivo menor – o que também acaba
afetando sua carreira profissional. Por fim, infecções
recorrentes e o afastamento das crianças de suas
atividades na escola acabam prejudicando o desempenho escolar.

Com base em informações da PNAD de 2003,
2008 e 2012 da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, desenvolveu-se uma análise estatística
para identificar se o déficit de saneamento interfere no afastamento das pessoas de suas atividades
rotineiras em razão de infecções intestinais. Essa
análise também buscou identificar o efeito da falta
de saneamento sobre o número de dias de afastamento do trabalho ou do estudo. As pesquisas dos
suplementos de saúde da PNAD de 2003 e 2008
possibilitam responder a essas questões, pois elas
perguntaram por quantos dias os entrevistados estiveram afastados de suas atividades rotineira nas

BENEFÍCIOS x CUSTO DA UNIVERSALIZAÇÃO
O desafio para o futuro do saneamento na Baía de
Guanabara é muito grande. O déficit de saneamento
nos municípios da região totalizou 626,4 mil moradias sem acesso a água tratada e 1,612 milhão de habitações sem acesso a coleta de esgoto. Em termos
relativos, ou seja, considerando o total de residências
da região, o déficit de coleta de esgoto atingia 42%
das moradias.
Considerando apenas a distribuição de água tratada e a coleta de esgoto, o volume de recursos necessários para zerar o déficit de saneamento na Baía de
Guanabara é imenso. Estima-se que a universalização do saneamento na região custaria algo em torno
de R$ 27,7 bilhões. Para se ter uma ideia do quão
volumosos são os investimentos, vale mencionar que
eles correspondem a aproximadamente 9,3% do PIB
da Baía de Guanabara – a soma das rendas dos municípios.
Calcula-se que, com a universalização do saneamento, os ganhos alcancem R$ 31,3 bilhões em 30
anos, ou seja, até 2043. Isso significa que, se todas
as moradias tiverem água tratada e esgoto coletado, a
Baía de Guanabara terá um aumento do fluxo anual de
riqueza de R$ 1 bilhão por ano em média. Esse fluxo
equivale a 0,4% do PIB dos municípios do entorno
da Baía de Guanabara em 2012. Os benefícios econômicos estimados são compensadores e excedem o
custo social elevado da universalização. •

insight-bIOMA

o quanto poderia ser economizado pelas empresas
e pelo governo, caso os trabalhadores do estado tivessem acesso universal à coleta de esgoto e à água
tratada. Já considerados todos os fatores que interferem no fenômeno, o número de dias de afastamento
de um trabalhador que mora em residência sem água
tratada poderia ser reduzido em 26,5% caso ele passasse a ter acesso a esse serviço. No caso de um
trabalhador que mora em residência sem coleta de
esgoto, o acesso ao serviço possibilitaria uma queda
de 19,6% no número de dias de afastamento.
Por essa razão, o acesso universal à rede de esgoto e à água tratada teria um impacto bastante considerável nos afastamentos de trabalhadores de suas
ocupações. Tomando por base os dados de 2012, estima-se que a universalização dos serviços de água
e esgoto possibilitaria uma redução de 13,6% no número total de dias de afastamento por diarreia, que
passariam de 36,8 mil para algo em torno de 31,8 mil.
Isso implicaria uma redução de custo de R$ 9 milhões
por ano nas cidades da Baía de Guanabara.

|

duas semanas que antecederam à data de entrevista.
Os dados da PNAD de 2012, ajustados à população dos municípios do entorno da Baía de Guanabara,
possibilitam traçar estimativas dos valores de afastamento para um período mais recente. Em 2008,
822,2 mil pessoas, o que equivale a 7,1% da população, indicaram ter se afastado de suas atividades durante ao menos um dia nas duas semanas anteriores
à pesquisa.
Desse total, 42 mil pessoas, ou 5,1% do total, alegaram afastamentos causados por diarreias. Esse
número foi 63% superior ao verificado em 2003 pela
mesma pesquisa, indicando um incremento de 10,3%
ao ano no período. Dos que se afastaram das atividades por diarreia em 2008, 17,2 mil pessoas trabalhavam, 12,1 mil pessoas frequentavam escola ou creche
e 12,7 mil trabalhavam e estudavam. A análise estatística que avalia os fatores que explicam o número
de dias de afastamento de um trabalhador identificou
que a ausência de coleta de esgoto na moradia e a
falta de acesso à água tratada elevam a probabilidade
de um trabalhador se afastar de suas atividades profissionais por diarreia e aumentam o número de dias
de afastamento.
Tomando por referência as relações estimadas
para 2008 e as informações mais atuais sobre o mercado de trabalho, foi possível estimar o número de
dias de afastamento do trabalho em 2012 e o custo
que isto acarretou para a sociedade brasileira. Para o
Brasil, a simulação indicou um total de 849,5 mil dias
de trabalho perdidos ao longo de duas semanas por
afastamento causado por diarreia ou vômito. Desse
total, 36,8 mil dias de trabalho perdido ocorreram nos
municípios do entorno da Baía de Guanabara.
Levando em conta a jornada média dos trabalhadores em 2012 (cerca de 5,7 horas por dia), a cada
afastamento perdeu-se 20,6 horas de trabalho. Considerando o valor médio da hora de trabalho no estado do Rio de Janeiro de R$ 12,01, chega-se a um
custo de R$ 247,42 reais por afastamento (valores de
2013). O número previsto de empregados afastados
por diarreia e vômito na Baía de Guanabara indica um
valor global de R$ 66,6 milhões em horas pagas mas
não trabalhadas efetivamente ao longo de 2012. Esse
é um custo das empresas e do governo que não resulta em produção efetiva para a sociedade, ou seja,
é uma ineficiência da economia local.
Os parâmetros utilizados para estimar essas perdas em 2012 também servem para simular o quanto dessa ineficiência poderia ser reduzido, ou seja,
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SUSTENTABILIDADE
INOVAÇÃO
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Por Saulo Fonseca
Gerente de Parceria Florestal da Masisa Brasil

O cultivo de florestas plantadas no Brasil existe há mais de um
século, e o início dos chamados programas de fomento se deu
na década de 1980. Apesar de não ser um tema recente, ainda há
oportunidades em termos de gestão e sustentabilidade nesses
programas, que os transformam em modelos de negócio sustentável
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esse pensamento.
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para todas as partes envolvidas. Vou tentar explicar neste artigo
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Segundo o dicionário, fomento significa estímulo,
impulso, auxílio. Quando usado no âmbito governamental, trata-se de uma série de políticas definidas
para impulsionar o desenvolvimento de um país em
determinados setores, por exemplo. No caso dos
programas de fomento florestal, o progresso não é
somente do produtor, mas de toda a cadeia envolvida
no plantio e manejo da floresta, bem como da empresa que garante o abastecimento de longo prazo.
Portanto, como o benefício é de todas as partes envolvidas, diversas empresas utilizam outras nomenclaturas para seus programas de fomento, conotando
uma parceria com o produtor rural.
Analisando pelo ponto de vista da empresa, seja
ela de celulose e papel, de painéis de madeira ou de
outro ramo, para que o programa de parceria seja
efetivo e obtenha os resultados esperados, é preciso
que o fomento faça parte da sua estratégia. Isso deve
ocorrer por meio de metas e indicadores de gestão,

de uma reserva financeira para investir no programa
e, finalmente, da pauta das reuniões gerenciais da
empresa, das quais o assunto deve fazer parte. Além,
é claro, do investimento dos recursos humanos para
gerirem os projetos de parceria e os recursos tecnológicos para suportá-los: laptops, tablets, veículos
adequados para o campo, GPS de precisão, softwares, VANTs e sistemas de gestão, entre outros itens.
Sendo estratégia da empresa ou modelo de negócio, o programa deve ser gerenciado como se fosse
em suas florestas próprias durante todo o ciclo. Assim, a empresa deve:
• Dar assistência ao produtor na escolha do material
genético mais adequado ao solo e ao clima da região.
• Recomendar a adubação mais adequada por
meio de análises de nutrientes presentes no solo.
• Assistir no plantio, garantindo um alinhamento
e espaçamento que seja mais eficiente na colheita e
obtenha melhores resultados.
• Recomendar manejos necessários, que resultarão em florestas de alta produtividade.
• Educar o produtor com conhecimentos de gestão e planejamento, além das práticas de silviculturas
mais modernas, objetivando uma floresta de alta performance.
Além das questões técnicas mencionadas anteriormente, que aumentam as chances de se obterem
florestas de alto rendimento, tão almejado por todas
as partes, as empresas devem aplicar os conhecimentos e ferramentas de gerenciamento para garantir maior controle sobre todas as etapas do programa de parceria. É comum as indústrias utilizarem a
excelência de gestão em seus ambientes produtivos
(por meio de indicadores de eficiência, qualidade,
segurança, financeiro e de recursos humanos, entre
outros) e isso deve ser feito na gestão de parcerias
florestais. Ou seja, deve ser transformado em um modelo de negócio.
Outro ponto importante para que o programa de
parceria seja gerido como modelo de negócio são as
ferramentas de créditos oficiais disponíveis para se
investir em cultivos de florestas. Por meio do programa para redução da emissão de gases de efeito
estufa (o programa ABC), é possível que os produtores tenham acesso aos recursos disponibilizados
pelos agentes financeiros. Quando o processo de financiamento é realizado pelo produtor em parceria
com a empresa, as três partes envolvidas ganham.
O produtor utiliza a empresa como garantidora (ou
fiadora) do contrato, o processo se torna mais rápido
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quado de produtos químicos. Segundo, mostrando a
importância da manutenção em equipamentos, para
evitar vazamentos e poluição do solo; instruir para
se respeitarem as áreas de APP e reserva legal, bem
como o manejo correto das florestas de alto valor de
conservação; auxiliar na regularização do Cadastro
Ambiental Rural (CAR); além de se preocupar com
os possíveis impactos nas comunidades vizinhas de
cada parceiro florestal, controlando os riscos e dialogando com os líderes de cada uma para minimizar
os impactos causados. Por fim, promover ações de
sensibilização, educação e atividades sociais nessas
comunidades.
Ou seja, as empresas deveriam ser responsáveis
por gerir e controlar esses impactos sociais, ambientais, de saúde e segurança de cada parceiro florestal
e comunidade vizinha, considerando sustentabilidade
como valor. Obter as certificações florestais deveria
ser encarado como consequência de todo o esforço
ou resultado da gestão em sustentabilidade (os esforços da empresa e do produtor não deveriam ser
para obter a certificação, mas para mudar a cultura e
valorizar a sustentabilidade).
Pode parecer utopia, mas acredito que em alguns
anos a atividade florestal nas áreas de fomentados,
ou melhor, de parceiros florestais, estará mais profissionalizada, considerando-se os aspectos mencionados neste artigo, por meio da gestão sustentável
do negócio e cuidando melhor das pessoas e do meio
onde vivemos. Preocupando-se com a prosperidade
de todos na cadeia de valor. •
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e menos burocrático, a empresa converte a garantia
em madeira e o agente financeiro disponibiliza os recursos necessários.
As empresas não devem se utilizar do fomento
em função do custo da madeira no fim do ciclo. Até
porque geralmente esse custo é maior se comparado
ao valor de mercado. Mas deve-se pensar na sustentabilidade da cadeia envolvida, pois além de garantir
volume de abastecimento em longo prazo para a empresa, diversifica-se a fonte de renda dos produtores
rurais responsáveis pelo cultivo e manejo dessas florestas. Por fim, ainda evita empresas atravessadoras,
que compram madeira a preço baixo de produtores
que desrespeitam as condições de segurança de trabalho e o cuidado com o meio ambiente.
Sustentabilidade nada mais é do que cuidar para
que todos prosperem na cadeia de valor de um produto, desde a floresta até o produto final, incluindo
produtor rural, fornecedores de insumos e serviços,
a empresa, os funcionários que nela trabalham, as
comunidades vizinhas, os clientes, os órgãos governamentais e os acionistas.
Sendo assim, acredito que as empresas deveriam
ser o mecanismo de influência de sustentabilidade no
âmbito dos produtores rurais no programa de parceria florestal. Primeiro, por meio do cumprimento das
legislações vigentes, da sensibilização e educação
quanto aos cuidados de segurança nas atividades
rurais e da preservação do meio ambiente, com o
descarte correto de resíduos e armazenamento ade-
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AGRONEGÓCIO:
entre sementes e novas tecnologias
O agronegócio brasileiro tem demonstrado, há algumas décadas, que
a profissionalização não é apenas uma tendência no campo: trata-se
de uma realidade e, como toda transformação, ela traz desafios para
toda a cadeia agrícola. Esses avanços tecnológicos são vistos nos
insumos agrícolas, com sementes e defensivos agrícolas inovadores,
e nos equipamentos utilizados para plantio e colheita, no uso de
smartphones, tablets e computadores para monitoramento de pragas.
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sse processo irreversível de se tornar
mais profissional traz a necessidade de
mais conhecimento, equipes de alto desempenho e contato constante com novas
tecnologias. Quem acompanha o dia a dia do campo
sabe que tudo isso não é uma tarefa fácil.
Na Bayer CropScience, tem-se acompanhado
esse novo cenário dos campos brasileiros com atenção especial. Para ajudar os agroempresários a alavancarem seus negócios dentro dessa nova realidade, criamos em 2011 um programa de relacionamento
chamado Bayer Agro Services. O funcionamento
é bastante prático: ao adquirir nossos produtos, o
cliente acumula pontos que podem ser resgatados
por serviços focados em seus negócios, como treinamentos e consultorias. O Bayer Agro Services é o

primeiro programa de relacionamento do segmento
focado no negócio dos seus clientes.
Para disponibilizar o apoio necessário ao desenvolvimento sustentável dos negócios dos agroempresários, o Bayer Agro Services disponibiliza uma
lista com mais de 25 serviços. Acompanhando a
transformação que está ocorrendo no campo, as capacitações oferecidas pela Bayer estão relacionadas
com temas diversos, que incluem recursos humanos,
gestão empresarial, tecnologia da informação, planos
de sucessão empresarial e, como não poderia deixar
de constar, treinamentos técnicos voltados para a realidade agrícola.
Após quase três anos de lançamento do programa, temos certeza de que nossa maior conquista não
é o título de pioneiro, pela criação do primeiro pro-
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grama do segmento focado no negócio dos clientes,
mas sim a contribuição para o sucesso do dia a dia
de uma propriedade rural, que hoje tem necessidades
que há vinte anos eram impensáveis. Nesse sentido,
vale destacar alguns serviços que estão se tornando
referências, tanto pela abordagem diferenciada quanto pelos resultados que já foram alcançados.
Da lista do Bayer Agro Services, chama a atenção o Bayer Programa de Sucessão, que tem ajudado
empresários do agronegócio a planejar a transição de
poder dentro das fazendas e empresas agrícolas. O
que se tem observado no campo é um convívio diário entre agricultores com idade entre 60 e 70 anos
e seus filhos que, em alguns casos, já concluíram
a faculdade, cursaram MBA e até moraram fora do
País. A sucessão entre gerações tão diferentes tem
que ser feita com cuidado. Diante disso, a consultoria
da Bayer ajuda a encontrar respostas para perguntas urgentes como: quem vai assumir a diretoria do
negócio? Quando é a melhor época para os fundadores se afastarem das decisões da empresa? Quais
os aprendizados que os herdeiros ainda precisam
adquirir para completar essa sucessão e o que eles
podem ensinar? No cenário maior, essa consultoria
influencia diretamente na profissionalização do campo. Para o cliente que resgata esse serviço, a vantagem é encontrar um caminho seguro que permita a
continuidade dos negócios.
Outros serviços são bem mais técnicos. Para dar
suporte aos agricultores na hora de usar produtos e
equipamentos agrícolas com mais precisão, oferecemos um treinamento focado na Tecnologia de Aplicação. Ele tem ajudado os profissionais do campo a
aumentarem a eficiência na lavoura, reduzindo desperdícios e otimizando o trabalho dentro das fazendas.
Outro serviço bastante requisitado é a consultoria em Recrutamento e Seleção, pela qual é oferecido
suporte aos agricultores para encontrar o profissional ideal para cada função. De acordo com especialistas em mercado de trabalho, o Brasil vive uma onda
de carência de trabalhadores especializados, mesmo
para a agricultura, que é uma vocação genuinamente
brasileira. Por meio dessa consultoria, o cliente conta
com head hunters e agências de recrutamento para
apoiar diferentes tipos de processo seletivo.
Em quase três anos de Bayer Agro Services, já
foram resgatados mais de 1,2 bilhão de pontos em
quase 400 serviços prestados. Mais de cem clientes foram envolvidos nesses resgates. Grande parte deles solicitou a visita de algum Agroespecialista,
profissional que faz parte de um time de experts em
diversas culturas agrícolas. O suporte técnico desses

consultores, aliado ao uso dos defensivos corretos na
proporção adequada, tem proporcionado às colheitas
números ainda mais positivos, pois abre portas para
proteção e tratamento da safra. Em 2013, o índice de
satisfação com o programa chegou próximo a 80%,
uma margem bastante alta para o setor.
Essa resposta positiva independe do tipo de cultura, da região do negócio e da época do ano. Na cultura
do tabaco, por exemplo, busca aproximar produtores
e formadores de opinião que possam mostrar caminhos para trabalhar melhor o segmento. Nossa ideia
é realizar periodicamente encontros para discutir os
temas mais relevantes desse mercado. No ano passado, dialogaram ao redor da mesma mesa cerca de
20 participantes de grandes players do setor tabacaleiro no Sul do País para um treinamento focado em
Gestão do Negócio.
Antes de organizar um evento ou mesmo acrescentar um treinamento ao cardápio de serviços, o
Bayer Agro Services se baseia nas necessidades
do empresário agrícola. A proximidade dos nossos
engenheiros agrônomos facilita esse fluxo de informações, mas é sempre o cliente quem decide qual
serviço resgatar e a partir de qual época ele pode ser
aplicado.
Em algumas ocasiões, antes de levar o conhecimento até a propriedade dos clientes, eles participam de viagens técnicas internacionais. O objetivo
é permitir a troca de informação entre os próprios
clientes e especialistas de outros mercados. Desde a criação do programa, realizamos anualmente
a Bayer Convenção do Agronegócio. Em 2013, foi
realizada reunião em Puerto Iguazú, no lado argentino das Cataratas, para pensar os rumos da atividade.
Os clientes tiveram a oportunidade de entrar em contato com adidos agrícolas que explicaram os trâmites
das negociações internacionais envolvendo produtos
brasileiros.
Outro evento promovido anualmente é o Encontro
de Líderes, que reúne os grandes players do agronegócio, lado a lado com especialistas de outras áreas,
como os dos setores econômico e de infraestrutura.
O encontro tem contado com a participação de autoridades, como especialistas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para reforçar o papel sustentável que o produtor rural possui, o evento
conta também com representantes de ONGs da área
de meio ambiente.
Para a empresa, a grande vantagem de promover
um evento do porte do Encontro de Líderes é poder
influenciar na discussão de temas que certamente
vão movimentar o campo pelos próximos anos. Na
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SOLUÇÕES INOVADORAS GLOBAIS
A Bayer é uma empresa global, com suas principais atividades concentradas nas áreas de saúde,
agricultura e materiais de alta tecnologia. A Bayer
CropScience, subgrupo da Bayer AG e responsável
pelo negócio agrícola, tem vendas anuais de 8,819

bilhões de euros (2013), sendo uma das maiores empresas do mundo em ciências e inovação nas áreas
de sementes, proteção de cultivos e controle de pragas não agrícolas.
Oferece uma ampla gama de produtos, incluindo sementes de alto valor, soluções para a proteção
de cultivos baseadas em modos de ação químicos e
biológicos, bem como extensivos serviços de apoio
para o desenvolvimento de uma agricultura moderna
e sustentável.
Na área de produtos não agrícolas, a Bayer
CropScience tem um amplo portfólio de produtos e
serviços para o controle de pragas, que abrangem
desde aplicações em casa e jardim até para o segmento de reflorestamento.
A empresa conta com uma força de trabalho global de mais de 22.400 colaboradores e está presente
em mais de 120 países. No Brasil, faz parte do Grupo Bayer, com mais 118 anos de atuação no País e
aproximadamente quatro mil colaboradores. A Bayer
CropScience, no Brasil, conta com mais de 1,6 mil
colaboradores, uma instalação industrial em Belford
Roxo (RJ) e um Centro de Pesquisa e Inovação no
estado de São Paulo. •
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edição passada, por exemplo, o tema debatido foi a
“Agricultura como Instrumento de Desenvolvimento
Econômico”. Neste ano, o foco foram os impactos das
mudanças climáticas.
Ser o elo entre o agricultor e especialistas tem
aproximado os clientes e colocado a empresa em um
papel cada vez mais estratégico dentro do agronegócio. A Bayer CropScience tem comemorado cada
feedback positivo, como este do Arlindo Moura, do
Grupo Vanguarda Agro: “Temos ouvido falar sobre
o crescimento do agronegócio e da safra brasileira
há alguns anos, mas nem sempre é fácil identificar
os números desse avanço. Toda vez que batemos um
recorde de safra, surge outro gargalo. A Bayer tem
sido uma parceira constante do agronegócio, os temas abordados em eventos e treinamentos têm sido
espetaculares.”
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Logística reversa:

Madeireiras

Por Daniel de Moraes João e Alexandre Rodrigues Ferreira
Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria

Vários fatores têm contribuído para o estabelecimento de uma política
que vise não somente ao fluxo direto de materiais, mas também ao
fluxo reverso. O movimento de valorização do consumidor, aliado às
regulamentações governamentais, aumentou o nível de exigência e as
possibilidades de ação do público com relação a bens e serviços de má

|
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qualidade. Nesse contexto, outro fator que age como impulsionador dos
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fluxos reversos é a elevação da sensibilidade ecológica.

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.

|

referência em programas de logística reversa.

insight-bIOMA

O sucesso obtido pela ação, que continua em expansão, tornou-a uma
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rande parte das organizações ainda vê a
geração de resíduos como um verdadeiro
problema. A organização que possui uma
visão empreendedora faz a diferença e
encontra soluções inovadoras, de forma a agregar
valor aos resíduos, ao mesmo tempo em que se torna ambientalmente responsável, ganhando com isso
pontos em sua imagem corporativa e reduzindo riscos com penalidades legais. As companhias líderes
estão reconhecendo o valor estratégico de terem
um sistema de gerenciamento de logística reversa.
A busca pelo conhecimento, a respeito da logística,

continua a crescer e, junto com esse crescimento,
um grande interesse em logística reversa tem sido
despertado. O objetivo deste artigo é apresentar
pesquisa elaborada para avaliar a questão do tratamento de resíduos sólidos em organizações madeireiras, sob o ponto de vista da responsabilidade
socioambiental. A pesquisa foi desenvolvida em três
organizações madeireiras, localizadas na região
central do Rio Grande do Sul. A abordagem é qualitativa, e a pesquisa classifica-se como descritiva
com caráter exploratório, cujo instrumento foi uma
entrevista estruturada com os proprietários.

RESULTADOS OBTIDOS
Os resíduos gerados pelas empresas estudadas
são constituídos quando a tora de madeira passa pelos processos necessários para que seja comercializada em forma de madeira serrada. Em cada etapa do
processamento, sobram restos de madeira, constituindo o que se pode chamar de resíduos industriais.
Foi constatado na pesquisa, por meio de entrevista
com os proprietários, que as três organizações analisadas tratam desses resíduos de maneira diferente. Cabe destacar que todas as empresas avaliadas
caracterizam-se como de pequeno porte, de cunho
familiar, ou seja, o sistema de gestão concentra-se
na figura de seus proprietários.
O proprietário da empresa A afirmou que conhecia superficialmente a importância da utilização dos
conceitos e falou sobre a utilização dos resíduos de
madeira, provocados pelo seu processo produtivo.
Afirmando que não existia a necessidade de nenhum
tratamento especial para esses resíduos. Assim, o
material é simplesmente alocado em uma parte ociosa desta para doar ou queimar. Desse modo, percebe-se a falta de conhecimento de políticas de gestão
voltadas para o meio ambiente.
A empresa B conhece os fundamentos do correto tratamento dos resíduos desse processo, porém,
não acha vantajoso utilizá-los, devido aos custos
econômicos. Assim, na entrevista, o proprietário relatou que, devido ao pouco volume dos resíduos, o
tratamento ficava dispendioso, inclusive para efetuar
o transporte desse resíduo para locais apropriados,
afirmando que esse tipo de política seria vantajoso
apenas para grandes empresas já conhecidas no
mercado.
A empresa somente separa os resíduos em serragem mais grossa, que é doada para utilização em
galpões de criação de animais, e a serragem mais
fina, doada para utilizar em hortas comunitárias. Os
retalhos maiores, de melhor qualidade, denominados
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LOGÍSTICA REVERSA
NA INDÚSTRIA MOVELEIRA
Nesta pesquisa destacam-se os conceitos de logística reversa de pós-consumo, denominada como a
área de atuação da logística reversa que igualmente
equaciona e operacionaliza o fluxo físico e as informações. Correspondem aos bens de pós-consumo
descartados pela sociedade, que retornam ao ciclo
de negócios ou ao ciclo produtivo pelos canais de
distribuição reversos específicos.
Os bens de pós-consumo são os produtos em fim
de vida útil ou usados, com possibilidade de utilização, e os resíduos das indústrias. O seu objetivo é o
de agregar valor a um produto logístico constituído
por bens inservíveis ao proprietário original, ou que
ainda possuam condições de utilização, por produtos
descartados por terem atingido o fim de vida útil e por
resíduos industriais.
Para a fabricação de toda uma variedade de produtos de madeira geram-se muitos resíduos, sendo
estimado que no final do corte dos troncos e diferentes processos industriais perde-se praticamente metade da madeira original. Dessa maneira, a logística
reversa de pós-consumo é considerada responsável
por planejar, operar e controlar o fluxo de retorno
dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais

constituintes, que são classificados em função de seu
estado de vida e origem: em condições de uso, fim de
vida útil e resíduos industriais.
Quando o bem apresenta-se em condições de uso,
há interesse de reutilização, sendo que sua vida útil
será estendida adentrando no canal reverso de reúso
em mercado de segunda mão até chegar ao fim da
vida útil do produto. Uma vez gerados os resíduos, é
necessária a sua destinação, que pode ser feita por
meio da venda ao mercado secundário ou utilizados
como matéria-prima para outras indústrias, ou ainda
para subprodutos.

|

LOGÍSTICA REVERSA
Pode-se definir logística reversa como o processo de planejamento, implementação e controle
do fluxo de matérias-primas, estoque em processamento e produtos acabados e de informações,
do ponto de consumo até o ponto de origem, com o
objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte
adequado. De uma forma geral, as redes de distribuição reversa se estruturam em torno de um mercado onde o recuperador de produtos usados atua
tanto como comprador quanto vendedor. Enquanto
passos específicos diferem-se nessa transação, os
seguintes grupos de atividades parecem recorrentes nas redes de recuperação de produtos: coleta,
inspeção e/ou separação, reprocessamento, disposição e redistribuição.
A nítida redução do ciclo de vida de produtos, que
se observa nas últimas décadas, gera excedentes de
produtos de pós-consumo e de pós-venda, cujo retorno precisa ser equacionado. As empresas terão
estratégias diferentes na busca de preservação de
suas imagens corporativas: serão proativas, reativas
ou aproveitarão as oportunidades de gerar valor aos
clientes por meio da introdução das variáveis ambientais em sua estratégia empresarial.
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costaneiras, são vendidos por cargas para a construção civil.
A empresa C possui uma política de tratamento
dos resíduos ativa. Percebeu-se que essa atitude
provém da conscientização ambiental e de políticas
estratégicas oriundas da sua capacitação profissional. Essa organização garantiu uma grande vantagem
competitiva em relação às demais empresas do setor.
A organização possui uma estrutura de montagem de picagem de resíduos, em que a empresa
passou a coletar os resíduos das demais empresas,
oferecendo uma oportunidade para se livrar dos resí-

Na pesquisa, percebeu-se
que as organizações A e B
não consideravam a logística
reversa como uma alternativa
viável para as pequenas
empresas, fazendo com que
estas não tivessem estímulo
para efetuar o esforço

|

insight-bIOMA

necessário para a sua prática
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duos, e assim, atender às questões ambientais. Essa
máquina funciona como um “moedor de carne”, onde
o resíduo é triturado, processado e vendido para uma
empresa transportadora, que posteriormente venderá
para outras que o utilizam para geração de energia no
funcionamento de estufas de secagem de madeira e
outros produtos. Destaca-se que essa coleta não implicava custos para as outras empresas, e esses resíduos eram aproveitados nas caldeiras da empresa
estudada, que deixou de lado a lenha que era utilizada
e passou a queimar esses resíduos como forma de
obtenção de energia para utilização de seu processo produtivo. Com essa ação, a empresa teve retorno
dos investimentos realizados e ainda conseguiu aumentar a sua receita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa realizada e das entrevistas
com os proprietários das organizações, percebeu-se
a importância de uma visão empreendedora que desse a possibilidade do aproveitamento dos resíduos
gerados pelo processo produtivo e, com isso, gerar
oportunidades de aumentar as receitas e se diferenciar da concorrência no mercado. Na pesquisa,
percebeu-se que as organizações A e B não consideravam a logística reversa como uma alternativa viável
para as pequenas empresas, fazendo com que estas
não tivessem estímulo para efetuar o esforço necessário para a sua prática. Destaca-se ainda a falta de
conhecimento técnico específico para a área por parte dos proprietários, que são os responsáveis pela
gestão dessas organizações. Isso acaba por retrair o
desenvolvimento do setor e, ainda, o aprimoramento
das condições de trabalho e produtividade.
Dessa forma, destaca-se a organização C, que, ao
comprar a máquina trituradora de resíduos e utilizando as práticas da logística reversa, trouxe uma possibilidade de diminuir as agressões ao meio ambiente
e proporcionar à organização uma imagem proativa
perante a sociedade. Com isso, agrega-se valor econômico, possibilitando a reintegração dos resíduos ao
processo produtivo.
Essa revalorização legal dos resíduos oriundos
do pós-consumo, originado pela logística reversa,
resolve o problema da destinação dos resíduos, otimizando a utilização dos recursos naturais e, com
isso, transformando resíduos em matéria-prima novamente. Dessa maneira, o que inicialmente era visto
somente como preocupação no atendimento à legislação ambiental, acabou transformando-se em uma
importante fonte de receitas. •

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
AQUI A INFORMAÇÃO CHEGA PRIMEIRO.

ASSINE

www.relatorioreservado.com.br
www.facebook.com/relatorio.reservado
@relatorio

|

RelatórioReservado

insight-bIOMA

NEGÓCIOS & FINANÇAS

41

sustentáveis

Pacto do Rio promoverá desenvolvimento sustentável da cidade
A Prefeitura do Rio lançou no dia 17 de dezembro o “Pacto do Rio: por uma cidade integrada”,
conjunto de compromissos que vai unir diversos
setores da sociedade pelo desenvolvimento sustentável da cidade. Uma iniciativa inédita no Rio de
Janeiro, o pacto foi proposto pelo Instituto Pereira
Passos (IPP) no âmbito da Rede de Soluções para
o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
(SDSN). Lançada pelo secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon, em agosto de 2012, a SDSN Global mobiliza conhecimentos técnicos e científicos dos diversos setores para acelerar o aprendizado conjunto,
promovendo abordagens integradas para os desafios econômicos, sociais e ambientais que o mundo
Rosiska de Oliveira: pacto é marco de gestão
enfrenta.
O Pacto do Rio pretende gerar uma grande rede
(compartilhada, autorregulada, autofinanciada e apartidária) capaz de unir esforços entre todos os segmentos
da sociedade em prol da melhoria da qualidade de vida da população, por meio de uma maior integração da cidade. Mais de 50 instituições de diversos segmentos sociais, do terceiro setor, da academia, do poder público e
do setor privado – entre as quais patrocinadores olímpicos, organizações sociais e secretarias das três esferas
de governo – estão aderindo ao Pacto do Rio, com o objetivo de pensar um conjunto de compromissos para o
futuro e o presente desta cidade. “Queremos casar a demanda da população com a oferta de projetos públicos
e privados em suas áreas de sustentabilidade”, explicou a presidente do IPP, Eduarda La Rocque.
A iniciativa será composta por cinco segmentos da sociedade, inicialmente distribuídos em seis frentes de
ação para a promoção da integração urbana, social e econômica. Para participar, os parceiros deverão tornar-se signatários do Pacto do Rio por meio de um Termo de Compromisso. As contribuições podem ser das mais
diversas formas: recursos financeiros, horas de trabalho e sugestões de projetos e estudos.
“A população somos nós todos e precisamos participar, tomar conhecimento do que está sendo feito e
propor ideias e soluções. Posso dizer que o pacto representa um marco no que diz respeito à gestão”, disse a
presidente do movimento “Rio, Como Vamos”, Rosiska de Oliveira.
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Tetra Pak® participa de ação de coleta seletiva nas estações de trem
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Desde novembro, os passageiros das estações de
trem Cascadura, Madureira e Engenho de Dentro contam com pontos de entrega para embalagens longa-vida
pós-consumo. A ação promovida pela Rede Recicla Rio
em parceria com a SuperVia e a Tetra Pak® tem o objetivo de estimular a coleta seletiva e conscientizar os cidadãos sobre a importância da separação dos resíduos.
A comunicação da novidade foi feita por meio de
faixas e banners colocados nas estações e os pontos
de recepção dos materiais foram confeccionados com
placas recicladas de embalagens longa-vida da Tetra
Pak®. De acordo com Kleverson Ferreira, da área de

Responsabilidade Social da SuperVia, além do benefício ambiental, a iniciativa tem grande importância social. “Todo o material recebido será coletado por uma
cooperativa de catadores da região, promovendo a geração de renda.”
Segundo Fernando von Zuben, diretor de Meio
Ambiente da Tetra Pak®, além de educar e conscientizar os passageiros, a ação prvê um meio para que
participem da coleta seletiva. “Como um dos pontos
tratados na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
apoiamos a participação ativa da população na cadeia
da reciclagem.”

Magazine Luiza integra o ranking do
1º Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência
Única varejista no ranking das dez melhores, o
Magazine Luiza ficou na sétima colocação no 1º Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência, promovido pela Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com
a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe)
e a consultoria i.Social, especializada em empregabilidade de pessoas com deficiência.
Cerca de 60 empresas públicas e privadas do Estado de São Paulo participaram da seleção, apresentando suas experiências de inclusão profissional. Elas
foram avaliadas nos quesitos: acessibilidade, cultura
organizacional, gestão de pessoas com deficiência,

protagonismo, recrutamento e seleção.
As boas práticas de Gestão de Pessoas do Magazine Luiza já são reconhecidas e renderam diversos
prêmios à empresa, que figura, há 17 anos consecutivos, entre as melhores empresas para trabalhar,
segundo o ranking do Instituto Great Place to Work.
“Ser a única varejista no ranking das dez melhores
logo no primeiro ano do prêmio nos traz muita satisfação, pois significa que estamos no caminho certo
com os programas e ações de inclusão de pessoas
com deficiência”, afirma Ivone Santana, gerente de
Relações Corporativas e de Sustentabilidade do Magazine Luiza.

Biocombustível à base de tabaco: testes na África do Sul
Em dezembro, fazendeiros sul-africanos fizeram a colheita da primeira safra de uma espécie de tabaco rica
em energia. Esse é um importante passo no uso das plantas para a produção de biocombustível sustentável para
a aviação, conforme anunciado pela South African Airways (SAA) e a Boeing.
Ambas em empresas, em parceria com a SkyNRG e a Sunchem SA, também lançaram oficialmente o Project
Solaris, um esforço coletivo para desenvolver uma cadeia de suprimentos de biocombustível para aviação que
usa uma planta de tabaco livre de nicotina e organismos geneticamente modificados chamada Solaris.
Representantes das empresas e da indústria visitaram as fazendas em Marble Hall, na província de Limpopo,
onde 50 hectares de Solaris foram plantados. A safra de testes será colhida pela primeira vez em dezembro. O
óleo das sementes da planta pode ser convertido em biocombustível já em 2015, com voos-teste da SAA podendo
já ser praticados.
O plano é escalonar o uso de biocombustíveis em voos para 20 milhões de litros em 2017, antes de alcançar
400 milhões em 2023. A alternativa também diminuiria os custos com combustíveis da SAA, que contribuíram
para 39% a 41% dos custos operacionais totais da empresa.

a preservar a natureza. No fim do curso, participaram
de um acampamento durante dois dias, no município de
Lages. Nessa atividade, os alunos tiveram aulas diurnas
e noturnas, que estimularam os sentidos, o espírito de
equipe e a liderança, assim como instruções de primeiros socorros e prevenção de incêndio com o Corpo de
Bombeiros.
O Programa Protetores Ambientais, que já beneficiou mais de 500 adolescentes da região serrana de
Santa Catarina, é uma iniciativa da Polícia Militar Ambiental, em parceria com a Klabin e a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de Educação.
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis
do Brasil, possui atualmente 14 unidades industriais no
Brasil e uma na Argentina.
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A Klabin, em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, promoveu a formatura da 3ª turma
do Programa Protetores Ambientais em Otacílio Costa.
O objetivo do programa é fazer com que os estudantes
se tornem propagadores dos conceitos de preservação
ambiental, auxiliando a comunidade e atuando como
vigilantes ecológicos. O evento, realizado no dia 16 de
dezembro na Câmara de Dirigentes e Lojistas de Otacílio Costa, contou com a presença de representantes da
Klabin e da Polícia Ambiental.
Os formandos, estudantes de escolas da rede pública e privada de ensino, de 11 a 14 anos, tiveram 180
horas de aula ministradas pela Polícia Militar Ambiental sobre preservação ambiental, poluição – do ar, da
água e do solo – e reciclagem, e aprenderam na prática
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Klabin celebra a formatura da 3ª turma de Protetores Ambientais
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It’s missing a bit more than a year to

most five years have passed since the application, when
Brazil has pledged to clean up at least 80% of the Guanabara
Bay for the event. And it will not fulfill the promise.
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Rio de Janeiro host the Olympics Games. Al-

The Olympics are far from being the major concern involving our

polluted bay. But it was a breath of hope that the problem, finally, would be
resolved.
In the surrounding municipality of Guanabara the share of dwellings without
sewage collection was 57% in 2012. The result is the awful condition of the water
in the courses that drain the region and falling into the Bay. The problem is detailed in
the cover story of this last issue of the year. That 2015 bring us better news!
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Pikettyisms:
inequality being target

By Ladislau Dowbor
Professor of Economics at PUC São Paulo and consultant
at United Nations´Agencies
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homas Piketty, with the strength of youth
and a healthy distance from the ideological
biases that permeate both the economic
analysis has opened new windows, brought fresh wind, allowed us to move the view. Although the problem of income distribution always been
present in the discussions, economic theory ended
focusing more on GDP in the production of goods and
services and very poorly in the distribution and mechanisms that increase or reduce inequality.
This reached obscene levels. When a hundred people they own more wealth than half the world’s population, while one billion people go hungry, frankly,
think that the system is working is advanced mental
blindness test. But for many people, it is simply misunderstanding, ignorance of the mechanisms.
The slow dissipation of fog surrounding the problem of inequality has been built in recent decades.
Basically, while the 1980s capitalism enters the do-

mination of financial intermediaries phase on production processes - the tail wags the dog is the term used
by Americans, as Joel Kurtzmann - and this goes to
deepen inequality, were being built, with great delay,
the analysis of the implications.
A large study by the World Bank helped a lot by
showing that basically anyone who is born poor remain poor, and who enriches is why was born well. It’s
called poverty trap, the poverty trap. This research has
shown that the existing poverty simply hangs opportunities for her to leave. With Amartya Sen we understand poverty as lack of freedom to choose the life that
wants to take as deprivation options. The excellent La
Hora de la Igualdad, ECLAC, showed that Latin America and the Caribbean reached a degree of inequality that requires we focus our development strategies
around this issue. That to mention some basic initiatives. Piketty´s book does not come out of nowhere;
systematizes a set of views that were being built.
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And of course there is the monitoring of the growing disaster by many institutions of statistical studies. Today we know the hole size, we have data for
all we know who the poor are. The document “The
Next 4 Billion”, made by World Bank, shows that we
have almost two-thirds of the world population “without the benefits of globalization”; Report data on
the UNDP Human Development 2014 show that 2.2
billion people living in poverty, of which slightly more
than one billion in poverty, down from $ 1.25 a day.
We even have the details of the 180 million children
who are hungry, 4 million children who die each year
by not having access to something as basic as clean
water. The “Working for the Few”, of Oxfam / UK,
gives an overview of inequality, particularly wealth
(accumulated family wealth), well beyond income
inequality.
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Our dilemmas are not mysterious. We are managing the planet to a minority, through a model of production and consumption which finishes with our natural resources, transforming the binomial inequality/
environment in an authentic disaster in slow motion.
Meanwhile, the resources needed to fund balance

48

policies are turning the sieve of financial intermediaries, in the hands of a few hundred groups that
can not even manage with a minimum of competence
money masses that control. The challenge, of course,
is to redirect the resources to finance social policies
aimed at creating an inclusive, and to fund the conversion of production and consumption processes to
reverse the destruction of the environment.
The task to be done is to convince the 1% that
controls this financial universe directly through banks
and other institutions and increasingly indirectly by
the appropriation of political processes and legislation. People do not understand what is billionaire, and
really is not a challenge that is part of our daily life.
But a simple way to understand this strange creature
is presented to us by Susan George: a billion dollars
invested in modest 5% per year in savings yield to its
owner $ 137,000 a day. What will he do with that money? For more greedy to be the billionaire, no caviar
to solve. Money, therefore, is reapplied, and the fortune turns into a snowball, creating the super-rich, who
literally do not know what to do with their money.
A second mechanism to understand is the difference between income and equity. The annual income

productive contribution, an institutional intervention
to organize the redistribution becomes indispensable. “The ideal tool, writes the author, would be a global and progressive tax on capital, accompanied by a
very large international financial transparency. Such
an institution would avoid unequal endless spiral and
regulate effectively the unsettling dynamics of the
global concentration of assets.”(835)
It is not just to curb uncontrolled dynamics. It is
also to replenish and expand social policies, for which public action is essential. Piketty have full clarity of essential weight that had social policies in the
balanced phase of post-war development. The state
is not “spent”, is providing “public services that benefit families free, in particular education and health
services funded directly by the government. These
‘transfers in kind’ are as valuable as cash transfers
recorded in disposable income: prevent interested
people have to pay out comparable amounts - or sometimes significantly higher - from private producers
of educational and health services. “It also has clarity
of Amartya Sen’s contributions, that social policies,
as recently classified as expenses, are investments in
people with generalized productive impacts.
Utopian? The rich pay taxes is not utopian, it is
necessary. And tax the capital stopped in the financial
sieves, yielding no production Correspondent, is particularly interesting. In the proposed Piketty for Europe, would be 0% for assets of less than EUR 1 million,
1% for those who are between 1 and 5 million and 2%
for more than 5 million. It is tragic, should not take
the very rich to despair, and generate the equivalent
of 2% of European GDP (300 billion euros), enough to
settle, for example, the public debt in some years, and
take the member countries of the hands of financial
intermediaries. (889) It would be a good first step.
New? No, it’s not new, but are offered on Piketty
the book very readable way (including for non-economists), extremely well documented, and with a clarity
in the walkthrough that turns the work into a first-rate
work tool. •
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* Critical essay on the capital in the XXI century. The page
numbers refer to the originalin French.
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is - the result of salary, rent, income from financial investments etc. - While equity (net household wealth,
net household wealth) - is the accumulated wealth in
the form of houses, bank accounts (less debt), shares
and other forms of wealth. The truth is that whoever
wins little clothes shop for their children, pay rent,
spend much of their income on food and transport,
and do not buy beautiful homes, farms and yachts,
and even less is high-yield investments. The poor
spend, the rich accumulate. No redistributive process, it generates an unsustainable dynamic forward.
Piketty´s book is not only very good, is timely. Given that this explosive situation of inequality on the
planet, when to Davos (Davos, my God!) Claims that
the situation is unsustainable, that comes an explanation of how to give the main mechanisms that generate inequality, as evolved in the long run, as are presented in the 21st Century threshold, and in particular
how the problem can be tackled.
The basic reasoning is simple and transparent: the
productive advances in the world are in the order of
1.5% to 2% per year, while the investments of those
who have accumulated capital increase in a higher
order of 5%. This means that an increasing share
of the planet produces changes to the ownership
of capital holders, who start to live the income that
generates capital, which just leads to the fantastic
concentration of wealth in a few hands. And the propositional side, expect economic mechanisms solve
the growing imbalance makes little sense: we need
to create or expand, as appropriate, a progressive tax
on capital. What would be even productive because
would encourage holders to seek productive investment instead of sitting observe the growth of their
investments.
How to face the globalized patrimonial capitalism
of the 21st Century? This is the central question in Piketty of the study. The challenge tends to be discouraged. The author refers, with courage, the “useful
utopia” that is proposing. The broader view in propositional terms is in line with a progressive tax on
the accumulated capital. Since market mechanisms,
in this case, instead of generating balances, generate
a cumulative process of inequality, with an uncontrolled spiral enrichment less and less linked to the
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By Gerson Leite de Moraes
Doctor of Philosophy and professor of Ethics at Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas

The Law nº 12,846, better known as anti-corruption law, entered into force on 29 January
2014, more still has not been regulated because it is under review by the Civil Cabinet since
the first half. Undoubtedly, this is a major breakthrough in the search for transparency in
trade relations between companies, both in private and in public, because according to the
text of the law, the companies involved in illegal acts may be punished by payment of bribes
to servers, fraud or manipulation procurement contracts and acts that jeopardize the public
administration both in Brazil and abroad. Fines can range from 0.1% to 20% of gross sales
insight-bIOMA

publish the decision in the national movement of vehicles and also on its website. The law
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of the company, which in fact is a considerable amount, in addition, the company must pay

enterprise version of the already famous whistleblower award.
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also provides, that companies have preventive anti-corruption programs or cooperate with
investigations may benefit more lenient sentences, which in practice is the creation of the
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razil’s political and economic situation today, especially with the developments that
are new every day if Petrobras, make us
think that an anti-corruption law as mentioned above, is of paramount importance and urgent
need. It comes at a good time, in the view of some,
perhaps even later, but the fact that it represents a
breakthrough. However, the effectiveness of the
same or other laws that may eventually appear in the
same carreadouro, will depend on a parallel and continuous work of changing habits and customs that are
rooted in Brazilian culture manifests itself in the daily
practice of the people inhabiting this land since its
discovery. It can be said that the great historical enemy of Brazil is corruption. It is an evil that plagues us
for more than 500 years, but today, we understand in
fact, she is the root of other ills. Where the prevailing
corruption, lack education for children, for young people and for adults, access to health becomes very difficult, almost impossible, security becomes a chaos
and economic development, job creation and income,
appears to be unattainable.
It is true that the laws, due to its normative character, can reasonably achieve their goals, and although historically we know that in our country, there
are “laws that diffuse” and “laws that do not take”,
it is important to note that more and more the laws
are proving effective and fulfilling its role in regulating relations between persons, physical or legal. But
that’s not all, because you need to think long term,
think of the future generations so that they can live in
an environment where crime does not pay, and where
from reigning impunity. To think of a project of such
magnitude is essential that we can catch discussions
in ethics.
The definition of ethics is not something consensual, especially if we involve the moral aspect of this
discussion, in addition to over more than 2,500 years
of history, the various thinkers who discussed the
subject, allowed the construction of various schools,
such as, the school of virtues, ethics and consequentialist school. As it is not our purpose to discuss theoretical aspects of Ethics, I would simply highlight the
thought of a French philosopher who perhaps enable us to start thinking that promotes a shift in this
cloudy weather to which we are subjected. His name
is Paul Ricoeur (1913-2005) and the golden rule that
guides their work in the field of ethics is: have the
perspective of the good life with and for others in just
institutions.
There are three key elements in the simple phrase that can guide us in the search for an ethical life,

and gradually you can assist us in building a different
scenario than what we’re living in Brazil today. All
human beings want to be happy, there’s no one in lucid state of full use of his mental faculties, please be
unhappy. Targeting the good life means to seek “live
well”, the “real life”. This good life is not something
unattainable, an ideal set as a goal that leads to real,
on the contrary, the good life is possible and palpable
through the acquisition of practical wisdom, based on
the character of the virtues, stimulating wise beings
who will be able deliberate on what actually is good
to achieve a happy life, that is, a good life. It is as if
life were a text; an action text where the wise and
happy man, not only write your story, as is invited to
examine and interpret it yourself at all times, because every second, new demands will be presented as
major challenges. Someone like that, you think of happiness as a means and not an end, it may turn away
from evil done proposed and thus avoid the lure of
easy money through illicit. In this perspective, man is
seen not only as a rational being, but mainly as a self-interpretive be that this hermeneutic circle can think
beyond their individual and narrow interests.
Undoubtedly, this presents us with another important issue raised by Paul Ricoeur, namely the ethical perspective of “... with and for each other ...”. If
we want to build a society with strong values, where
the good life prevails, we urgently need to combat the
plague of selfishness that affects us tenaciously. The
lack of solidarity and the inability to put ourselves in
another’s place is a sad mark of our time. The great thinkers in human history dedicated to reflect on
seemingly simple things, but due to the unfolding of
thought itself, were deep and complex issues. One of
these themes is friendship, which alone leads us to
think of interpersonal relationships. It can be said that
there are three types of friendship, one that occurs
according to the good; one that is built according to
what is useful, and one that is nice. While the first
type is virtuous, the other two not so much because
they are based on self-interest, articulating so often
selfish. There are ethical perspective if the interest is
not collective. What is good for me to be good for the
other. It is in relation to the other considered equal,
that builds a collective project of society.
Are automatically pushed to the last part of the
golden rule of ethical perspective in ricoeuriano
thought. The good life must be sought, with and for
others in just institutions. Of course, the theme of
justice catches the eye here. The good justice is one
that always updated, always renewed to meet and
govern institutions. By institution can understand the
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of the infamous “Brazilian way”, definitely abandoning a perspective ethics, considering it too utopian
to be applied to the Brazilian reality.
Although someone has said that the bottom line
in Brazil is just another stage, I believe that the indignation reached its apex, as we are all shocked
with this level of corruption in our country. So, increasingly need to look into the ethical, because as
we have seen, ethics can have a very practical effect.
The anti-corruption law in Brazil, alone, will have an
interesting effect, but limited, but no doubt you need
to be thinking is how we build human beings with
strong values, to think about others like themselves
and build just institutions that aim to distribute justice as fairness. The ethics need not be a straitjacket,
limiting interpersonal relationships, but a beacon that
points to the live well with and for others in just institutions. •
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structure of living together in a historical community
- people, nation, religion etc. It is common customs
and not by constraining rules that the idea of institution is characterized fundamentally, so we are led
to the ethos of where ethics takes its name. The fair
institutions do not have the paper outright domination, the command by command culture but have the
task of building a power-in-common in a dialectical
relationship with society, making it able to point to
his own conduct as something worthy of emulation.
In Brazil, where some representatives of the judiciary consider themselves gods, and where our political institutions are all bankrupt, or in the process of
accelerating decomposition, the task of building just
institutions is urgent. Due to the decrepitude of our
political institutions and the bad example set by them,
many Brazilian companies, through their leaders, or
should I say “bad leaders”, choose to walk the paths
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ompanies
and climate:

What can be done?
Climate change is one of the greatest challenges of our time. The 4th
IPCC report (Intergovernmental Panel on Climate Change) indicates that a
temperature rise above 2 ° C at the start of the industrial era would bring
disastrous consequences for the economy of the countries and the wellbeing of mankind, in terms of health, food security, housing and environment,

challenge.
The Climate Forum - Business Action on Climate Change has been playing since its foundation in
2009, an essential role in society for the promotion
of debate related to the topic of climate change.
Their action has been taken on two fronts: public
policies and business practices.
One of the key points raised by Climate Forum
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n Brazil, a temperature increase of this
magnitude would have serious effects
on agricultural production, the integrity
of forests and biodiversity, security of
coastal areas and the water and energy availability. Would therefore imply backward in combating
poverty and quality of life of society. Reduce global
emissions of Greenhouse Gases (GHG) is a major
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compromising irreversibly sustainable development.
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resided in how they could be structured in an integrated way the National Policy on Climate Change
(NPCC) and regulations on subnational levels. So in
2010, the group listed some recommendations for
the regulation of NPCC, which were delivered to the
federal government in audience at the Civil House.
Driven by the changing trends in the profile of
Brazilian emissions, the Climate Forum promoted
between 2013 and 2014 important debates on the
energy sector. In 2013, the group met with José Goldemberg, professor at the University of São Paulo
and member of the Brazilian Academy of Sciences;
Claudio Sales, president of the Acende Brasil Institute Brazil; and Ricardo Baitelo, Greenpeace coordinator; to better understand the contribution of
the energy sector, with a focus on energy matrix, in
GHG emissions scenario in Brazil. The debate raised
questions related to NPCC and its reduction target
by 2020 and the existence of instruments and incentives for the use of alternative sources for electricity generation.
In April 2014, the Brazilian Electric Matrix Trends Seminar was invited as Marco Siqueira, director

of PSR Consulting; Philippe Joubert, Global Electricity Initiative; and Sergio Leitao, Greenpeace director; who discussed the opportunities and challenges
in the promotion of alternative energy sources in the
energy matrix. The second panel event focused on
the promotion of energy efficiency projects, with the
presence of Alvaro Milk and Fernando Bacellar, representatives of Cenergel and AES Eletropaulo; mediated by Adriano Nunes, InterCement, part of the
Group Camargo Corrêa.
The Climate Forum has been following the implementation of commitments made by companies in
the Open Letter, through periodic monitoring based
on methodology developed in partnership with PricewaterhouseCoopers (PwC). Thus, in 2012 launched the publication of the Climate Forum Shares
Balance, in which the first results were presented.
With every two years, the publication now wins this
second edition, which brings up to date the activities
that honor the points set out in the letter.
GOOD BUSINESS PRACTICES
This encouraged good practice among Forum

EXAMPLE IN THE MINING SECTOR
Headquartered in Araxá (MG), CBMM is a world
leader in development, mining, processing and
marketing of niobium-based products - has relationships with about 300 customers in 50 countries
– and developing applications of its products through technological partnerships with universities, research centers, and direct end-user customers.
The reduction of greenhouse gases, the company plays an important influence: the use of niobium in the automotive industry results in lighter
cars, with consequent reduction of emissions and
fuel consumption; applied to steel used in pipes,
vessels, bridges and buildings, allows to reduce by
60% the total amount of material. CBMM, for example, uses, with many advantages, bucket trucks and
metal structures of buildings made of niobium microalloyed steels. In the gas transmission industry,
niobium technology provides increased toughness
of pipeline steels, allowing greater safety and economy in the associated operations. Metal additions
in nickel superalloys promote greater efficiency in
power generation in stationary turbines and better
performance in jet engines.
In 2013 the company joined the Brazil GHG Protocol Program, with its inventory available for inspection at the Public Registry. For the calculations,
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To reduce production costs, Alcoa seeks to act
in an innovative way in energy efficiency solutions.
An example is the Pocos de Caldas plant, which in
2013 decreased production to cut energy costs, but
won efficiency by redesigning the unit casting furnace and replacing fuel oil with natural gas. In total,
the natural gas project had R $ 6.12 million investment and it is estimated a reduction of about 6000
tonnes of CO2e. In Jaws, the company also replaced
the LPG (Liquefied Petroleum Gas) in heat treatment
furnaces plant for piped natural gas, which is more
efficient and more environmentally friendly and will
extend the life of the equipment.
In community relations (internal and external),
highlight the project Save the Planet, an initiative to
mobilize society for conscious consumption through public awareness as to the power and impact of
consumers citizens on natural resources on a daily
basis, and tips on how to minimize them, besides having a carbon footprint calculator. The program was
launched in Pocos de Caldas unit and then to the general public. Alcoa search now promote awareness
activities with staff in other locations the company
in Brazil.
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participants companies. One was Alcoa. Your Global Sustainability Strategy 2020- 2030 has become
a guide for business and a way to integrate all aspects of sustainability into routine operations. This
model provides medium and long-term goals for
GHG reduction, which undergo constant revision the latest made in 2012 - to ensure that they remain
always challenging. Based in 2005, the goal
Alcoa is to reduce by 30% the total emissions intensity (direct and indirect) of carbon dioxide equivalent (CO2e) in the Product BU Primary 2020 and
35% by 2030. In 2012, the company achieved 24%
reduction in emissions intensity (emissions per metric ton of product) in the business unit of Primary
Products (Refinery and Reduction), compared to 30
goal % set for 2020.
Among other advances, include: Emissions of
PFCs (causing gases the greenhouse effect generated in the reduction process) decreased by approximately 30% in Alumar, compared to the previous
two, and about 43% in Pocos de Caldas, compared to
2011; Alumar, in partnership with Liquigas, the anode baking furnaces have been converted from diesel
to gas flex, an investment of R $ 30 million to reduce
emissions by about 12 tons of carbon dioxide (CO2);
Boilers and calciners Pocos de Caldas, fuel oil was
replaced by natural gas, which ensured a reduction
of 80,000 tCO2 per year and practically eliminated
emissions of SO2 (sulfur dioxide) in the bauxite refining process.
In 2013, due to increased thermal sources in the
National Integrated System, which also feed Alcoa’s
operations, the increase was factor of greenhouse
gas emissions from electricity consumption compared to the previous year. Still, compared to the base
year 2005, Alcoa reached 5% reduction in the emission intensity per metric ton product in the Primary Products Division (Refinery and Reduction). This
result was obtained through the efforts of staff and
improvement of production processes.
Energy is a critical input for Alcoa’s business.
Given the limits of availability of natural resources
(such as water) and impacts the use of fossil fuels,
we need to seek new technologies and sources of
energy resources. The company has interests in
four hydroelectric plants, which guarantee the supply of 70% of aluminum production of energy. Also
held interests in two consortia plants in the environmental licensing phase: Santa Isabel (on January 31,
2014 the decision to return the Santa Isabel Dam for
the Union was published in the Official Journal) and
Father Querê.
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whose base year is 2008, CBMM considers emissions related to their production and their energy consumption, in addition to the emissions of
its main service providers. The indicators show
that the company issued 0.55 tCO2e / t of niobium products (direct emissions) or 1.03 tCO2e
/ t of niobium products (total emissions) in 2013.
About 25% of the emissions CBMM match from
biomass.
The company started in 2013 the operations
of a new ore homogenization system. Stacking
operations, homogenization and recovery of ore,
which required intense handling equipment, have
been carried out by electrically driven equipment,
which will enable the reduction of emissions by
3000 tonnes of CO2e / year, considering the maximum current capacity of the conveyor belt.

Soon, CBMM intensify its industrial area the use of
electrically driven conveyor belts also move to intermediate products. And intends to develop further improvements in logistics in the Industrial Park, and replace
or reduce fossil fuels. Electric scooters powered by
solar energy, for example, are already being used. We
continued the programs to encourage the use of public
transport by employees, increased efficiency in fuel use
and the use of charcoal in the unit Sintering II.
COSMETICS INDUSTRY
Since 2007, Natura is a carbon neutral company.
This means that all greenhouse gas emissions generated in the manufacture of products, including the entire
value chain, are compensated. The company also made
a public commitment to reduce by 33% the emissions
between 2006 and 2013. As reported in the previous
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ch allows better occupation in cars and trucks; the
reduction of 6% of the Natura Magazine paper consumption; and the replacement of LPG for ethanol in
the boiler factory in Cajamar (SP), which also will
apply to the Ecopark in Benevides (PA).
In the compensation of 2013 emissions, Natura
bought first indigenous carbon credits originating
from the Surui Forest Carbon Project. The project
promotes the maintenance of carbon stocks present
in the forest standing, the first in the world to be framed as REDD + on indigenous lands. In addition to
forest protection, the work of the indigenous community generates income through the sale of receivables.
The plan aims to improve the quality of life of the
Indians and improve protection practices and forest
management of the locality. Natura continues to pursue significant reductions in carbon related emissions across the value chain. For 2020, the ambition
is to reduce further 33% carbon emission relative
(compared to 2012). Renova thus its commitment to
the environment, including seeking to influence its
network of relationships and partnerships in inducing changes that affect the whole society and guarantee its future, as well as the next generations.
All the company’s initiatives confirm their determination to participate in building a more sustainable
world, with concrete actions to reduce and offset
their emissions, which are also vectors of improvement and reflection on a new economic development
model, based on the statement that we need to face
the challenge of adapting the business to ensure the
conditions of maintenance of own business, life and
the planet’s resources.
With the prospect of a new climate agreement
and the new National Adaptation Plan, both to be
launched in 2015, the Climate Forum - can be seen,
more than ever, as a major player for the next settings of the participation of Brazil and the sector
Brazilian business on the issue of climate change. •
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publication, by the end of 2011 had reached a reduction of 25.4%. At the end of 2013, exceeded the target set, decreasing by 33.2% the emissions of CO2
in the atmosphere.
In 2006, for every pound of product billed by Natura was generated the equivalent of 4.18 kg of CO2.
In 2013, this figure fell 33.2%, reaching 2.79 kg CO2e
/ kg of product billed. The company has achieved
thus the established public commitment, considering
the whole product life cycle - from the extraction of
raw materials to disposal of packaging by the consumer. This is an example of how an environmental
challenge can be achieved when sustainability is a
strategic driver and when environmental issues are
considered in the company’s decision-making.
Several improvements incorporated throughout
the business chain today permeate the processes
to develop, market and distribute the products. For
these, Natura increased vegetalization index of formulations and started using packaging materials in
smaller quantities and with less environmental impact, including recycled materials such as PET and
biopolymers as green PE. Furthermore, all conventional perfume alcohol was replaced with organic
alcohol.
In the logistics, the company has implemented
important actions. With the opening of new distribution centers, decentralized separation of applications from consultants, reducing the delivery time
and greenhouse gas emissions with the optimization
of road transport. To supply the international operations that keeps the main countries of Latin America, encouraged the transport of goods by sea. Due
to the expansion of international production, now
has more local production, leaving the import of the
production in Brazil. Also replaced the entire fleet of
cars sales force since 2012 and offers a card that
limits the supply of ethanol flex cars.
Among other sustainable initiatives include the
use of smaller boxes for distribution of goods, whi-
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Guanabara Bay:
Sanitation is the first step to depollution

society and especially its impact on the economy, indicating the economic benefits that the surrounding
population Guanabara Bay would have to universal
sanitation.
The results point to alarming figures. In municipalities around Guanabara Bay, there are still more
than 2700 admissions for infectious diseases associated with poor sanitation, with 22 deaths in 2013.
The economic development is immediate: in addition
to spending on health, worker falls ill moves away
from work, affecting their productivity. The performed statistical analyzes showed that the universalization of sewage and treated water can raise the
income of a worker in the Guanabara Bay at 3.8%,
ie more R$ 75.00 per month for a total gain to the
region R $ 4.7 billion.
For children and adolescents, the disease causes
school dropouts, with a significant effect on their

|
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he share of Brazilian households with
access to sewage collection was only
45% in 2012 and 16% of households have
not received treated water. In municipalities around the Guanabara Bay, the situation was
not much better: 16.3% of households still lacked
access to clean water and the share of households without sewage collection was 42%. Except for
the city of Rio de Janeiro - which has much of the
collected sewage dumped directly into oceans (Ipanema emissary) - in the surrounding municipality of
Guanabara Bay the share of homes without sewage
collection was 57% in 2012. The result is the awful
condition of the water in the courses that drain the
region and falling into the bay.
This article, based on the study “Economic benefits of the expansion of sanitation in Guanabara
Bay,” shows the consequences of poor sanitation on
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Managing partner of Ex Ante Economic Consulting
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school performance. In addition to these facts,
the study found a significant effect of the lack
of sanitation on economic activities that depend on good environmental conditions for its
full realization. From the point of view of the
housing market, has been identified that access to general public sewage collection and
treated water can raise the value of a property by up to 16%. In the case of tourism, one
of the activities for which environmental degradation is more harmful, the study showed
that access to sanitation has high impact, with
the expansion of job opportunities and income
of employees and business owners of hotels,
restaurants, bars etc.
The relative backwardness of Brazil in
sanitation has a distant historical origin. 50
years ago, only one in three houses were
connected to the general network of sewage
collection or river network. This means that
only 1/3 of the population had sewage away
from their place of residence. With regard to
the treatment of sewage, the situation is even
worse: the sewage collected, even 5% received any treatment prior to release into the environment.
Already the Guanabara Bay brings together
cities that are among the oldest in the country. The city of Rio de Janeiro hosted the first
initiatives and investments in the country sanitation. Still, today the region does not have
a very comfortable situation. The accelerated
demographic progress and the lack of public
policies over the past decades have led to a
huge lack of sanitation situation with severe
effects on the environment. In 2012, over 16%
of the houses of the cities in the region had not
yet treated water, and the share of households with sewage approaching the low of 58%
mark. In regional terms, although the average the sanitation of Guanabara Bay region are
better than the average of the state of Rio de
Janeiro, they are below those observed in the
country’s southeast, or the values recorded in
the states of Minas Gerais and São Paulo.
SANITATION IN GUANABARA BAY
Data from the National Sanitation Information System indicate that only 83.7% of households in the cities of Guanabara Bay had
access to treated water in 2012, which covered about 90% of the population of this region.

de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu and São João
do Meriti. The cities of Niterói and Nilópolis, on the
other hand, had a better situation than the aforementioned cities. In 2012, it was small the number of homes without sewage collection in both cities: about
15 000 in total, and part of these households are further away from the central areas or in rural areas.
With regard to the treatment of sewage, the good
experience is Niterói which said treated sewage
water consumption rate reached to 100%. In the
other municipalities of Guanabara Bay had worse
rates than the city of Rio de Janeiro, which explains
the average rate of 35.9%.

SANITATION, PRODUCTIVITY AND EDUCATION
There are three immediate consequences that
bind to non-exhaustion to low productivity. First, the
failure to exhaust, to increase the risk of infections,
causes the expulsion of people from their work roles, resulting in costs to society. Then workers more
susceptible to this type of disease have poor health and therefore a lower performance - which also
ends up affecting his professional career. Finally,
recurrent infections and the removal of children
from their school activities end up hurting school
performance.
Based on information from the PNAD 2003, 2008
and 2012 the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, a statistical analysis was developed to identify
the sanitation deficit interferes with the removal of
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GOOD INITIATIVES
The critical situation was undoubtedly one of the
reasons for the recent mobilization by Topic. Two
initiatives recently taken steps towards the universalization of sanitation in these cities and longed
pollution of Guanabara Bay in a horizon of two decades. The first was the Pact for Sanitation, established by State Decree 42930 of 2011, which established the guidelines of sanitation policy in the State
of Rio de Janeiro.
The second initiative was the creation in 2010
of a state program aimed at the issue of sanitation
in the Guanabara Bay, the Environmental Sanitation
Program of the Surrounding Municipalities of Guanabara Bay. The program began afford from 2012
and was responsible for funding and support Sanitation Municipal Plans Basic these cities and investment in sanitation. However, the implementation
schedule is with delays that compromise the target
of treating 80% of sewage released in Guanabara
Bay to the 2016 Olympics.
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With regard to sanitation, the situation was worse:
only 58% of households were connected to the general network of sewage collection that year.
Despite being one of the first to receive sanitation in Brazil and advances in recent years, the city
of Rio de Janeiro, which is served by the State Company for Water and Sewage (CEDAE) and Fab Zona
Oeste SA (FABZO), not enjoyed a comfortable situation in 2012. that year, the share of households with
treated water was 87%. Considering the number of
residents in the capital, more dense than the rest of
the state’s municipalities, the treated water access
rate was 91% of the population. If you are not high
in relative terms, the treated water deficit is large
in absolute terms, as encompassed a contingent of
more than 580,000 people this year.
The situation of sewage is more serious. In 2012,
the sewage network in the city of Rio de Janeiro,
with a total length of 5394 km, was small for a city
of this size. This equates to 0.85 meters per capita,
showing great challenge compared to other major
cities.
The lack of sewage collection reached more
than 30% of households and 22% of the population
- 1,407,000 people. In addition, a small portion (less
than 50%) of the sewage collected in the city of Rio
de Janeiro received treatment before discharge to
the environment. Municipal sanitation indicators
also reveal operational problems: in 2012, almost
50% of the treated water was not billed (Billing Losses Index), which undermines the economic performance of the water distribution company. In most
cases where there is great loss of revenue, usually
this indicator is linked to physical losses (leakage),
but also to commercial loss arising from consumption on uneven areas - slums, invasions, illegal neighborhoods etc. -, Water theft and measurement
problems.
In 2012, investments in sanitation in the city
were only $ 253.2 million, which is equivalent to an
outflow of US $ 40 per capita, below the national
average of £ 47 per Brazilian that year. The amount
of resources invested, R $ 88.5 million (or 35% of
the total) was allocated to the sewage collection network, which is equivalent to an expenditure of only
US $ 13.80 per capita.
The other municipalities of the Guanabara Bay,
except Rio de Janeiro, accounted for 58.2% of households are not connected to the sewage disposal
system, which is equivalent to 938,000 homes. Of
this total, 531,300 houses were in the four most
populous cities in the Baixada Fluminense - Duque
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people from their routine activities due to intestinal
infections. This analysis also sought to identify the
effect of the lack of sanitation on the number of days
off work or study. Research of health supplements
of PNAD 2003 and 2008 allow to answer these
questions, because they asked how many days the
respondents were away from their routine activities
in the two weeks prior to the interview date.
PNAD data of 2012, adjusted to the population of
the municipalities around the Guanabara Bay, enable
trace estimates of clearance values for a more recent period. In 2008, 822,200 people, equivalent to
7.1% of the population indicated that they had strayed
from its activities for at least one day in the two weeks preceding the survey.
Of this total, 42,000 people, or 5.1% of the total,
claimed absences caused by diarrhea. This number
was 63% higher than in 2003 by the same survey,
indicating an increase of 10.3% per year in the period. Of those who withdrew from the activities from
diarrhea in 2008, 17,200 people were employed,
12,100 people attended school or daycare and 12,700
worked and studied. The statistical analysis that
evaluates the factors that explain the number of
days of a worker clearance identified that the lack
of sewage collection in housing and lack of access
to clean water increase the likelihood of a worker is
away from their professional activities for diarrhea
and increase the number of days off.
With reference to the relationship estimated for
2008 and the most current information on the labor
market, it was possible to estimate the number of
days away from work in 2012 and the cost that this
led to the Brazilian society. For Brazil, the simulation indicated a total of 849,500 days of work lost
over two weeks for clearance caused by diarrhea
or vomiting. Of this total, 36,800 days of lost work
occurred in the municipalities surrounding the Guanabara Bay.
Taking into account the average journey of
workers in 2012 (about 5.7 hours a day), every expulsion lost 20.6 hours of work. Considering the
average working time in the state of Rio de Janeiro
at R$ 12.01 (amounts 2013 prices), one arrives at
a cost of R$ 247.42 per withdrawal. The expected
number of employees on leave by diarrhea and vomiting in Guanabara Bay indicates a total amount
of R $ 66.6 million in hours paid but not actually
worked throughout 2012. This is a cost of business
and government that does not result in effective
production for society, that is, an inefficiency of the
local economy.

The parameters used to estimate these losses
in 2012 also serve to simulate how this inefficiency
could be reduced, that is, how much could be saved by companies and the government if the state
workers have universal access to sewage and water
treated. Already considered all the factors that affect
the phenomenon, the number of days away from a
worker who lives in residence without treated water could be reduced by 26.5% if it passed to have
access to this service. In the case of a worker who
lives in residence without sewage, access to the
service would allow a drop of 19.6% in the number
of days off.
For this reason, universal access to sewage and
treated water would have a considerable impact on
absenteeism of workers in their occupations. Based
on the 2012 data, it is estimated that universal water
and sewage services allow a reduction of 13.6% in
the total number of days away from diarrhea, which
would increase from 36,800 to somewhere around
31,800. This would imply a reduction of cost of R$ 9
million per year in the cities of Guanabara Bay.
BENEFITS x COST OF SANITATION
The challenge for the future of sanitation in Guanabara Bay is very large. The sanitation deficit in
the municipalities of the region totaled 626,400 homes without access to clean water and 1.612 million
dwellings without access to sewage collection. In
relative terms, ie, taking the total number of homes
in the region, the deficit of sewage reached 42% of
households.
Considering only the distribution of treated water and sewage, the volume of resources needed
to reset the sanitation deficit in Guanabara Bay is
immense. It is estimated that the universalization
of sanitation in the region would cost somewhere around US $ 27.7 billion. To get an idea of how
massive are investments, it is worth mentioning that
they correspond to approximately 9.3% of the GDP of
the Guanabara Bay - the sum of the incomes of the
municipalities.
It is estimated that, with the universalization of
sanitation, earnings reach R$ 31.3 billion in 30 years, ie until 2043. This means that if all villas have
treated water and sewage collected, the Guanabara
Bay will an increase in the annual flow of wealth at
R$ 1 billion per year on average. This flow is equivalent to 0.4% of the GDP of municipalities around
the Guanabara Bay in 2012. The estimated economic
benefits are worthwhile and exceed the high social
cost of universalization. •
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Development as
business model

and certification as a sustainability value

opportunities in terms of management and sustainability in these programs, the turn into sustainable
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business models for all parties involved. I will try to explain in this article that thought.
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By Saulo Fonseca
Forest Partnership manager of Masisa Brazil

The cultivation of planted forests in Brazil has existed for over a century and the beginning of
so-called development programs took place in the 1980s Though not a recent issue, there are still
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ccording to the dictionary, means promoting stimulus, boost, aid. When used
throughout the government, it is a series
of policies set to boost the development
of a country in certain sectors, for example. In the
case of forest development programs, progress is
not only the producer, but the entire chain involved
in planting and forest management, as well as the
company that ensures the long-term supply. Therefore, as the benefit is of all parties involved, many
companies use other nomenclatures for their support programs, connoting a partner with farmers.
Analyzing the company’s point of view, whether
the pulp and paper, wood panels or other branch, so
that the partnership program to be effective and get
the expected results, it is necessary that the promotion is part of its strategy. This should occur through targets and management indicators, a financial
reserve to invest in the program, and finally on the
agenda of management meetings of the company, of
which it is part. Besides, of course, the investment
of human resources to manage the partnership projects and technological resources to support them:
laptops, tablets, vehicles suitable for the field, precision GPS, software, UAVs and management systems, among other items .
As the company’s strategy or business model,
the program should be managed as if it were in their
own forests throughout the cycle. So the company
must:
• Assist the producer in choosing the most appropriate genetic material to the soil and climate of
the region.
• Recommend the most suitable for fertilizer nutrient medium in soil analyzes.
• Assist in planting, ensuring alignment and spacing to be more efficient in harvesting and get better
results.
• Recommend necessary managements that result in high productivity forests.
• Educate the producer with management and
planning skills, in addition to more modern agricultural practices, aiming a high-performance forest.

In addition to the technical issues mentioned
above, which increase the chances of obtaining
high-yield forests, much desired by all parties, companies must apply the knowledge and management
tools to ensure greater control over all stages of the
partnership program. It is common for industries
use management excellence in their production environments (through indicators of efficiency, quality, safety, financial and human resources, among
others) and the same should be done in the management of forest partnerships. This means that should
be turned into a business model.
Another important point for the partnership program is managed as business model are the tools
of government loans available to invest in forest
crops. Through the program for reducing emissions
of greenhouse gases (the ABC), it is possible that
producers have access to the resources made available by financial agents. When the funding process
is performed by the producer in partnership with the
company, the three parties involved gain. The producer uses the company as guarantor (or guarantor)
of the contract, the process becomes faster and less
bureaucratic, the company converts the warranty on
wood and the financial agent provides the necessary
resources.
Companies should not use the promotion due to
the cost of wood at the end of the cycle. Also because usually the cost is higher compared to the market
value. But one should think about the sustainability
of the chain involved, as well as ensuring long-term
supply volume for the company, the source of income diversifies-of farmers responsible for the cultivation and management of these forests. Finally,
it avoids atravessadoras companies that buy cheap
wood producers who break the work safety and care
for the environment.
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activities and the preservation of the environment,
with the correct disposal of waste and proper storage of chemicals. Second, showing the importance
of maintenance equipment to prevent leakage and
pollution of soil; instruct to respect areas of APP
and legal reserve, as well as the correct management of forests of high conservation value; assist in
the settlement of the Rural Environmental Registry
(CAR); besides worrying about the impacts that may
be caused to neighboring communities in each partner forest by controlling risks and dialogue with the
leaders of each to minimize these impacts. Finally,
promoting awareness raising, education and social
activities in these communities.
In other words, companies should be responsible for managing and
controlling these social,
environmental, health and
safety of each partner forest and surrounding community, considering sustainability as value. Get
forest certification should
be seen as a result of all
the effort, or a result of
sustainability
management (company efforts and
producer should not be to
get certified, but to change
the culture and enhance
sustainability).
It may seem utopia, but
I believe that in a few years forestry activities in
the areas of encouraged,
or rather forest partners,
will be more professional,
considering the aspects
mentioned in this article,
through the sustainable
management of the business and taking better
care of people and the environment where we live.
Worrying about the prosperity of everyone in the
value chain. •
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Sustainability is nothing more than to see that all
thrive in a product value chain, from the forest to the
final product, including farmers, input suppliers and
services, the company itself, the staff who work there, communities neighbors, customers, government
agencies and shareholders.
Therefore, I believe that companies should be
the sustainability of influence mechanism under the
farmers in the forestry partnership program. First,
through compliance with existing laws, awareness
and education about the safety precautions in rural
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AGRIBUSINESS:
BETWEEN SEEDS AND

NEW TECHNOLOGIES
Brazilian agribusiness has shown a few decades ago, that
professionalization is not just a trend in the field: it is a reality and,
like any change, it brings challenges for the entire agricultural chain.
These technological advances are seen in agricultural inputs, seeds and
innovative crop protection, equipment used for planting and harvesting,

the first relationship of program segment focused on
the business of its customers.
To provide the necessary support for sustainable business development of the agricultural entrepreneurs, Bayer Agro Services provides a list of
more than 25 services. Following the transformation
taking place in the field, the capabilities offered by
Bayer are related to various topics, including human
resources, business management, information technology, business succession plans and, as it would
no longer be included, focused technical training for
agricultural basis.
After nearly three years of program launch, we
are confident that our greatest achievement is not
the pioneer of title, for creating the first program fo-
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his irreversible become more professional process brings the need for more
knowledge, high-performance teams and
constant contact with new technologies.
Anyone who follows the daily life of the field know
that this is not an easy task.
Bayer CropScience has accompanied this new
scenario of Brazilian fields with special attention. To
help agricultural entrepreneurs to leverage their business within this new reality, created in 2011 a relationship program called Bayer Agro Services. The
operation is quite practical: to purchase our products, customers accumulate points that can be redeemed for services focused on your business, such
as training and consulting. Bayer Agro Services is
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the use of smartphones, tablets and computers for monitoring pests.
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cused on business segment of customers, but the
contribution to the success of the day to day of a
property rural, now needs that twenty years ago
were unthinkable. In this sense, it is worth highlighting some services that are becoming references,
both the differentiated approach by the results that
have been achieved.
From the list of Bayer Agro Services, draws attention Bayer Succession Program, which has helped agribusiness entrepreneurs to plan the transition
of power in the farms and agricultural enterprises.
What has been observed in the field is a daily contact
between farmers aged between 60 and 70 years and
their children who, in some cases, have completed
college, attended MBA and even lived abroad. The
succession between generations so different has
to be done carefully. Therefore, the advice of Bayer
help you find answers to urgent questions such as
who will take over the business management? When
is the best time to move away from the founding
company decisions? What are the learnings that the
heirs have yet to acquire to complete this turn and
what they can teach? In the bigger picture, such advice directly influences the professionalization of
the field. For customer who rescues this service,
the advantage is to find a safe way to allow business
continuity.
Other services are more technical. To support
farmers in time to use products and agricultural
equipment more accurately, we offer a focused training in Application Technology. He has helped professionals in the field to increase efficiency in the
field, reducing waste and optimizing the work in the
farms.
Another very requested service is the consultancy in Recruitment and Selection, for which support is provided to farmers to find the right professional for each function. According to experts in
the labor market, Brazil is experiencing a wave of
shortage of skilled labor, including for agriculture,
which is a genuinely Brazilian vocation. Through
this consultation, the client has head hunters and
recruitment agencies to support different types of
selection process.
In almost three years of Bayer Agro Services,
have been rescued over 1.2 billion points in almost
400 services. Over one hundred clients were involved in these rescues. Most of them requested a visit
from some Agroespecialista, professional part of a
team of experts in various crops. Technical support
of these consultants, coupled with the use of the
correct defensive in proper proportion, has provi-

ded to crops even more positive numbers because
it opens doors for protection and treatment of the
crop. In 2013, the satisfaction rate with the program
reached close to 80%, a very high margin for the
sector.
This positive response is independent of the type
of culture, business area and the time of year. The
cultivation of tobacco, for example, seeks closer
producers and opinion leaders who can show ways
to work better the segment. Our idea is to hold regular meetings to discuss the most relevant topics
of this market. Last year, dialogued around the same
table about 20 participants from major players in the
tobacco sector of the south of the country for a focused training in Business Management.
Before organizing an event or even add training
to the service menu, the Bayer Agro Services is based on the needs of the farmer. The proximity of our
agronomists facilitates the flow of information, but it
is always the customer who decides which rescue
service and from which time it can be applied.
Sometimes, before taking the knowledge to the
customer property, they participate in international
technical trips. The goal is to allow the exchange of
information between themselves and customers and
experts from other markets. Since the program’s inception, each year we Bayer Agribusiness Convention. In 2013, a meeting was held in Puerto Iguazu,
on the Argentine side of the Cataratas Falls, to think
the directions of activity. Customers had the opportunity to get in touch with agricultural attachés who
explained the procedures of international negotiations involving Brazilian products.
Another event held annually is the Leaders Meeting, which brings together the major players in the
agribusiness, side by side with experts from other
areas, such as the economic and infrastructure sectors. The meeting has counted with the participation
of authorities such as the Ministry of Agriculture
experts, Livestock and Supply. To enhance sustainable role that farmers have, the event also includes
representatives of the environmental area of NGOs.
For the company, the great advantage of promoting Leaders Meeting of the size of the event is to
influence the discussion of themes that are sure to
move the field for years to come. In the last edition,
for example, the topic discussed was the “Agriculture and Economic Development Instrument”. This
year, the focus was the impact of climate change.
Be the link between the farmer and experts have
approached customers and put the company in an
increasingly strategic role within the agribusiness.
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INNOVATIVE GLOBAL SOLUTIONS
Bayer is a global company with its main activities
concentrated in the areas of health, agriculture and
high-tech materials. Bayer CropScience, Bayer AG
subgroup and responsible for the agricultural business, has annual sales of 8.819 billion euros (2013),
one of the largest companies in the world in science
and innovation in the areas of seeds, crop protection
and pest control not agricultural.

Offers a wide range of products including high
value seeds, solutions for crop protection based on
chemical and biological modes of action as well as
extensive support services for the development of a
modern, sustainable agriculture.
In the area of non-agricultural products, Bayer
CropScience has a broad portfolio of products and
services for pest control, ranging from applications
in the home and garden even for reforestation segment.
The company has a global workforce of over
22,400 employees and operates in more than 120
countries. In Brazil, is part of the Bayer Group, with
over 118 years of experience in the country and
about four thousand employees. Bayer CropScience
in Brazil has more than 1600 employees, an industrial in Belford Roxo (RJ) and a Research and Innovation Center in São Paulo. •
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Bayer CropScience has celebrated each positive feedback, as this Arlindo Moura, the Agro Vanguard
Group: “We have heard about the growth of agribusiness and Brazilian harvest a few years ago, but it
is not always easy to identify the numbers of this
advance. Every time hit a record harvest, along comes another bottleneck. Bayer has been a constant
partner of agribusiness, the topics covered in events
and training have been spectacular.”
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REVERSE LOGISTICS:

WOOD COMPANIES

By Daniel Moraes and João Alexandre Rodrigues Ferreira
Researchers at the Federal University of Santa Maria

Several factors have contributed to the establishment of a policy that not
only seeks to direct material flow, but also the reverse flow. The consumer
appreciation of movement, combined with government regulations,
increased the level of demand and public action possibilities in respect of
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driver of reverse flows is the raising of ecological sensitivity.
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goods and poor quality services. In this context, another factor that acts as
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ost organizations still see the generation
of waste as a real problem. The organization has an entrepreneurial vision makes
the difference and find innovative solutions in order to add value to waste, while becoming
environmentally responsible, winning it points in
your corporate image and reducing risks with legal
penalties. The leading companies are recognizing
the strategic value of having a reverse logistics management system. The search for knowledge about
the logistics, continues to grow and, along with
this growth, a strong interest in reverse logistics

has been awakened. The objective of this paper is
to present research carried out to assess the issue
of treatment of solid waste in timber organizations,
from the point of view of environmental responsibility. The research was conducted in three wood organizations, located in the central region of Rio Grande
do Sul. The approach is qualitative, and the research
is classified as descriptive with exploratory, which
used structured interviews with owners.
The REVERSE LOGISTICS
It´s possible to define reverse logistics as the

RESULTS
The waste generated by the companies studied
are made when the log of wood goes through the
processes needed to be marketed in the form of
lumber. At each stage of processing, wood waste
left over to form what can be called industrial waste. It has been found in the research, through interviews with the owners, who analyzed the three organizations treat such waste differently. It should be
noted that all assessed companies are characterized
as small, family-nature, ie, the management system
focuses on the figure of their owners.
The business owner said the superficially knew
the importance of the use of concepts and talked
about the use of wood waste, caused by its production process. Stating that there was no need for any
special treatment for those wastes. Thus, the material is simply placed in one of the same idle to donate or burn. Thus, we see the lack of management
policies of knowledge focused on the environment.
Company B knows the basics of correct waste
treatment of this process, but is not it advantageous
to use them due to economic costs. In the interview,
the owner reported that due to the low volume of
waste, the treatment was expensive, even to make
the transport of waste to appropriate locations, stating that such a policy would be advantageous only
for large companies already known in the market.
The company only separates the waste into more
coarse sawdust, which is donated for use in livestock sheds, and the finest sawdust, donated for use in
community gardens. The biggest flaps, best quality,
called slabs, are sold by charges for construction.
Company C has a treatment policy of active waste. It
was felt that this attitude comes from environmental
awareness and strategic policies arising from their
professional training. This organization has secured
a major competitive advantage, compared to other
companies in the sector.
The organization has a waste chipping mounting
structure, where the company started to collect waste from other companies, providing an opportunity
to get rid of waste, and thus meet the environmental
issues. This machine acts as a “meat grinder”, where the residue is crushed, processed and sold for a
trucking company, which later sell to others who use
them for power generation in the wood drying kilns
operating and other products. It is noteworthy that
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The REVERSE LOGISTICS INDUSTRY FURNITURE
In this study we highlight the reverse logistics
concepts of post-consumer, known as the area of
operation of reverse logistics which also equates
and operates the physical flow and information.
Correspond to post-consumer goods discarded by
society, returning to the business cycle or the production cycle by the specific reverse distribution
channels.
Post-consumer goods are the products at the end
of useful life or used, with the possibility of use, and
waste industries. Your goal is to add value to a product consisting of logistical unserviceable assets to
the original owner, or who retain conditions of use,
for products discarded because they have reached
the end of life and industrial waste.
For the manufacture of a whole range of wood
products are generated many waste is estimated
that at the end of cutting the trunks and different industrial processes is lost almost half of the original
wood. Thus, the reverse logistics of post-consumer
is considered responsible for planning, operating
and controlling the return flow of post-consumer
products or their constituent materials, which are
classified according to their state of life and origin:
in conditions use, end of life and industrial waste.
When the well is presented in terms of use, there
is interest reuse, and your life will be extended entering the reverse channel reuse in the second hand
market to get to the end of product life. Once genera-

ted the waste, its destination is required, which can
be made by selling the secondary market or used as
feedstock for other industries, or for products.
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process of planning, implementing and controlling
the flow of raw materials, stock in process and finished products and information, the consumption
point to the point of origin, in order to recover value
or perform proper disposal. In general, the reverse distribution networks are structured around a
market where the stove used products acts as both
buyer and seller. While specific steps differ on that
transaction, the following groups of activities seem
applicants in product recovery networks: collection,
inspection and / or separation, reprocessing, disposal and redistribution.
The sharp reduction in the life cycle of products,
which is observed in recent decades, generates surpluses of post-consumer and post-sale, whose return must be solved. Companies will have different
strategies in trying to preserve their corporate images: be proactive, reactive or take advantage of the
opportunities to create value to customers through
the introduction of environmental variables in its business strategy.
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this collection did not imply costs for other companies, these residues were utilized in the company’s
boilers studied, which set aside the wood that was
used and proceeded to burn the waste in order to
obtain energy for use its production process. With
this action, the company had return on investments
and still managed to increase its revenue.
Through the survey and interviews with owners
of the organizations, the importance of an entrepreneurial vision of the possibility of recovery of waste
generated by the production process was realized
and, thus, generate opportunities to increase revenue and differentiate the market competition. In the
research, it was noticed that the A and B organizations did not consider the reverse logistics as a
viable alternative for small businesses, so that these
had not incentive to make the effort to practice the
same. It also highlights the lack of specific technical
knowledge to the area by the owners, who are res-
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ponsible for the management of these organizations.
This turns out to retract the development of the sector and also the improvement of working conditions
and productivity.
Thus, there is the organization C, that by buying
the shredder residues and by the practices of reverse logistics, brought a possibility to reduce the
strain on the environment and provide the organization a proactive image in society. Thus, adds to
economic value, enabling the reintegration of waste
in the production process.
This legal recovery of waste arising from the
post-consumption, caused by the reverse logistics,
solves the problem of disposal of waste, optimizing
the use of natural resources and, thus, turning waste into raw materials again. Thus, what was initially
seen as only concern compliance with environmental legislation, eventually becoming an important
source of revenue. •

