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Fazer a energia e os avanços
chegarem mais longe.
A Eletrobras investe para
o Brasil vencer seus desaﬁos.
Investimento de cerca de R$ 50 bilhões
em geração e transmissão, até 2019,
como parte do Programa de Investimentos
em Energia Elétrica.
Os investimentos da Eletrobras em transmissão,
na última década, ultrapassam os R$ 36 bilhões.
Isso aumentou a solidez e a conﬁabilidade do sistema Interligado Nacional, com mais de 23 mil km
em novas linhas de transmissão. São obras
como os Linhões Tucuruí/PA – Manaus/AM e
Porto Velho/RO – Araraquara/SP.
E também permitiu a chegada da energia aonde
ela não chegava antes, melhorando a vida de mais
de 15 milhões de brasileiros com o Luz para Todos.
E a Eletrobras não para: os novos investimentos
vão deixar nosso sistema ainda mais robusto e
conﬁável, gerando mais energia com menor custo,
de maneira limpa.
Onde tem Eletrobras tem o
Governo Federal trabalhando
para o Brasil avançar.

eletrobras.com
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A inovação é o caminho mais curto entre um problema
complexo e uma solução simples. E o mundo anda precisando
mesmo delas. Seja em Paris ou no Rio de Janeiro. Por isso que dedicamos
nossa última capa do ano ao tema. Focamos nossa olhar nos BRICS. Não só para
falar de onde estamos – Brasil – mas também por acreditar que dos países em desenvolvimentos podem vir soluções criativas de alcance global.
A capacidade do brasileiro de acreditar, buscar e encontrar alternativas onde, à
primeira vista, só enxergava problema é prova disso.
Acreditamos que sim, ainda há espaço para esperança. E utopias.
Feliz utopia nova em 2016!
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Produzir a energia de que o país precisa.
A Eletrobras investe para o Brasil
vencer seus desaﬁos.
Investimento de cerca de R$ 50 bilhões
em geração e transmissão, até 2019,
como parte do Programa de Investimentos
em Energia Elétrica.
Só em geração, a empresa já investiu mais de
R$ 53 bilhões, nos últimos anos. Isso aumentou
essa capacidade em mais de 10 mil MW, energia
suﬁciente para abastecer mais de 25 milhões
de residências.
São várias usinas concluídas, em conjunto
com nossos parceiros, e outras em fase ﬁnal de
construção, como Santo Antônio, Jirau e Teles Pires.
Além de modernos projetos de energia renovável,
como o Parque Eólico Geribatu e o Megawatt Solar.
Mas a Eletrobras não para: os novos investimentos
vão deixar o sistema elétrico ainda mais robusto e
conﬁável, gerando mais energia com menor custo,
de maneira limpa.
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Onde tem Eletrobras tem o
Governo Federal trabalhando
para o Brasil avançar.

eletrobras.com
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SUSTENTABILIDADE

Derivações sobre a

a
v
i
t
a
r
o
p
r
o
ética c
Por Eliezer Batista
Ex-ministro de Minas e Energia

A palavra empresa tem sua origem no latim “emprehendere” – pegar, capturar,
levar diante de si, segurar, que mais tarde resultaria no italiano “impresa”,
compreendido como a “atividade a que uma pessoa se dedica”. A expressão
ética, por sua vez, vem do grego “ethos”, que significa “caráter”, “costume”
ou “modo de ser”. A menos que se pratique alguma tortura hermenêutica, as
duas palavras não têm afinidade etimológica. No entanto, a partir do advento
da globalização, tornaram-se irmãs siamesas, indissociáveis. Essa união
entre “empresa e ética” tem início com o processo de transnacionalização
das corporações. Ao atravessar fronteiras e fincar suas operações em outros
países, as empresas foram tendo que incorporar hábitos, costumes e práticas
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mais elevadas, uma forma estratégica de modificar a visão nacional dominante
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contra os empreendedores externos, tidos não sem razão pela população local
como predadores e espoliadores.
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ciência exata, a economia e a sociologia
foram trazendo para esse cenário o imperativo de mudanças de comportamento e
maior cooperatividade. O meio ambiente,
as relações com o trabalho, a necessidade de transparência, o aperfeiçoamento na troca de informações
com o investidor e a valoração da comunidade são
algumas dessas virtuosas interações e exigências.
Nesse novo panorama, a maior relação de causalidade passa a ser entre empresa e custo social. Os
governos buscam de alguma forma mitigar sua responsabilidade se cobrindo com o manto do sufrágio
eleitoral. Convém ressaltar que grandes avanços foram feitos na área dos marcos regulatórios, e a Lei
Anticorrupção é um deles. Mas é sabido que legitimidade pode ser o passaporte para a omissão. No caso
do empresário, ninguém o elegeu para sua função
precípua, a geração do lucro. É fato que sua imagem
esteve atavicamente ligada a usura, egoísmo e interesse próprio. A ética, na acepção grega da palavra,
de “caráter”, “costume” e “modo de ser”, foi a resposta para a redução do hiato entre a sua função e a
imagem percebida pela sociedade. A empresa assume uma identidade cidadã e torna-se um agente do

O comportamento ético
passa a ser uma das
esquinas para a captação
da unidade de crédito ou de

|
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capital de terceiros

8

desenvolvimento integrado, holístico, despindo-se da
indesejável veste de voltada unicamente para o lucro, palavra que vem do latim “lucrum”, que pode ser
compreendida como logro, engano, embuste, ganhar
vantagem etc.
O mercado foi cimentando essa associação entre
empresa e ética na medida em que a responsabilidade corporativa originalmente junto ao trabalhador,
e posteriormente com o meio ambiente, comunidade
e sociedade, foi se tornando uma variável influente
no próprio valuation das organizações. O comportamento ético passa a ser uma das esquinas para a
captação da unidade de crédito ou de capital de terceiros. A adição de qualidade de vida para a sociedade torna-se um capítulo importante no mercado de
valores mobiliários e na nova sociologia empresarial.
Em síntese, a empresa se humaniza. Esse movimento
ampliará suas demandas organizacionais de forma a
incorporar a ética na sua cultura, e esta, por sua vez,
irá capilarizar toda a sua família corporativa. É preciso ressaltar que não há mais o propalado antagonismo entre ética e lucro. Pelo contrário, cada vez mais
os dois caminham juntos.
A cultura de uma empresa, seu código de ética

O melhor exemplo para
a empresa deveria ser o
da família, onde imperam
o respeito, o desejo de
perenidade, a ajuda mútua,
o cuidado com o patrimônio
e o entorno, a manutenção
dos amigos e o bom trato

tatal seja de John Emerich Edward Dalberg-Acton,
autor da insuperável História Moderna de Cambridge: “O poder corrompe. O poder absoluto corrompe
absolutamente.” Vale o mesmo para a miséria, sem
dúvida. São as extremidades que conduzem às deformidades. A situação política do país também induz a
comportamentos indesejáveis. Não é fácil lidar com
regimes populistas, ditatoriais e protofascistas. Portanto, os códigos de ética devem exigir limites claros e delegação precisa daqueles que irão tratar com
assuntos governamentais e parlamentares. O melhor
exemplo para a empresa deveria ser o da família,
onde imperam o respeito, o desejo de perenidade, a
ajuda mútua, o cuidado com o patrimônio e o entorno,
a manutenção dos amigos e o bom trato aos empregados.
As melhores práticas recomendam definição clara
de atributos, um código detalhado dos procedimentos
na corporação, um programa de formação ética, um
provedor ou um oficial de ética corporativa, uma linha
quente ou de ajuda, um meio de transmissão de valores. São radicalmente fundamentais os programas
de compliance e segurança das informações. Ética e
segurança são variáveis que se encontram. É necessário que as informações certas e, portanto, justificadas,
revistas e validadas circulem junto às pessoas certas.
Os trabalhadores são o público alvo da doutrinação
ética. Eles são a polpa da maçã corporativa. Da compreensão e do engajamento deles dependerá grande
parte do sucesso da empresa cidadã. A melhor síntese
de como atingir a massa de trabalho ainda é um antigo
aforismo: “O exemplo vem de cima.” •

|

corporativo, sua transmissão de valores, são a árvore da sua integridade. A adoção de doutrina própria e best practices tem se espraiado pelo mundo
empresarial. A espetacularidade da divulgação de
escândalos, práticas antiéticas e casos gigantescos
de corrupção contribui para construir a visão de que
os maus exemplos estão crescendo no mundo corporativo. É bem provável que a realidade seja o contrário, quer dizer, que muito mais empresas estejam
aderindo aos sistemas de integridade (compliance)
proporcionalmente à vilania no mundo empresarial.
A exposição grandiosa desses casos de enfermidade
é resultado em grande parte do excepcional aumento
da velocidade de troca de informações, da fiscalização mais eficiente e do ativismo Judicial. O mundo
tornou-se mais difícil para as empresas que fazem
da corrupção uma escada para os seus negócios. O
impacto de casos monumentais como os que estamos vendo não altera o cenário de que as práticas
de governança estão positivando cada vez mais empresas e melhorando no mundo todo. O que também
não quer dizer que grandes corporações não estejam
ainda infensas a políticas de integridade.
A priori, o humanismo, compreendido como uma
aproximação fundamental com os valores culturais da
humanidade, ampliaria a permeabilidade da empresa
ao comportamento ético. Não há, contudo, evidência
empírica sobre isso. Empresas com doutrinação militarizada, como as alemãs e as asiáticas, são éticas
ao seu jeito e maneira. Talvez a melhor definição para
a perda dos valores de moral e ética corporativa cujo
triste e recente exemplo é uma grande empresa es-
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aos empregados
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Sobre

Pasárgadas
e utopias

Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

|
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m intervalo de quatro décadas separa os olhares de Boaventura de
Sousa Santos sobre o Rio de Janeiro. O que antes era Pasárgada,
hoje tenta se forjar em Cidade Olímpica. Quando, em 1970, escolheu a
favela do Jacarezinho para um trabalho de campo, o sociólogo português batizou-a de Pasárgada. Foi o jeito de proteger a comunidade, eram tempos
de ditadura militar.
Em outubro, Santos voltou à Pasárgada, para, enfim, lançar o livro “O direito
dos oprimidos”, sua tese de doutorado na Universidade de Yale, em 1973. Nele,
fez uma análise sociológica do direito informal e da resolução de litígios na favela
do Jacarezinho.
Numa conversa no Museu da Maré que considera, em si, um símbolo de que
a utopia ainda existe (é possível) , ele faz correlações entre conceitos como o
da sociologia das emergências, eixo Norte-Sul, com o Rio de Janeiro, grandes
eventos e a exclusão do cidadão comum.
Para ele, o Rio da década de 70 era uma sociedade diferente, porém igual. “Tínhamos já a essa altura o mesmo desequilíbrio urbano e o mesmo apartheid urbano entre a zona de especulação imobiliária que já nessa altura existia na Zona
Sul, zona rica, que depois se expandiu extraordinariamente, e as favelas que
estavam a serviço dessa zona, umas mais perto, que era onde estavam as babás
e as cozinheiras, e outras mais ao norte, que foi onde estive, que foi no Jacarezinho. E essas aí eram fundamentalmente favelas operárias, que trabalhavam para
a área industrial. Então o que aconteceu foi que realmente a cidade expandiu-se
extraordinariamente, mas também se expandiram as favelas. O Jacarezinho tinha na altura 61 mil habitantes, não sei quantos terá hoje, mas fala-se em várias
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centenas de milhares de pessoas. Portanto, não foi
possível eliminar a marginalização urbana a que elas
estavam sujeitas. Continuamos a ter os mesmos espaços, agora muito maiores, sem saneamento básico,
por exemplo, sem mínimas condições de urbanização.”
Ele consegue enxergar nas moradias os reflexos
do processo de redistribuição de renda pelo qual o
país passou nos últimos anos. “Quer na Maré, quer
no Jacarezinho, a qualidade das casas, das habitações, dos equipamentos domésticos, é evidente que
houve uma transformação, houve alguma redistribuição social, sobretudo nos últimos 13 anos a partir dos
governos do presidente Lula, com Bolsa Família e outros mecanismos que permitiram o acesso à escola
das classes populares, as ações afirmativas, as cotas. Obviamente também uma entrada no mercado de
consumo, muito importante nas zonas rurais quanto
nas zonas urbanas.”
Ao observar as realidades das favelas brasileiras,
ele reafirma a atualidade do conceito da sociologia
das ausências, criado por ele. “São movimentos sociais, como os existentes aqui na Maré e no Jacarezinho, que têm me ensinado um pouco do que é esta
ideia que muitas das coisas que são invisíveis na sociedade ou que não existem, que são declarados não
existentes, de fato, existem. Só que foram produzidas
como não existentes. É declarado como ausente algo
que está lá”, teoriza.

|
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OUTRAS ECONOMIAS, OUTRAS EMERGÊNCIAS
O movimento de contrarresistência passa pela valorização do que emerge desses grupos sociais ditos
ausentes, vistos como obstáculos ao desenvolvimento. A isso ele chama de sociologia das emergências.
“Temos que valorizar o que elas fazem não só para
resistir, mas para criar alternativas. E essas são as
emergências, são os novos museus, que são os mu-

12

seus do futuro. Os museus que são de artigos roubados, mas são a experiência das populações. São
as economias solidárias, sociais, que nós vemos por
aqui. Economias de troca, economias indígenas, as
economias camponesas, são economias assentes na
ideia da reciprocidade, que não destroem a natureza, não são assentes no agrotóxico. Portanto, há uma
emergência que nós estamos perfeitamente a retratar e que está aí.”
E o caminho que leva à valorização dessas emergências cruza com o do reconhecimento e fortalecimento das diversidades. “Pela tradição do que nós
vimos, é preciso fazer a tradução intercultural. Porque
o que meu trabalho procura mostrar é a diversidade
da experiência humana, a diversidade do mundo. A
diversidade não é apenas a biodiversidade. É a demodiversidade. É a humanodiversidade. Mas como ela se
articula? Como ela se entende? Então é preciso uma
tradução intercultural”, aponta.
Um exemplo de demanda por essa tradução é, a seu

“O Rio tem uma diversidade
humana extraordinária. Tem,
por exemplo, teve até há
pouco tempo, e ainda hoje tem
florestas urbanas que nenhuma
outra cidade tem”
Boaventura de Sousa Santos,
sociólogo

AS UTOPIAS
Apesar dos pesares, ele diz que sim, ainda há espaço paras as utopias. “Só que a utopia não é aquela grande utopia de uma transformação da sociedade
numa outra, como dantes pensava-se, sociedade socialista ou comunista. A utopia é o que chamamos
hoje de utopia concreta, são as iniciativas locais, por
vezes não muito visíveis, mas é obrigação de um sociólogo como eu e outros dar a conhecer aquilo que
as comunidades nas piores condições estão fazendo
de notável, de criativo. Nós estamos nesse momento
a conduzir esta entrevista naquilo que eu considero
uma utopia concreta. Este museu é uma utopia. Tu
não podias imaginar há 20 anos que fosse possível na
Maré, dominada também por narcotráfico, por crime
organizado, por condições de habitabilidade muito difíceis de você sequer imaginar, por vezes, que pudesses alguma vez pensar que essa comunidade ia criar
um espaço desse tipo. Com essa riqueza cultural, com
essa diversidade, com esse capital agregador, que afinal não está só a servir à comunidade como está a ser
também uma atração para aqueles jovens da cidade
que querem vir ver um museu diferente, que, como foi
dito aqui, é um museu que não tem objetos roubados,
são objetos aqui da própria comunidade.” Como escreveu o poeta, Pasárgada é outra civilização. •

INSIGHT-BIOMA

zonas da cidade, que viriam para aqui. Isso é de uma
riqueza cultural. Eu penso que as sociedades têm que
fazer muitas vezes das fraquezas forças, do mal que
foi feito, fazer um bem. Portanto, dessa discriminação
as populações foram construídas à margem, mas precisamente por isso tiveram mais liberdade. Mas o que
tu tens é que criar nessa cidade no futuro uma maior
interculturalidade. E uma luta contra a intolerância.”

|

ver, a questão agrária no Brasil. Sousa Santos identifica três grandes movimentos de luta pela terra, que
não se entendem, que não se têm organizado, e nem
unido porque têm três concepções diferentes de terra:
o Movimento dos Camponeses Sem Terra - o MST -,
por exemplo; o Movimento Quilombola e o Movimento
Indígena. “Todos lutam por terra, mas têm diferentes
concepções de terra, porque os camponeses sem terra querem conquistar uma terra ao estado por reforma agrária; os indígenas querem a terra que era sua,
antes de virem os colonos; e os quilombolas querem
as terras para onde eles fugiram quando escaparam à
escravatura e onde passaram a viver ou tiveram seus
títulos. Portanto, temos que fazer a tradução intercultural entre esses três conceitos de terra. Para que de
alguma maneira eles possam se unir e lutar conjuntamente contra aqueles que no fundo estão unidos para
lhes tirar as terras, basicamente.”
No quesito diversidade, tanto Brasil quanto Rio
de Janeiro têm, na opinião do sociólogo, vantagens
intangíveis. E subutilizadas. “O Rio tem uma diversidade humana extraordinária. Tem, por exemplo, teve
até há pouco tempo, e ainda hoje tem florestas urbanas que nenhuma outra cidade tem. E poderia ser
aqui um nicho de justiça ambiental, cultura ambiental,
por exemplo, que teria que ser mais democratizado e
com mais acessibilidade. Para isso era preciso que se
criassem condições sociais para que a criminalidade
não tomasse conta desses lugares. Portanto, uma luta
contra a criminalidade seria importante. Imagina as
comunidades faveladas do Rio e nós termos uma rede
de museus de favelas do Rio. Isso seria uma forma
de podermos diminuir a distância entre os favelados e
os não favelados, na medida em que os jovens que viriam – e os jovens e não jovens – que viriam de outras
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BRASIL

Mariana e
Bhopal,

		como prever
catástrofes ambientais?
Por Marcus da Matta
Diretor executivo da Ecoadvisor Associados

Uma das primeiras catástrofes ambientais geradas pela atividade
produtiva foi em 3 de dezembro de 1984, na fábrica da Union
Carbide, em Bhopal, Índia, onde 40 toneladas de isocianato de
metila, substância altamente tóxica para inalação, foram lançadas
para a atmosfera, o que causou a morte direta de mais de 8 mil
pessoas. Depois vieram muitas outras.
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sse acidente gerou a transformação mundial nas regulamentações do setor produtivo, principalmente nos países industrializados, com vistas à minimização do risco
de acidentes catastróficos.
Nos Estados Unidos, o acidente na Índia foi motivo
para implementação do Registro de Emissão e Transferência de Poluentes – RETP (internacionalmente
PRTR, ou Toxic Release Inventory). A Agência Americana de Proteção Ambiental (US EPA) constatou
que não sabia se, dentro do país, existia um potencial

15
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Nesses 31 anos que separam
o acidente em Bhopal do de
Mariana e Bacia do Rio Doce,
preocupa a morosidade de
resposta do Brasil frente
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a tantas evidências nos
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Bhopal, assim como percebeu a importância do direito de acesso da população aos dados de emissões de
poluentes.
No recente acidente do rompimento da barragem
do Fundão, da mineradora Samarco, que devastou a
Bacia do Rio Doce, entre a histórica cidade de Mariana e o litoral do Espírito Santo, houve impactos iniciais físicos pelo soterramento das regiões de várzea
e transferência de poluentes tóxicos e persistentes
por toda a região. Isso teve efeito direto nos ecossistemas, na disponibilidade e qualidade de recursos hídricos, o que trouxe impactos duradouros às regiões,
ainda não conhecidos pelo público.
Nesses 31 anos que separam o acidente em Bhopal do de Mariana e Bacia do Rio Doce, preocupa a
morosidade de resposta do Brasil frente a tantas evidências nos cenários internacionais, para sistematizar e disponibilizar dados à população, que possibilitem o conhecimento do risco químico toxicológico.

cenários internacionais

O Registro de Emissões e Transferências de
Poluentes (RETP) é um termo genérico usado para
descrever ou fazer referência a uma base de dados,
disponível ao público em geral, com informações sobre as quantidades de substâncias tóxicas emitidas
por unidades industriais ou outras empresas, para os
compartimentos ambientais ar, água e solo, ou transferidas como resíduos ou efluentes para terceiros,
durante o ano.
Nos demais países do mundo, o RETP entrou para
a agenda comum em 1992, com o Principio 10 ratificado na “Declaração do Rio sobre meio ambiente
e desenvolvimento”, na Eco 92. Em seguida, no ano
de 2000, tornou-se uma prioridade de ação dos go-
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tentava mitigar o vazamento de metais pesados para
a Bacia do Rio Colorado.
O RETP, como se pode observar nos portais
dos países que ratificaram o Protocolo de Kiev
(www.prtr.net), permite identificar as vulnerabilidade
do risco químico toxicológico, das emissões de poluentes lançados para o ar, água e solo, e medir o
progresso na adoção de melhores práticas rumo ao
“desenvolvimento sustentável”.
A informação pública permite a vigilância e entendimento dos riscos por parte de especialistas, a
promoção e a conscientização de populações vulneráveis, o compartilhamento de dados entre órgãos
governamentais e a comparação e competição entre
empresas para adoção de melhores práticas. Sem o
RETP, vivemos na era da escuridão.
O RETP, neste caso da atividade de mineração,
quando prestada pela empresa com a devida acurácia, possibilita que pessoas, interessadas em desvendar os cenários de riscos toxicológicos, possam
prever e entender quais e quanto dos 153 poluentes
da lista RETP, principalmente os metais pesados,
no caso apresentado, estavam sendo lançados na
barragem. Como são substâncias que não se degradam, a soma da massa lançada ao longo do tempo de
operação representa o total de metais presentes na
barragem, dado suficiente para estimar a exposição
e quantificar os danos à saúde e ao ecossistema ao
longo do tempo. •
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vernos, com a ratificação da Declaração da Bahia, no
III Foro Intergovernamental de Segurança Química
(FISQ).
Na União Europeia, as partes do Bloco assinaram,
em 2003, a Convenção de Aahus, que tratou do direito de acesso à informação ambiental, participação e
justiça, e estabeleceu, por meio do Protocolo de Kiev,
os requerimentos mínimos e harmonizados do PRTR
Europeu, com a obrigação de implantação nos países
membros, até 2009. Esse protocolo ganhou notória
importância mundial e foi ratificado por 34 países,
além da União Europeia, na declaração de Maastricht,
em 2014. O Brasil ainda não a ratificou.
O RETP entrou para a agenda governamental nacional a partir do FISQ, implementado como janela
única no Relatório Anual de Atividades Potencialmente
Poluidoras (RAPP) do Ibama, a partir da Instrução Normativa 31, de 3 de dezembro de 2009, instituído pela
Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Porém, para
existir um RETP, os dados precisam ser de acesso público irrestrito, previsto para aprimoramento, a partir
do Acordo de Cooperação 001/2015, celebrado entre
Ibama e Ministério do Meio Ambiente (MMA), no Diário
Oficial da União, de 26 de junho de 2015.
Com certeza, o RETP não é uma panaceia para
a prevenção de acidentes catastróficos. Tivemos, recentemente, em agosto de 2015, um acidente causado pelo US EPA, em uma mina de ouro desativada
desde 1923, no Colorado, Estados Unidos, quando se
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Inovação

é o atalho para o
desenvolvimento dos

BRICS
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma

Inovar é o verbo cada vez mais conjugado no mundo corporativo deste
início de século. E também pelas nações. Não é à toa que na Declaração
de Brasília – gerada pelo encontro dos ministros de Ciência e Tecnologia
dos BRICS – afirma-se que a Inovação desempenha papel central na
promoção de políticas macroeconômicas e sociais inclusivas, assim
como no imperativo de lidar com os desafios à humanidade impostos
pela necessidade de se alcançar, ao mesmo tempo, crescimento,
inclusão, proteção e preservação ambientais. Nesse cenário, pesquisa
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e tecnologia surgem como atalhos que podem minimizar lacunas
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entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Mas como vai o
desempenho brasileiro nesta seara?
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egundo a mais recente edição do Índice Global de Inovação, as economias dos
BRICS estão ganhando terreno no assunto.
Entre os top 10 países de renda média em
termos de qualidade de inovação, os BRICS estão no
topo. Ao mesmo tempo, a distância entre a China e
os outros aumenta meteoricamente. A Rússia já faz
parte do grupo de alta renda. O ranking analisa os
processos inovadores em 141 economias do mundo
com o objetivo de contribuir na elaboração de políticas públicas de longo prazo nesses países. O Brasil
está na 70º posição, trajetória em queda.
Na batalha por incrementar políticas internas
voltadas a fomentar um ambiente inovador, a China
avança para posição número 18 no ranking de qualidade de inovação, mantendo o primeiro lugar entre
as economias de renda média e reduzindo o fosso
que a separa do grupo de alta renda. Este movimento
ascendente pode ser atribuído ao seu primeiro lugar
no quesito universidades de ponta, somado a avanços
no número de patentes registradas.
Na esfera dos BRICS, Brasil e Índia ocupam o
segundo e o terceiro lugares nesse item. Embora os
países tenham caído no ranking geral, avanços em
itens que impactam a qualidade da inovação garantiram um bom desempenho entre as nações de renda
média. No caso indiano, o desempenho se deve ao
crescimento no total de patentes depositadas. Já a
África do Sul mantém trajetória ascendente em ter-

mos de qualidade da inovação. Segundo a pesquisa,
à exceção da China e da Hungria, cuja inovação exibe
índices de qualidade equivalentes aos de países de
alta renda, a maioria das nações de renda média ainda deve percorrer uma longa jornada para melhorar
seu desempenho. “É importante salientar que mesmo
os que alcançam as melhores performances nesse
grupo de países dependem fortemente do trabalho
das universidades para alcançar sua pontuação de
qualidade superior. Deveria ser dada mais prioridade
a publicações de pesquisas científicas e ao número
de patentes registradas na área em que países de
renda média têm o pior desempenho”, explica Soumitra Dutta, editor do Índice Global de Inovação.
Em julho, durante a 7ª Cúpula dos BRICS, os representantes dos países-membros se comprometeram a estreitar parcerias nas áreas de ciência,
tecnologia e inovação de forma prioritária, a fim de
aumentarem sua competividade. A ideia é que a cooperação de longo prazo nessas áreas ajude a superar o hiato científico e tecnológico entre os países
do BRICS e as economias desenvolvidas, e estimule novas modalidades de crescimento baseadas na
complementaridade econômica entre nossos países.
Jorge Mário Campagnolo, coordenador-geral de Serviços Tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, pondera que, entre os BRICS,
o Brasil não tem o melhor dos desempenhos quando
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FATORES INIBIDORES PARA FAZER NEGÓCIO NO BRASIL: 2015-2016
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PANORAMA NO BRASIL
Ao avaliar o peso do ambiente de negócios para
a inovação, Jorge Gerdau Johannpeter, presidente
do Conselho de Administração da Gerdau, frisou a
importância da governança na gestão para que haja
estrutura de inovação: “Passamos por limitações estruturais. Ao longo dos últimos anos, o Brasil perdeu
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O QUE DEFINE A INOVAÇÃO?
Na avaliação do editor do Índice Global de Inovação, são muitos os fatores que definem a capacidade de inovação de um país. Dutta afirma que, hoje, a
inovação é um fenômeno multifacetado. “É algo que
requer um número de condições importantes. A primeira de todas eu diria que é o capital humano. O país
precisa investir nisso, precisa de pessoas educadas
e capacitadas, que tenham curiosidade por coisas
diferentes. Depois, você precisa de boas condições
proporcionadas pelo governo, que tem que dar uma
estrutura adequada para ajudar as pessoas a iniciar
empreendimentos. Além disso, é necessário ter um
ambiente de negócios que permita que estes cresçam com sucesso”, disse.

Segundo o especialista, para haver um incremento nas novas organizações, é preciso que haja interatividade: “As empresas devem trabalhar em parceria com outras empresas, governo e universidades.
Então esses quatro elementos são os mais importantes: investir nas pessoas, ajudá-las as criar seus
empreendimentos de forma próspera, ter condições
favoráveis proporcionadas pelo governo e promover
a cooperação entre os diversos setores.”
Giberto Peralta, presidente da GE Brasil, empresa
que se destaca por sua cultura inovadora, concorda:
“A etapa mais importante para o aprimoramento dos
processos inovadores está no alinhamento das lideranças e na colaboração entre os setores industrial,
acadêmico e governo.”

|

o assunto é inovação. “Com relação à produção científica, superamos Rússia e África do Sul. Perdemos
para China e Índia. Com efeito, não tem como nos
comparar com a China. Nesta última edição do Índice
Global de Inovação, o Brasil perdeu posições: sai do
61º para o 70º lugar. Isso demonstra as dificuldades
que enfrentamos.”

21

CAPA

a visão estratégica, e o setor mais afetado foi a indústria.”
Instigado a analisar o ambiente de inovação no
país, Soumitra Dutta recorda o histórico brasileiro:
“Não podemos esquecer do sucesso do país na produção de aviões. A Embraer é uma das líderes globais
nisso. Acredito que hoje somente três ou quatro países no mundo produzem aviões com alta tecnologia
de maneira bem-sucedida. E o Brasil também tem a
Embrapa, que é uma das instituições líderes em pesquisas genéticas e tecnologias para plantas.”
Se os cases de aviação surgem como pontos fortes, a pauta econômica é um gargalo. “A estrutura
econômica é fortemente baseada em commodities.
O grande desafio está em transformar a economia,
tornando-a mais inovadora e menos dependente das
commodities, que é uma maneira mais fácil de obter
recursos. Então, ser capaz de transformar as bases
econômicas é a chave para fazer o país avançar”,
avalia.

|

INSIGHT-BIOMA

MEDIDAS PARA INOVAR
Dutta destacou as características que podem tornar a economia brasileira mais relevante nessa área.
“O Brasil é um dos poucos países do mundo autossuficientes. Vocês têm recursos e capacidade de produção, além de talento humano”, disse. “É preciso criar
as condições adequadas que incentivem o investimento privado. Os países que mais evoluíram tiveram
melhora em virtude disso”, completa.
Campagnolo reconhece que o país tem desafios
a enfrentar. “Precisamos transformar conhecimento
em negócio”, sentencia. E o caminho para isso seria a desburocratização. “O Brasil precisa flexibilizar
sua legislação. No momento, tramita no Congresso
Nacional um projeto de lei que propõe a criação de
um código de ciência e tecnologia para flexibilizar
as leis. Grande parte do conhecimento é gerada em
instituições públicas. Sem legislação acessível, fica
difícil levar os negócios adiante. É importante que
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esse conhecimento gerado estimule novas start ups.
O empreendedorismo é um caminho importante para
sairmos dessa crise.”
No empreendedorismo brasileiro, o coordenador
vê pontos fortes e desafios. “O Brasil é muito empreendedor. O grande problema é que os novos negócios são de baixo valor agregado. Temos poucos
negócios de base de valor tecnológica. Nessa linha,
o governo lançou a Embrapii (Empresa Brasileira de
Inovação Industrial), que propõe relações mais flexíveis entres instituições de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação e empresas. É um caminho importante
para tentar mudar a situação no país.”
O professor emérito da USP e presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP), José Goldemberg, defende incentivos fiscais para C,T&I no Brasil. “Despesas com
projetos de pesquisa, incluindo equipamentos e
pessoal, são custeadas no País principalmente por
instituições governamentais como o Conselho Nacional de Pesquisas, Finep e fundações de amparo à
pesquisa na maioria dos Estados, como a Fapesp, no
Estado de São Paulo. O BNDES e a Finep têm linhas
de financiamento a juros subsidiados, mas que não
são fáceis de acessar.”
Goldemberg defende uma Lei Rouanet para a inovação: “Parece oportuno propor que empresas públicas ou privadas em geral apliquem, voluntariamente,
um percentual fixo do seu faturamento em pesquisas, o que seria, na prática, equivalente a estender
a Lei Rouanet às atividades de pesquisas científicas
e tecnológicas. É fácil demonstrar que os ganhos de
produtividade e, portanto, da economia do País que
resultam de pesquisas científicas e tecnológicas
compensariam as eventuais perdas. Só para dar um
exemplo, estudos econométricos da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São Paulo, mostram que cada real investido
em pesquisas agrícolas resulta num retorno de R$ 10
na produção.” Promissor. •
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INOVAÇÃO

I

nternet
das coisas

Objetos interconectados capazes de antecipar ações,
evitar desperdícios e otimizar processos. Esse é o
cenário proporcionado pela Internet das Coisas, do
inglês Internet of Things (IoT), e que se torna cada vez
mais presente em empresas inovadoras. O conceito tem
origem na Inglaterra, no fim do século passado, e se
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expande com velocidade em todo o mundo.
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INOVAÇÃO

a

Internet das Coisas pressupõe objetos inteligentes que dispensam a interferência
humana para executar suas tarefas, como
carros que percorrem trajetos sem motoristas, refrigeradores que adaptam automaticamente
a temperatura ideal de armazenamento de alimentos
e etiquetas eletrônicas que indicam com diferentes
cores as condições de uso dos produtos.
“Na área da saúde, vem sendo feito uso de objetos, como pulseiras e adesivos conectados, que auxiliam no controle e prevenção de doenças, monitorando um paciente em tempo real e enviando estes
dados à equipe médica”, exemplifica Fabio Flatschart,
professor da Fundação Getulio Vargas.
Segundo o especialista, são objetos gerenciados,
com uma infraestrutura de rede que os interliga. Nessa
realidade as coisas têm uma autonomia e, o mais importante, elas sentem o ambiente. “Existe um aspecto
tecnológico, mas também social. A IoT vai mudar tudo,
a maneira com que você vê, pensa e age. Vai criar novos negócios e segmentos no mercado”, completa.
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POTENCIAL ECONÔMICO
Em 2014, o mercado da Internet das Coisas gerou
US$ 655,8 bilhões no mundo. De acordo com um levantamento elaborado pela International Data Corporation (IDC), em 2020 a previsão é que esse número
atinja cifras de US$ 1,7 trilhão. No Brasil a tendência
também é de crescimento. Estima-se que seu impacto seja da ordem de US$ 34 bilhões na economia
do país nos próximos dez anos, de acordo com um
estudo feito pela Cisco.
“Esse montante significa capturar toda a ineficiência que há nos processos logísticos, por exemplo,
para as principais áreas de aplicação tecnológica. Do
ponto de vista da inovação o potencial da IoT é muito
grande, porque é como se estivéssemos revivendo o
momento inicial da internet. Isso cria oportunidades
de negócios, especialmente para empreendedores,
em função da escala em um mercado muito grande
e vasto”, argumenta Amri Tarsis de Oliveira, gerente
regional de Soluções de IoE e IoT da Cisco para América Latina.
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APLICAÇÃO NAS INDÚSTRIAS
Cientes das facilidades e do diferencial competitivo que essa tecnologia representa para os negócios,
as indústrias têm investido em incorporá-la aos seus
processos. Uma de suas vertentes voltada para a indústria é a chamada Internet das Coisas na Indústria
(Industry Internet of Things, IIoT).
“O setor industrial aproveita a quantidade cada vez

maior de dados vindos dos equipamentos conectados
pela Internet. Eles contêm informações capazes de
integrar dados de todos os elos da cadeia produtiva,
o que ajuda no aumento da eficiência, e na garantia de
funcionamento total da produção, sem interrupções
ou desperdícios”, explica Fabio Flatschart.
Considerada como a quarta Revolução Industrial,
a Indústria 4.0 é uma das mais avançadas aplicações
do IIoT. O conceito abrange a automatização das etapas de produção das fábricas, e traz como vantagens
a redução de custos, maior segurança e celeridade
para as indústrias.
“A ideia da indústria 4.0 é produzir com mais
flexibilidade do que uma indústria em série, porém
com a produtividade de uma indústria em série. Para
atingir esse objetivo é onde a gente precisa da tecnologia, e onde entram diversos softwares, aplicativos
e Internet das Coisas. Os sistemas dão informações
para que os homens tomem as decisões”, argumenta Daniel Noel, diretor do Sindicato das Indústrias de
Marcenaria, Móveis de Madeira, Serrarias, Carpintarias e Tanoarias de Petrópolis (Sindmarcenaria).
MERCADO EM EXPANSÃO
De acordo com relatório elaborado pela consultoria Gartner, em 2015 o número de dispositivos conectados à internet deve chegar a 4,9 bilhões no mundo
todo, um aumento de 30% em relação a 2014. Ainda
segundo a Gartner, os investimentos em Internet das
Coisas devem chegar a US$ 69 bilhões em 2015 e
alcançar quase US$ 300 bilhões em 2020.
Já a Accenture calcula que a Internet das Coisas
também vai revolucionar processos industriais, com
potencial, de acordo com eles, para adicionar US$ 14
trilhões à economia global até 2030. Isso quer dizer
que, mesmo que não caiba aplicar essa tecnologia
em um produto, a internet das coisas pode ser importante para melhorar seus processos de produção.
“No futuro, a empresa de sucesso vai usar a Internet
das Coisas industrial para capturar novo crescimento por meio de três abordagens: aumentar as receitas por aumento da produção e criar novos modelos
de negócio híbrido, explorar tecnologias inteligentes
para abastecer inovação e transformar sua força de
trabalho”, explica Paul Daugherty, Chief Technology
Officer da Accenture.
A Internet das Coisas industrial abrirá novas necessidades da força de trabalho, uma vez que, simultaneamente, cria redundância em outros. Ela irá
digitalizar determinadas tarefas e fluxo de trabalho,
sobretudo o trabalho repetitivo que, até agora, tem resistido à automação. O relatório da Accenture prevê
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DESAFIOS PARA O BRASIL
O Brasil começa a superar o desafio de conectar
pessoas à internet. Dados do IBGE indicam que o país
atingiu em 2014 o marco de 86,7 milhões de habitantes conectados, o que representa mais de 50% de
população do país.
No Brasil, a IIoT está ligada à automação da produção, com uso intenso do modelo Machine to Ma-

chine (M2M), a comunicação máquina para máquina
por meio de dados fornecidos por redes sem fio. O
Brasil é hoje a quarta economia que mais utiliza a
tecnologia, à frente de países como a Alemanha e o
Reino Unido.
Em virtude desse potencial, o governo brasileiro
anunciou que criará, até o fim de 2015, o Plano Nacional de Comunicação M2M e Internet das Coisas.
O programa tem como objetivo interligar iniciativas
desenvolvidas nessas áreas a fim de fortalecer a inovação nos setores público e privado. No entanto, é
preciso investimento para superar o gargalo na produção da tecnologia.
“Nós estamos na frente pelo uso, não pela fabricação. Somos um grande mercado para quem tem
valor agregado, mas nós mesmos não o temos”, diz o
professor da FGV. Ele aponta também desafios como
os impactos da carga tributária sobre os serviços de
tecnologias de informação e comunicação, e a crise
energética, que podem impactar na competitividade
do país frente ao tema. •
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que, para captar de forma eficiente estas oportunidades crescentes, as empresas terão de olhar para
as competências em ciência de dados, desenvolvimento de software, engenharia de hardware, teste,
operações, marketing e vendas. E terão de expandir sua base de talento para lidar com a criação de
novos sectores de serviços que suportam esses diversos usuários de produtos e serviços industriais,
enquanto dominando novas formas de trabalhar. “Os
clientes empresariais sempre vão precisar de produtos e serviços que criam mais valor para eles”, disse
Daugherty.
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SUSTENTABILIDADE

Caso
Volkswagen:
nasce uma fábula

Por Aron Belinky
Coordenador do Programa Desempenho e Transparência do GVces
(Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas)

Assistimos nos últimos dias o surgimento de um marco na
história da gestão empresarial: o caso da instalação, pela
Volkswagen, de um software destinado a falsear os níveis
de poluentes detectados em testes oficiais. Estamos diante
de uma fábula empresarial a ser lembrada e relembrada,

enredo único e emblemático, contudentes evidências de
que o mundo dos negócios entrou em uma nova era, e que
ignorar isso pode custar muito caro.
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apenas os números envolvidos, mas o fato de reunir, num
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por anos a fio. O que torna esse caso excepcional não são
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omecemos pelos fatos: em 23 de setembro, o CEO do Grupo Volkswagen renunciou ao cargo, três dias após ter admitido
publicamente que agências ambientais
dos Estados Unidos “ao testar veículos diesel do
Grupo Volkswagen haviam detectado manipulações
que violam os padrões ambientais norte-americanos”. Um dia antes, ele havia divulgado um vídeo em
que se desculpava e pedia a compreensão e paciência dos consumidores. No depoimento, o CEO também se dirige aos empregados do grupo, afirmando
“não ser justo que os malfeitos cometidos por uns
poucos lancem suspeitas e riscos sobre o trabalho honesto de nossos 600.000 trabalhadores”. No
mesmo dia, nota da empresa informa que o software
em questão foi instalado em algo como 11 milhões
de veículos em todo o mundo, mas que ele interfere apenas em testes de bancada, não afetando a
segurança, dirigibilidade, consumo ou emissões. Na
mesma nota, a empresa informa que planeja provisionar 6,5 bilhões de euros para lidar com o problema, abatendo esse montante de seus resultados.
Nos mesmos três dias, as ações da Volkswagen
despencaram mundo afora, perdendo praticamente

um terço do seu valor. Ou seja, a erosão na credibilidade da empresa e as expectativas sobre as consequências do caso fizeram sumir algo como US$
28 bilhões dos bolsos de investidores e poupadores
(para comparar, US$ 24 bilhões era o valor de mercado da Petrobras, na mesma semana). Avaliações
iniciais de especialistas estimam que os custos
do gigantesco recall para “conserto” do software,
somados às multas e indenizações decorrentes da
fraude, podem ficar entre US$ 6 e 18 bilhões.
Por que uma empresa do porte e reputação da
Volkswagen criou um esquema assim? O que permitiu colocá-lo em prática? Como foi descoberta? O
que isso nos ensina?
Aparentemente, o esquema foi um atalho para
conquista de mercado: alguns motores diesel usados na Europa não atendem às exigências, mais
restritivas, das autoridades ambientais e de saúde
pública dos EUA. A regulagem dos seus sistemas
antipoluição para os níveis americanos implicaria
em perdas no desempenho dos veículos, diminuindo
sua competitividade. Desenvolver nova tecnologia
seria um caminho incerto, caro e demorado. Mas a
empresa encontrou uma saída: a regulagem “flexí-
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vel” do sistema problemático, feita por um software
de propriedade da montadora, uma caixa-preta não
sujeita a inspeções externas. A solução foi dar ao
software uma certa malandragem: ao detectar a situação de teste, ele muda automaticamente o sistema para o “modo limpo”. Passada a prova, volta ao
“modo sujo”, entregando ao consumidor desavisado
a potência prometida, mas ilusoriamente limpa. Em
outras palavras, a empresa mentia seletivamente,
para agradar diferentes públicos. Com tanta sofisticação, não há como alegar acidente ou descuido.
O esquema ruiu, ironicamente, pela ação de uma
entidade que desejava promover o uso desses motores, entusiasmada com sua ótima combinação de
limpeza e desempenho: o International Council on
Clean Transportation, que com meros U$ 50.000
bancou uma pequena pesquisa na West Virginia University. Para provar como os veículos eram mesmo
bons, os entusiastas realizaram um teste diferente,
avaliando seu desempenho não nas bancadas habituais, mas na vida real, enquanto o veículo rodava
por ruas e estradas. Encontrando discrepâncias
enormes na emissão de poluentes, tentaram entender o que estava acontecendo e consultaram as autoridades do Estado. O novelo então se desenrolou,
levando as autoridades a agir e forçando a empresa
a admitir a fraude. Entre os testes iniciais e a eclosão do escândalo, se passaram 28 meses.
Nesta curta história, encontra-se um resumo da
agenda da sustentabilidade empresarial. Esse movimento, não por acaso, ganhou impulso no contexto

da globalização e do estabelecimento da sociedade
em rede. Para os desavisados que ainda o tratam
como modismo, é hora de aprender com as fábulas.
Corporações e as pessoas que nelas trabalham
são movidas pela busca de resultados, mas não podem (ou nem conseguem) obtê-lo a qualquer custo. Aproveitando-se de um privilégio tecnológico (a
caixa-preta do software proprietário), dirigentes de
uma grande empresa buscaram mostrar desempenho (ganho de mercado) burlando leis ambientais
(uma conquista da sociedade em prol da saúde e
do bem-estar) e o direito do consumidor (que exige fazer escolhas bem informadas). O esquema foi
descoberto por simples universitários (informação
e tecnologia são cada vez mais acessíveis) apoiados
por uma ONG articulada com as autoridades competentes (a sociedade em rede combinada ao poder do
Estado). A divulgação do caso exigiu o posicionamento da empresa (não há como escapar da transparência) e gerou perdas vultosas no que ela tem
de mais valioso (ativos intangíveis, como sua marca,
reputação e confiança dos stakeholders). Os reflexos
disso tudo destruíram valor (externalizaram perdas)
para os investidores (ações desvalorizadas), empregados (risco de desemprego e perda de bem-estar),
consumidores (veículos mais poluentes e desvalorizados) e para a sociedade (cuja saúde sofre com a
maior poluição).
Pensando nas tantas iniciativas pela sustentabilidade empresarial que temos ajudado a construir ao
longo dos anos, lembro da conhecida moral: “Quem
avisa, amigo é.” Hoje, mais que nunca, é bom conhecê-las. •
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Desvendando a
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com
ambiental
Por Erika Polverari Farias
Gerente do Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FMA) – Funbio

No Brasil, toda empresa produtiva com atividades que afetam o meio
ambiente já passou pela experiência de lidar com a compensação
ambiental. Criada pela Lei do SNUC n° 9.985/2000, no seu artigo 36, é
aplicada quando há impactos significativos não mitigáveis identificados no
processo de licenciamento ambiental. Por lei, a prioridade do uso desses
recursos são áreas protegidas como parques e reservas, as chamadas
Unidades de Conservação (UCs). Para o setor público, os recursos
oriundos de compensações ambientais representam uma importante
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fonte complementar para a conservação da natureza. Para as empresas,
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a quitação da compensação, apesar de constituir uma obrigação legal,
nem sempre é de simples execução, mesmo quando realizada pela própria
organização, já que não faz parte das atividades-fim do negócio.
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ara uso dos recursos de compensação
ambiental e de outros recursos, o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio),
organização privada sem fins lucrativos
sediada no Rio de Janeiro, criou em 2009, em parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA),
um instrumento financeiro intitulado Mecanismo Financeiro para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, ou Fundo da Mata Atlântica
(FMA). O objetivo é captar e otimizar a gestão desses
recursos para a execução de projetos voltados para
a implantação e manutenção de UCs no estado. Tais
projetos podem envolver aquisição de bens, prestação de serviços, infraestruturas administrativas e
elaboração ou revisão de plano de manejo.

Resultado de uma bem-sucedida parceria, o mecanismo é uma opção à execução direta pelo empreendedor. A desoneração da empresa da responsabilidade de executar os recursos de compensação
acelera e torna mais eficiente o uso dos recursos, o
que atribui resultados expressivos ao mecanismo. O
depósito integral confere a quitação da obrigação ao
empreendedor – §1º do artigo 3º da Lei Estadual nº
6.572 de 31 de outubro de 2013, que institui claramente a opção por executar diretamente esse recurso, ou por contratação e sua responsabilidade ou por
mecanismos operacionais e financeiros implementados pela SEA, onde o Mecanismo FMA se insere. Há
ainda o baixo risco da operação, graças à governança
pública, que confere confiabilidade na opção pelo me-
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privado com governança pública. Os principais atores
de sua governança são: a SEA, que tem como competência a coordenação da operação, manutenção e
controle do mecanismo e é signatária do convênio
estabelecido entre as partes; a Câmara de Compensação Ambiental (CCA), vinculada à SEA, com representantes dos setores empresarial (FIRJAN), público,
acadêmico e da sociedade civil, é responsável pela
aprovação dos projetos e pela destinação dos recursos oriundos da compensação; e o Inea, órgão gestor
das UCs estaduais e um dos beneficiários dos recursos depositados no FMA. Os outros beneficiários
ainda podem ser o ICMBio, no âmbito federal, e os
órgãos municipais de meio ambiente, conforme deliberado pela CCA.
Ao gestor do FMA, atualmente o Funbio, cabe o
acompanhamento da execução dos projetos aprovados pela CCA, mediante sua gestão financeira, a
realização de serviços de compras e contratações,
a gestão financeira dos recursos depositados pelos
empreendedores obrigados à compensação ambiental que optaram pela execução indireta por meio do
FMA, a disponibilização de sistema informatizado
para execução, acompanhamento e prestação de contas dos projetos, a execução dos recursos segundo
política de utilização definida pela SEA, e disponibilização à SEA de documentos técnicos, administrativos e financeiros sobre a execução do FMA.
O FMA do estado do Rio demonstrou sua viabilidade nesses últimos anos e segue como um reforço nos investimentos de suas UCs, visto que o
mecanismo possibilita o planejamento dos projetos
a serem aprovados e fortalece a implementação de
UCs por meio da agilização do processo de regularização fundiária. A governança pública e a execução
privada permitem operação transparente e ágil, em
que se preserva a tomada de decisão pública. Para
o setor empresarial, constitui uma solução de cumprimento da obrigação do pagamento de compensação ambiental de comprovada eficácia desde a sua
criação.
Mais informações sobre o mecanismo FMA podem ser acessadas em funbio.org.br/fma. •
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canismo e ainda um processo de melhoria contínuo e
com gestão adaptativa.
Até dezembro de 2014, o montante de recursos
firmados com termo de adesão e abertura de conta
pelo Funbio para os empreendedores que optaram
pelo mecanismo foi de mais de R$ 250 milhões, considerando os valores discriminados nos Termos de
Compromisso de Compensações Ambientais (TCCAs)
referentes a 60 empreendimentos, já enviados pela
Diretoria de Licenciamento Ambiental do Instituto
Estadual do Ambiente (Inea) para o Funbio. O total
recebido nesse período foi de R$ 216 milhões. Destes, mais de R$ 140 milhões foram alocados para o
apoio de 88 projetos e utilizados R$ 85 milhões, com
20 projetos já finalizados.
Esses projetos beneficiam 49 UCs no estado do
Rio manejadas pelo Inea, órgãos ambientais municipais e pela agência federal, o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Os resultados demonstram a solidez, a transparência e a
eficácia dessa solução. Além dos recursos para projetos, o FMA realizou a Regularização Fundiária de
oito UCs, com pagamentos de desapropriações judiciais e amigáveis no total de mais de R$ 27 milhões.
Os recursos do FMA são geridos pelo Funbio e
direcionados pelo empreendedor à execução de projetos de conservação e uso sustentável no estado do
Rio, conforme determinado pela SEA, e de acordo
com a aprovação de projetos pelas instâncias deliberativas.
O papel do Funbio, organização em operação desde 1996, se faz primeiramente por ter como missão o
aporte de recursos estratégicos para biodiversidade.
A expertise do Funbio em captação, gestão e execução de recursos, bem como na operacionalização de
fundos para conservação da biodiversidade, contribuiu para o desenvolvimento deste e de outros mecanismos financeiros para a conservação e o fortalecimento institucional de áreas protegidas.
Estabelecido por meio do convênio nº 003/2009
com a SEA e interveniência do Inea, que estabeleceu
a operação, a manutenção e o controle, o FMA no estado do Rio de Janeiro consiste em um mecanismo
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Tradicionalmente, a desigualdade foi vista como um problema
de distribuição injusta. Hoje, vemos com mais clareza que se
trata de um processo mais amplo de organização econômica.
Na realidade, vivemos numa impressionante economia do
desperdício, de mão de obra, das nossas poupanças desviadas
para atividades especulativas, do conhecimento tecnológico.
Avançamos muito na organização do andar de cima, da política
para as classes alta e média, da participação do mundo
empresarial, da estabilização da macroeconomia. Mas nenhum
país se estabiliza quando deixa de lado uma imensa massa de
pobres e dilapida os seus recursos.
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Por Ladislau Dowbor
Professor da PUC-SP
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ualquer subestimação das políticas sociais
do governo Lula se choca com fatos, hoje
bastante claros e comprovados. O carro-chefe é sem dúvida o Bolsa Família, que
permite que 11 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas, recebam pela primeira vez um
apoio significativo. Esse apoio, de R$ 72 em média
e de R$ 112 no máximo, pode parecer pequeno. No
entanto, para quem tem pouquíssimo representa uma
diferença gigantesca, frequentemente a diferença entre crianças que passam ou não passam fome. Mas
também houve um fortíssimo avanço no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf), que passou de R$ 2 bilhões para R$ 12 bilhões de recursos, favorecendo cerca de 3 milhões
de famílias.
Outra contribuição fundamental foi o avanço do
salário mínimo, cuja capacidade real de compra durante a primeira gestão do governo Lula aumentou
em cerca de 45%. Isso abrange uma imensa massa
de trabalhadores, tanto os que recebem o salário mínimo como os que têm salários próximos e que se
viram reajustados. Como o salário mínimo reajusta
as aposentadorias do sistema público, milhões de
aposentados passaram a receber uma quantia um
pouco mais digna. Podemos acrescentar o fato de
que foram criados cerca de 11 milhões de empregos
formais, muitos deles consistindo na formalização
de empregos informais, mas ainda assim gerando
uma dinâmica de renda para os segmentos menos
privilegiados da sociedade. Não é o caso aqui de
fazer um balanço das políticas sociais do presente
governo, mas qualquer discussão das políticas que
temos pela frente deve partir desse imenso avanço que representa a ruptura de séculos de inércia,
neste país que tem a desigualdade como sua marca
maior. Interessa-nos aqui o desafio da inclusão produtiva, o “passo seguinte” do processo, cuja necessidade é claramente apresentada no próprio programa do governo.
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ECONOMIA DO DESPERDÍCIO
Tradicionalmente, a desigualdade foi vista como
um problema de distribuição injusta. Hoje, vemos
com mais clareza que se trata de um processo mais
amplo de organização econômica. No conjunto, não
se trata apenas de um problema ético de acesso aos
bens, e sim da imensa oportunidade perdida ao se
excluir dezenas de milhões de pessoas de uma contribuição produtiva real. Na realidade, vivemos numa
impressionante economia do desperdício. O desperdício da capacidade de trabalho. A mão de obra cons-

titui um primeiro fator óbvio de desperdício. Tomando
o ano de 2004 como referência, temos 180 milhões
de habitantes. Destes, 121 milhões estão em idade ativa, entre 15 e 64 anos de idade, pelo critério internacional. Na População Economicamente Ativa (PEA),
temos 93 milhões de pessoas, o que já aponta para
uma subutilização significativa. As estatísticas do
emprego, por sua vez, mostram que temos neste ano
apenas 27 milhões de pessoas formalmente empregadas no setor privado, com carteira assinada. Podemos acrescentar os 7 milhões de funcionários públicos do país, e chegamos a 34 milhões. Ainda assim,
estamos longe da conta. O que fazem os outros? Temos empresários, sem dúvida, bem como uma massa
classificada como “autônomos”, cerca de 15 milhões
de desempregados, e uma ampla massa classificada
no conceito vago de “informais”, avaliados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 51%
da PEA. O estudo sublinha que “a existência dessa
parcela de trabalhadores à margem do sistema não
pode em nenhuma hipótese ser encarada como uma
solução para o mercado”. Essa “parcela” representa a
metade do país. O fato essencial para nós é que o modelo atual subutiliza a meta das capacidades produtivas do país. E imaginar que o crescimento centrado em empresas transnacionais, grandes extensões

O DESPERDÍCIO DOS
CONHECIMENTOS TECNOLÓGICOS
Um terceiro eixo de subutilização de fatores está
ligado às tecnologias. Sabemos que estamos em plena revolução tecnológica, que a economia do conhecimento está despontando e que, portanto, o acesso
à informação e à tecnologia tornou-se essencial para
o desenvolvimento de qualquer atividade moderna.
Joseph Stiglitz é outro especialista insuspeito de
qualquer extremismo. Mas frente à corrida histérica
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O DESPERDÍCIO DE RECURSOS FINANCEIROS
Muitos dizem que não há recursos para empregar
esta gente. Tomando um exemplo prático, as estimativas tanto da Organização Mundial da Saúde (OMS)
como do Sistema Único de Saúde (SUS) indicam que
R$ 1 gasto em saneamento básico permite reduzir
os gastos na saúde em algo entre R$ 4 e R$ 5. Ou
seja, são atividades que não absorvem recursos. Pelo
contrário, os liberam e multiplicam. Dizer que não há
dinheiro para ações que economizam dinheiro é real,
mas absurdo. A ponte entre os dois momentos se faz
por meio de crédito, mobilizando de forma produtiva
as poupanças dos que têm excedentes em proveito de
quem tem iniciativas a financiar. As taxas de juros não
são coisas de especialista. Basta comparar o quanto
as instituições de intermediação financeira remuneram as nossas poupanças, e o quanto elas cobram
quando precisamos de um crédito. A generalização
da figura do pedágio financeiro reduz drasticamente a
capacidade de todos os outros agentes de dinamizar
atividades econômicas, gerando outra área de imensa
subutilização de fatores. Em outros termos, a desigualdade aqui não é apenas uma herança: trata-se de
um processo em curso, em que o sistema de intermediação financeira permite a descapitalização das
empresas, das comunidades e das famílias, gerando
lucros absolutamente indecentes no restrito clube de
intermediários financeiros e de grandes aplicadores,
e reforçando os desequilíbrios que temos de corrigir.

por trancar todo e qualquer conhecimento por meio
de patentes, copyrights, regulamentações e proteção
de direitos intelectuais, em geral ele constata que
estamos dificultando o acesso a informações que
são de utilidade geral. A importância da tomada de
posição de Stiglitz vem do fato de sua condição de
ex-economista chefe do Banco Mundial, de Prêmio
Nobel de Economia e da visibilidade que o seu posicionamento tem nesse debate. Numa era caracterizada pela centralidade do conhecimento nos processos
econômicos, existem patentes que imobilizam áreas
por 20 anos, copyrights que duram mais de 70 anos
e prazos que, dado o ritmo das inovações, constituem
autênticos monopólios e geram outro tipo de pedágio. Escreveu Stiglitz: “A inovação está no coração
do sucesso de uma economia moderna. A questão é
como melhor promovê-la. O mundo desenvolvido arquitetou cuidadosamente leis que dão aos inovadores
um direito exclusivo às suas inovações e aos lucros
que delas fluem. Mas a que preço? Há um sentimento
crescente de que algo está errado com o sistema que
governa a propriedade intelectual. O receio é que o
foco nos lucros para as corporações ricas represente uma sentença de morte para os muito pobres no
mundo em desenvolvimento.”
É uma tomada de posição importante, nesta época
em que é de bom tom respeitar a propriedade intelectual, quando estamos essencialmente respeitando
a sua monopolização. Precisamos de regras mais
flexíveis e mais inteligentes, e sobretudo reduzir os
prazos absurdos de décadas que extrapolam radicalmente o tempo necessário para uma empresa recuperar os seus investimentos sobre novas tecnologias.
Quanto a patentear bens naturais de países pobres
para em seguida cobrar royalties sobre produções
tradicionais, já é simplesmente pirataria. E os piratas,
nesse caso, são corporações que se pretendem respeitáveis. O resultado prático é que perdemos a capacidade de aproveitar os imensos avanços do conhecimento que as novas tecnologias permitem, pagando
pedágios desnecessários em cascata sobre avanços
que em geral são obra de um processo social até que
uma grande empresa compre os direitos. Trata-se
aqui de mais um fator de concentração de renda e de
riqueza, e de reprodução das dinâmicas diretamente
ligadas à problemática ambiental: as pessoas esquecem, por exemplo, que por falta de outros recursos
quase a metade da população mundial ainda cozinha
com lenha. A curto prazo, os pedágios cobrados sobre o conhecimento geram lucros para as grandes
empresas. A médio prazo, no entanto, estaremos todos em dificuldades.
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de soja (200 hectares, para gerar um emprego), ou
ainda numa hipotética expansão do emprego público,
permitirá absorver esta mão de obra não é realista.
Evoluir para formas alternativas de organização torna-se simplesmente necessário. Assim, o drama da
desigualdade que vimos acima não constitui apenas
um problema de distribuição mais justo da renda e
da riqueza: envolve a inclusão produtiva decente da
maioria da população desempregada, subempregada
ou encurralada nos diversos tipos de atividades informais.
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OS DESPERDÍCIOS POR MÁGESTÃO
Outro nível de subutilização dos fatores manifesta-se sob a forma de desperdício organizacional. O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um estudo
no sentido de se “cair na real” sobre o financiamento
da saúde, que constitui um bom exemplo para o nosso argumento. Os dados são duros. Primeiro, lembra
que já passamos de 25 milhões de mortes provocadas
pela AIDS. Essas mortes não aparecem em nenhuma
manchete, mas as perdas de capacidade de trabalho,
por simples redução da população ativa, e os custos
de tratamentos e hospitalizações são imensos. Assim,
o desequilíbrio entre os avanços da produção comercial e os atrasos nas políticas sociais gera altos custos
para a sociedade como um todo. Alguns comentários:
para já, os US$ 5.989 de bens e serviços produzidos
por pessoa no mundo seriam amplamente suficientes
para uma vida confortável e digna para todos. Alguns
claramente são mais dignos que os outros.
A visão é correta: é preciso, sim, desenvolver o
setor público e lutar por maior eficiência nos gastos,
modernizando e democratizando a gestão. Um dado
interessante é que quanto mais pobre o país, mais
fraca é a base financeira pública: nos países de renda
baixa, a parte do PIB que cabe ao governo central
é de 17,7%, elevando-se numa progressão regular à
medida que chegamos aos países de alta renda. Os
países ricos também falam mal do governo, mas não
são bobos (note-se que se trata dos gastos do governo central apenas, pois os gastos públicos totais são
bem mais amplos). O estudo lembra ainda dois pontos importantes. Primeiro, o gasto direto com saúde,
ou seja, a forma mais privada em que o cidadão paga
diretamente os gastos no sistema out-of-pocket (tirando do bolso) constitui “uma das mais regressivas
e ineficientes fontes de financiamento do setor da
saúde para os pobres, pois lhes nega os benefícios
de redistribuição de renda, repartição de riscos e
proteção financeira”. No entanto, nos países de baixa renda, 60% dos gastos totais com saúde se dão
nessa forma, contra apenas 20% nos países ricos.
Segundo, os diversos planos privados empresariais
são ineficientes em países onde a massa de trabalhadores informais é grande. As áreas sociais, e não
só a saúde, precisam de mecanismos públicos para
funcionar, acrescentando-se forte controle e participação da comunidade. Fazer dinheiro com saúde, na
realidade, equivale ao que conhecemos como “indústria da doença”, e não é eficiente em lugar nenhum,
a não ser para minorias de alta renda. Fazer dinheiro com educação, na linha da “indústria do diploma”,
tampouco resolve.

Nas áreas sociais precisamos recuperar a capacidade de desenvolver políticas públicas competentes, com forte apoio das organizações da sociedade
civil. Como as políticas sociais com fins lucrativos
só funcionam para quem tem capacidade de compra,
o resultado é um imenso desperdício de recursos e
o aprofundamento das desigualdades. Enfocamos
nesse ponto quatro formas de desperdício social: as
bobagens simplificadoras que reduziram a inovação
social a um Estado mínimo e a uma economia baseada no vale-tudo, que chamamos educadamente de
“mercado”, não chegam perto do sistema racional de
tomada de decisão que um desenvolvimento sustentável e equilibrado exige. Precisamos ir além.
REFORÇAR A SOCIEDADE CIVIL
No Brasil temos a sociedade civil de cima, a que
se organiza, apoia ONG, protesta, escreve cartas aos
jornais, e assim por diante. Enfim, participa, ainda que
frequentemente a ausência de sistemas racionais de
informação leve a uma participação desencontrada.
Estamos avançando rapidamente neste plano, o que
nos abre caminho para processos mais democráticos.
Mas também temos um andar de baixo na sociedade
civil, onde estão os que formam os 51% de “economia
informal” vistos acima, as vítimas da concentração de
renda, os perdidos na noite das imensas periferias
urbanas, os acampados nas beiras das estradas, os
sem-terra, os sem-teto, sem internet, sem participação efetiva. Eles estão abrindo caminhos, sem dúvida, e quem acompanha a sua realidade fica impressionado com a forma como conseguem tirar leite de
pedra. Para esta massa, que podemos considerar no
Brasil como formando a base de cerca de 100 milhões de pessoas, muito pouco se faz. Houve avanços
indiscutíveis, com o Bolsa Família, elevação do salário mínimo, disseminação do microcrédito, abertura
de universidades e outras iniciativas extremamente
importantes para um país que na realidade nunca
olhou para baixo. Mas temos de ir além. Esse é um
desafio em que hoje existem numerosas propostas e
insuficientes realizações. A realidade é que avançamos muito na organização do andar de cima, da política para as classes alta e média, da participação do
mundo empresarial, da estabilização da macroeconomia. Mas nenhum país se estabiliza quando deixa de
lado uma imensa massa de pobres e dilapida os seus
recursos. Esse é o desafio do momento. Apontamos
brevemente aqui alguns rumos da mudança organizacional. Um outro mundo é sem dúvida possível, pois
o que aprontamos até agora não é recomendável. É
tempo de mostrarmos que outra gestão é viável. •

Mais energia com menos
impacto na natureza.
A Eletrobras investe para
o Brasil vencer seus desaﬁos.
Investimento de cerca de R$ 50 bilhões
em geração e transmissão, até 2019,
como parte do Programa de Investimentos
em Energia Elétrica.
A empresa é a que mais investe em tecnologia
e energias alternativas. O resultado são projetos
inovadores e capazes de ampliar a oferta,
reduzindo o impacto sobre o meio ambiente,
como o Megawatt Solar e o Parque Eólico Geribatu.
O objetivo é estar entre as três maiores
empresas globais de energia limpa até 2020.
Por isso, a Eletrobras não para:
os novos investimentos vão deixar nosso
sistema ainda mais robusto e conﬁável,
gerando mais energia de maneira limpa.

|
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Onde tem Eletrobras, tem o
Governo Federal trabalhando
para o Brasil avançar.

eletrobras.com
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Honda reduz em mais de
7 mil toneladas as emissões de CO2
Há um ano, a Honda dava mais um grande passo na sua trajetória de empresa referência em gestão ambiental. Em 26 de novembro de 2014, era inaugurado o primeiro parque eólico da Honda Energy do Brasil, pioneiro
no setor automotivo nacional e no grupo Honda no mundo. Localizado em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, o
empreendimento já gerou mais de 60.000 MW e permitiu a redução de 7.475 mil toneladas de CO2 emitidas no
meio ambiente, o que representa 30% do total gerado pela fábrica da Honda Automóveis localizada em Sumaré,
interior de São Paulo.
A expectativa é de resultados ainda melhores para os próximos anos, com a previsão de maior favorabilidade
dos ventos. “Esse é nosso primeiro parque eólico no mundo e tem sido um aprendizado diário. Os resultados
desse primeiro ciclo foram dentro do esperado, os equipamentos estão funcionando a todo vapor e estamos
orgulhosos de ver os nossos automóveis serem produzidos a partir do uso de energia 100% limpa e renovável”,
comenta Carlos Eigi, presidente da Honda Energy do Brasil.
PARQUE EÓLICO DA HONDA É REFERÊNCIA MUNDIAL
Desde que a construção do parque eólico foi iniciada, em outubro de 2013, a Honda fez investimentos na
ordem de R$ 100 milhões para a implementação total do projeto. Desde 26 de novembro de 2014, a unidade
produz energia suficiente para atender toda a demanda de energia elétrica da fábrica da Honda Automóveis em
Sumaré, que tem capacidade produtiva anual de 120 mil carros.
No último mês de outubro, o parque eólico registrou o melhor desempenho desde a sua inauguração. Ao
todo, foram gerados 8.627 MW de energia limpa no período. O resultado, além de atender toda a demanda de
energia elétrica da fábrica de automóveis de Sumaré, que opera na capacidade máxima, gerou energia excedente que foi vendida para o mercado livre.
Os equipamentos da Honda Energy são dos maiores do Brasil. As nove torres, com capacidade individual
de 3MW, têm 94 metros de altura e o ponto mais alto do conjunto alcança 150 metros. As 27 pás, por sua vez,
têm 55 metros e 15 toneladas cada.
O parque eólico da fabricante japonesa ainda é o único do setor automotivo nacional a obter o Certificado de
Energia Renovável cedido pela ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica) e pela Abragel (Associação
Brasileira de Geração de Energia Limpa).
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Nissan realiza os primeiros testes do veículo de condução autônoma
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A Nissan iniciou, em novembro, os testes com seu protótipo de condução autônoma em vias urbanas e estradas
reais. A Nissan tem duas visões corporativas para uma sociedade com mobilidade sustentável: “Zero Emissões” e
“Zero Fatalidades”. Em relação às emissões zero, a meta da empresa é eliminar as emissões de CO2 dos veículos
da Nissan, enquanto o conceito de zero fatalidades procura eliminar as lesões e mortes causadas por acidentes
de trânsito.
A inteligência dos veículos desempenhará um papel fundamental na concretização do conceito “Zero Fatalidades” e, por isso, a empresa está desenvolvendo uma forma de inteligência para seus veículos chamada Intelligent
Driving, que é composta de várias características inovadoras que serão apresentadas por estágios.
A Nissan oferecerá no Japão, até ao fim de 2016, a Unidade Pilotada 1.0, que permite a condução autônoma
segura nas autoestradas. Para 2018, a empresa espera implementar um sistema de condução autônoma em pistas
múltiplas que permita a mudança automática de faixas. Em 2020, uma nova tecnologia permitirá que os veículos
viagem de forma independente por ruas e estradas urbanas, incluindo cruzamentos.

Bolsa verde negociará madeira legal em 2016
A Bolsa de Valores Ambientais BVRio, plataforma que desde 2012 negocia créditos de carbono entre empresas,
passará a comercializar também lotes de madeira legal. A ideia é que em fevereiro a Bolsa, que hoje trabalha apenas com créditos de compensações ambientais, comercializados em forma de títulos, passe a atuar com madeira
física extraída no país.
A plataforma será aberta internacionalmente e facilitará o contato entre compradores e vendedores. A BVRio
criou um sistema para garantir que o produto comercializado seja 100% regular. O objetivo é evitar que compradores, brasileiros e estrangeiros, adquiram madeira ilegal mesmo em distribuidores autorizados.
MADEIRA FRIA
Há no país uma indústria para “esquentar” produto fruto de desmatamento. O Greenpeace estima que 60% da
madeira extraída na Amazônia venham de fontes ilegais. Para garantir que o produto seja regular, a BVRio criou
um sistema que cruza diversos bancos de dados sobre produtores e transportadoras de madeira. Ele contém informações sobre multas do Ibama, lista de trabalho escravo, registro de automóveis (Renavan), licença de produção,
volume de espécies valiosas em determinadas regiões e imagens de satélite.
Segundo o presidente-executivo da BVRio, Pedro Moura Costa, há um movimento internacional contra empresas que compram madeira irregular. A Bolsa, disse, é uma das formas de garantir que o mercado brasileiro seja
um destino seguro para compradores de todo o mundo.
EUA e Europa estão na frente na punição de empresas que usam produto irregular. Em 2012, por exemplo, a
fabricante de guitarras Gibson teve de fazer acordo de US$ 300 mil com o Departamento de Justiça dos EUA por
ter importado madeira irregular da Índia.
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Pranah, ensino adaptativo e desenvolvimento de competências socioemocionais para jovens e Força na Peruca, produção e fornecimento de perucas para pacientes oncológicos, são os grandes vencedores da Maratona
de Negócios de Impacto Social realizada pelo Sebrae/RJ, durante os quatro dias da edição 2015 da Feira do
Empreendedor.
Os 53 empreendimentos, entre ideias e negócios, da edição fluminense da Maratona de Negócios de Impacto
Social, tiveram acesso durante quatro dias a um programa que inclui módulos de capacitação, consultoria de especialistas e mentoria de profissionais experientes no tema. O programa culmina em uma apresentação de seus modelos de negócio para uma banca composta por investidores, aceleradoras, incubadoras e provedores de serviços,
entre outros.
A seleção dos finalistas foi baseada em quatro critérios: perfil empreendedor; impacto social; viabilidade comercial; e inovação. “Essa solução do Sebrae é uma grande oportunidade para fomentar o surgimento de negócios
inovadores que resolvem um problema social das classes C, D e E, e que podem agregar alto valor nas cadeias
produtivas de vários segmentos, proporcionando lucro e inclusão social”, afirma Valéria Barros, gestora da Carteira
de Negócios de Impacto Social do Sebrae.
Esse tipo de negócio se caracteriza pelo foco na solução de um problema social ou ambiental de uma
coletividade, sem excluir a viabilidade econômica do empreendimento. A proposta é criar empresas que contemplem preocupação social, ambiental e lucro no mesmo patamar, além de incentivar o consumo responsável
e sustentável.
No encerramento da Maratona foi lançada a plataforma Sebrae – Benfeitoria de crowdfunding. A primeira iniciativa nacional de busca de capital por meio de crowdfunding como forma de viabilizar negócios com impacto social.
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Maratona de negócios sociais fomenta empreendedorismo no Rio
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plex problem and a simple solution. And the world is in
need even them. Whether in Paris or Rio de Janeiro. Therefore we devote our last cover of the year to this theme. We focus
our look at the BRICS. Not only to talk about where we are - Brazil
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Innovation is the shortest path between a com-

- but also believing that, from the developing countries, creative solutions
with global reach may emerge.
Brazilian people’s ability to believe, seek and find alternatives which, at first
glance, saw only problem is a proof of that.
We believe that yes, there is room for hope. And for utopias.
Happy new utopia in 2016!

|
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SUSTAINABILITY

Variations on corporate

ethics

By Eliezer Batista
Former Brazilian minister of Mines and Energy

The word company has its origin in the Latin “emprehendere” – catch, capture, take
before them, hold, which later resulted in the Italian “impresa”, understood as “activity
that a person engages”. The ethical expression, in turn, comes from the Greek “ethos”
meaning “character”, “custom” or “way of being”. Unless some hermeneutic practice
torture, the two words have no etymological affinity. However, since the advent
of globalization, it has become conjoined, inseparable sisters. This union between
“business and ethics” begins with the trans-nationalization process of corporations.
When crossing borders and put down their operations in other countries, companies
were having to incorporate habits, customs and higher practices, a strategic way to
change the dominant national vision against external entrepreneurs, taken not without

no one elected him to its primary function, the profit
generation. It is true that his image was atavistically
linked to usury, selfishness and self-interest. Ethics,
in the Greek sense of the word, of “character”, “custom” and “way of life”, was the answer to reducing
the gap between its role and the image perceived by
society. The company takes a citizen identity and becomes an agent of the integrated development, holistic, stripping it of undesirable wears geared solely to
the word profit comes from the Latin “lucrum” which
can be understood as deception, deceit, deception,
gain advantage etc.
The market cemented this relationship between
business and ethics in that corporate responsibility
originally by the worker, and later with the environment, community and society was becoming an in-
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he exact science, economics and sociology were bringing to this scenario the
need for behavioral changes and greater
cooperativeness. The environment, relations with labor, the need for transparency, improving
the exchange of information with the investor and the
community’s valuation are some of these virtuous
interactions and requirements. In this new landscape, most causal relationship becomes between business and social cost. Governments seek to somehow
mitigate his responsibility covering herself with the
mantle of the electoral suffrage. It is worth noting
that great strides have been made in the area of regulatory frameworks, and the Anti-Corruption Law is
one of them. But it is known that legitimacy can be a
passport to failure. In the case of the entrepreneur,
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reason by the local people as predators and plunderers.
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fluential variable in the proper valuation of organizations. Ethical behavior becomes one of the corners
to capture credit unit or of debt. Adding quality of life
for society becomes an important chapter in the securities market and new business sociology. In short,
the company is humanized. This move will expand its
organizational demands to incorporate ethics in their
culture, and this in turn will irrigate all its corporate
family. It should be emphasized that there is no longer
the vaunted antagonism between ethics and profit. On
the contrary, the two go together.
The culture of a company, its corporate code of
ethics, its transmission values are the tree of its integrity. Adopting own doctrine and best practices have
sprawling by the business world. The spectacle of the
disclosure scandals, unethical practices and massive
corruption contributes to building the view that the
bad examples are growing in the corporate world.
Most likely, the reality is the opposite, that is, that
more companies are adhering to integrity systems
(compliance) in proportion to villainy in business. The
grand exhibition of these cases of illness resulted
largely from the exceptional increase in the speed of
information exchange in the most efficient oversight
and judicial activism. The world has become more
difficult for companies that make corruption a ladder
for your business. The impact of monumental cases
such as those we are seeing does not alter the scenario that governance practices are making positive the
image of companies and improving worldwide. What
also does not mean that large corporations are not
yet immune to integrity policies.
A priori, humanism, understood as a fundamental
approach to the cultural values of humanity, would increase the permeability of the company to ethical be-

havior. There is, however, empirical evidence about
it. Companies with militarized indoctrination, as the
German and Asian, are ethical in their own way and
manner. Perhaps the best definition for the loss of
moral values and corporate ethics whose sad and
recent example is a large state-owned enterprise is
John Emerich Edward Dalberg-Acton, author of unsurpassed Modern History at Cambridge: “The corrupting power. Absolute power corrupts absolutely.
“The same goes for misery, no doubt. These are the
edges that lead to deformities. The country’s political situation also induces undesirable behaviors. It is
not easy to deal with populist and dictatorial regimes.
So, ethical codes must require clear boundaries and
delegation needs of those who will deal with government affairs and parliamentarians. The best example for the company should be the family where reign
respect, the desire for continuity, mutual aid, caring
for the heritage and the environment, the maintenance of friends and good treatment to employees.
Best practice recommends clearly defining attributes, a detailed code of procedures in the corporation, an ethics training program, an ombudsman
or an official corporate ethics, a hot line or help, a
means of transmitting values. They are radically fundamental to compliance programs and information
security. Ethics and safety are variables that are. It
is necessary that the right information and therefore
justified, reviewed and validated circulate along the
right people. The workers are the target audience of
ethics indoctrination. They are the flesh of corporate
apple. Understanding and their engagement will largely depend the success of a corporate citizen. The
best summary of how to achieve mass work is still an
old aphorism: “The example comes from above.” •
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gap of four decades separates Boaventura
de Sousa Santos´ looks on Rio de Janeiro.
What was Pasárgada, now it tries to forge
in Olympic City. When, in 1970, chose the
Jacarezinho slum for fieldwork, the Portuguese sociologist baptized the Pasárgada. Was the way to protect
the community, were military dictatorship times. In
October, Santos returned to Pasárgada, to finally throw the book “The right of the oppressed,” his doctoral
thesis at Yale University in 1973. In them, made a sociological analysis of informal law and dispute resolution
in Jacarezinho favela.
In a conversation at the Maré Museum – which he
considers a symbol of that utopia still exists –, Santos
does correlations between concepts such as the sociology of emergences, north-south axis, with Rio de
Janeiro, large events and exclusion of ordinary people.
For him, the Rio at 70s was a different society, but
equal. “We had already by then the same urban imbalance and the same urban apartheid between real estate speculation zone that even then there was South
Zone, in the rich area, which then expanded dramatically, and the slums that were in the service of this
zone, a closer, which was where were the nannies
and cooks, and others further north, which was where I was, which was in Jacarezinho. And those there
were fundamentally workers slums, working for the
industrial area. So what really happened was that the
city has expanded remarkably, but also expanded the
slums. Jacarezinho had at the time 61,000 inhabitants,
however many have today, but we can talk about hundreds thousands of people. So it was not possible to
eliminate urban marginalization to which they were
subject. We still have the same spaces, now much
larger, without basic sanitation, for example, without
minimum urbanization conditions.”
He can see at each house the reflections of redistributive process through which the country has been
in recent years. “Whether in Marée either in Jacarezinho, I see the quality of houses, housing, domestic
equipment, it is clear that there has been a transformation, there was some social redistribution, especially
in the last 13 years from the Lula government, with
Bolsa Família and other mechanisms that allowed the
access to education of the popular classes, affirmative
action, quotas. Obviously there was also an entry in the
consumer market, very important in rural areas as in
urban areas.”
By observing the realities of Brazilian favelas, he
confirms the topicality of the concept “sociology of absences”, created by him. “They are social movements,
such as existing here in Maré and Jacarezinho, who

have taught me a little of that is this idea that many of
the things that are invisible in society or do not exist,
which are non-existent declared, in fact, exist. Only
that they were produced as nonexistent. It declared
missing something that is there,” theorizes.
OTHER ECONOMIES, OTHER EMERGENCIES
The counter resistance movement includes enhancing emerging from these so-called missing social
groups, seen as obstacles to development. To this he
calls the sociology of emergences. “We have to value what they do not only to resist but to create alternatives. And those are emergencies, are the new
museums, which are the museums of the future. Museums made of stolen articles, but they are the experience of the people. There are social and solidarity
economies what we see here. Exchange economies,
indigenous economies, rural economies, economies
are based on the idea of reciprocity, which does not
destroy nature, they are not based on pesticides. So
there is an emergency that we are perfectly portray
and it’s there.”
And the road to achieving these emergencies intersects with the recognition and strengthening of diversity. “By tradition of what we have seen, we must
make intercultural translation. That´s why my work
tries to show the diversity of human experience, the
world’s diversity. Diversity is not only biodiversity. It is
the demodiversity. It is the humandiversity. But how it
is structured? How do you know? Intercultural translation then it takes”, he said.
An example of demand for this translation is, in his
view, the agrarian question in Brazil. Sousa Santos
identifies three great movements of struggle for land,
which does not understand each other and have not
organized nor united because they have three different conceptions of land: the Movement of Landless
Peasants – the MST; the Quilombola Movement and
the Indigenous Movement. “Everyone fights over land,
but have different conceptions of land, because landless peasants want to conquer the land to the state
for agrarian reform; the Brazilian autochthon want the
land that was his, before coming settlers; and the quilombolas want the lands to which they fled when they
escaped slavery and where they settled or had their titles. So we have to do intercultural translation between
these three concepts of land. So that somehow they
can unite and fight together against those who deep
down are united to take their land, basically.”
On the issue of diversity, both Brazil and Rio de Janeiro have, in his opinion, intangible advantages. And
underutilized. “Rio has an extraordinary human diver-

UTOPIAS
In spite of everything, he says yes, there is

still room paras utopias. “But the utopia is not that
great utopia of a transformation of society in another, as before it was thought, socialist or communist society. Utopia is what we call today a concrete utopia, are local initiatives, sometimes not very
visible, but it is the obligation of a sociologist like
me and others to make known what communities in
the worst conditions are making remarkable creative. We are at this time to conduct this interview
in what I consider a concrete utopia. This museum
is a utopia. You could not imagine 20 years ago it
was possible the tide, also dominated by drug trafficking by organized crime, no matter how difficult
living conditions you even imagine sometimes you
could ever think that this community would create
a space of this type . With this cultural richness,
with this diversity, with this capital aggregator,
which after all is not only to serve the community
as it is to also be an attraction for the young people
of the city who want to come see a different museum, which, as has been said here, It is a museum
that has stolen objects are objects here the community.” As the poet wrote, Pasárgada is another
civilization. •
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sity. It has, for example, had until recently, and still have
urban forests that no other city has. And here could be
a niche environmental justice, environmental culture,
for example, that would have to be more democratic
and more accessibility. For this it was necessary that
would create social conditions for that crime does not
take account of these places. Therefore, a fight against
crime would be important. Imagine the slum communities in Rio and we have a network of Rio slums museums That would be a way we can bridge the gap
between the squatters and non-slum dwellers, to the
extent that young people who come -. And the young
and not so young - that would come from other parts
of the city, to come here. This is a cultural wealth. I
think that companies have to make often the weaknesses powers of evil that has been done, do something
a fine. So, due to this discrimination, populations were
built on the sidelines, but precisely so they had more
freedom. But what you have is to create in this city
in the future greater intercultural. And a fight against
intolerance. “
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Mariana and Bhopal,
how to predict environmental disasters?
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ned in 2003, the Convention of Aahus, which dealt
with the right of access to environmental information,
participation and justice, and established, through the
Kiev Protocol, the minimum and harmonized requirements of the European PRTR with the implementation
obligation on member countries by 2009. This protocol has gained remarkable importance worldwide and
has been ratified by 34 countries plus the European
Union, the declaration of Maastricht in 2014. Brazil
has not ratified it yet.
The PRTR joined the national government agenda
from the IFCS, implemented as a single window in the
Annual Activity Report Potentially Polluting (RAPP)
IBAMA, from the Normative Instruction 31, of 3 December 2009, established by Law 10,165, of December 27, 2000. However, to be a PRTR, the data needs
to be unrestricted public access, expected to improve
from the Cooperation Agreement 001/2015, signed
by Ibama and the Ministry of Environment (MMA), the
Journal official of the Union of June 26, 2015.
Certainly, PRTR is not a panacea to prevent catastrophic accidents. We had recently in August 2015,
an accident caused by the US EPA, in a gold mine off
since 1923, in Colorado, the United States, when it
tried to mitigate the leakage of heavy metals in the
basin of the Colorado River.
The PRTR, as can be seen on the portals of the
countries that have ratified the Protocol of Kiev
(www.prtr.net), identifies the vulnerability of toxicological chemical, emissions of pollutants released
into the air, water and soil, and measuring progress
in adopting best practices toward “sustainable development”.
Public information allows specialists to monitor
and understand the risks, promotion and awareness
of vulnerable populations, data sharing between government agencies and the comparison and competition between companies to adopt best practices.
Without the PRTR, we live in the darkness.
The PRTR, in this case the mining activity, as
provided by the company with due accuracy, enables people interested in unraveling toxicological risk
scenarios, can predict and understand what and how
much of the 153 pollutants PRTR list mainly heavy
metals in our case, they were being released at the
dam. How are substances that do not degrade, the
sum of the mass thrown over operating time is the
amount of metals present in the dam, given enough
exposure to estimate and quantify the damage health
and ecosystem over time. •
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ne of the first environmental disasters
generated by productive activity was on
December 3rd, 1984, at the Union Carbide plant in Bhopal, India, where 40 tons of
methyl isocyanate, highly toxic substance for inhalation, were released into the atmosphere, which
caused the direct death of over 8000 people. This
accident led to the worldwide transformation in the
regulations of the productive sector, especially in industrialized countries, with a view to minimizing the
risk of catastrophic accidents.
In the United States, the accident in India was reason for implementing the Issue registration Pollutant
Release and Transfer - PRTR (PRTR internationally,
or Toxic Release Inventory). The US Environmental
Protection Agency (US EPA) found that knew not, within the country, there was potential Bhopal, and realized the importance of the right of access to information of the population to pollutant emissions data.
In the recent accident of breaking the dam of Fundão, owned by Samarco mining company, which devastated the Doce River Basin, between the historic
town of Mariana and the coast of Espirito Santo, there
was physical early impacts the burial of the lowland
areas and transfer of toxic pollutants and persistent
throughout the region. This had a direct effect on
ecosystems, availability and quality of water resources, which brought lasting impacts to the regions, not
yet known by the public.
In these 31 years that separate accident in Bhopal of Mariana and the Doce River Basin, concerned
about the slow pace of Brazil forward’s response to
so much evidence in the international scenery, systematize and make data available to the population that
enable knowledge of toxicological chemical risk.
The Emission Register Pollutant Release and
Transfer (PRTR) is a generic term used to describe
or refer to a database, available to the general public
with information on the quantities of toxic substances
emitted by industrial units or other companies, to environmental compartments air, water and soil, or transferred as waste or to third parties during the year.
In the other countries of the world, PRTR joined
the common agenda in 1992, with Principle 10 ratified
the “Rio Declaration on Environment and Development”, the Eco 92. Then in 2000, has become a priority action of governments, with the ratification of the
Bahia Declaration, the III Intergovernmental Forum on
Chemical Safety (IFCS).
In the European Union, the parties of Block sig-
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nnovation is increasingly the verb conjugated in the corporate world in this new century. Borders. And also for nations. No wonder that in the Brasilia Declaration generated
by the meeting of Ministers of Science and Technology
of the BRICS - states that innovation plays a central
role in promoting inclusive macroeconomic and social
policies and the imperative to deal with the challenges
to humanity imposed by the need to achieve at the same
time, growth, including, environmental protection and

preservation. In this scenario, research and technology
emerge as shortcuts that can minimize gaps between
developed and developing countries. But how will the
Brazilian performance in this endeavor?
According to the latest edition of the Global Innovation Index, the economies of the BRICS are gaining
ground on the subject. Among the top 10 middle-income
countries in terms of quality of innovation, the BRICS
are on top. At the same time, the distance between
China and other meteoric increase. Russia is already

dex, Brazil lost positions: out of 61 for the 70th place.
This demonstrates the difficulties we face.”

PANORAMA IN BRAZIL
In assessing the business environment of weight for
innovation, Jorge Gerdau Johannpeter, chairman of the
Board of Directors of Gerdau, stressed the importance
of governance in managing so that there is something
new structure: “We went through structural limitations.
Over the past few years, Brazil has lost the strategic
vision, and the most affected sector was the industry.”
Urged to analyze the innovation environment in the
country, Soumitra Dutta recalls the Brazilian history:
“We cannot forget the success of the country in the production of aircraft. Embraer is one of the global leaders
in this. I believe that today only three or four countries
in the world produce aircraft with high-tech successful
way. And Brazil also has Embrapa, which is one of the
leading institutions in genetic research and technologies for plants.”
If aviation cases emerge as strengths, the economic
agenda is a bottleneck. “The economic structure is heavily based on commodities. The big challenge is to transform the economy, making it more innovative and less
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WHAT DEFINES INNOVATION?
In the evaluation of the Global Innovation Index editor, there are many factors that define the innovation
capacity of a country. Dutta says that today innovation
is a multifaceted phenomenon. “It is something that
requires a number of important conditions. First of all
I would say is the human capital. The country needs
to invest in it, needs people educated and trained, who
have curiosity about different things. Then you need
good conditions offered by the government, which has
to give an adequate framework to help people start businesses. In addition, you need a business environment
that allows them to grow successfully,” he said.
According to the expert, to be an increase in new
organizations, there needs to be interactivity: “Businesses should work in partnership with other companies,
government and universities. So these four elements
are the most important: investing in people, helping
them to create their enterprises prosperous way, have
favorable conditions offered by the government and
promote cooperation between the various sectors.”
Gilberto Peralta, president of GE Brazil, a company
that stands out for its innovative culture, agrees: “The
most important step for the improvement of innovative processes is the alignment of leadership and collaboration among industrial, academic and government
sectors.”
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part of the high-income group. The ranking analyzes
the innovative processes in 141 economies in the world
in order to contribute to the development of public policies for long-term in these countries. Brazil is in 70th
position, trajectory falling.
In the battle to increase internal policies to foster an innovative environment, China moves to position number 18 in the ranking of quality of innovation, maintaining first place among the economies of
middle-income and reducing the gap separating it from
the high-income group. This upward movement can
be attributed to its first place in the category leading
universities, coupled with advances in the number of
patents registered.
In the sphere of the BRICS, Brazil and India occupy the second and third places in this item. Although
countries have fallen in the overall ranking, advances
in items that impact the quality of innovation ensured
a good performance among middle-income nations. In
the Indian case, the performance is due to the increase
in total of patents. Already South Africa maintained upward trend in terms of quality of innovation. According
to the survey, except for China and Hungary, whose innovation displays quality levels equivalent to those of
high-income countries, most middle-income nations
should still go a long way to improve their performance.
“It is important to note that even those who achieve the
best performances in this group of countries depend
heavily on the work of universities to achieve their superior score. Should be given more priority to scientific
research publications and the number of patents registered area in which middle-income countries have the
worst performance, “said Soumitra Dutta, Global Innovation Index editor.
In July, during the 7th Summit of BRICS, representatives of member countries pledged to strengthen
partnerships in the areas of science, technology and
innovation as a priority in order to increase their competitiveness. The idea is that the long-term cooperation in these areas will help to overcome the scientific
and technological gap between the countries of BRIC
and developed economies, and encourage new forms
of growth based on economic complementarity between our countries. Jorge Mario Campagnolo, general
coordinator of Technological Services Technological
Development and Innovation Department of the Ministry of Science, Technology and Innovation, argued
that among the BRICS, Brazil has the best performance
when it comes to innovation. “With regard to scientific,
overcame Russia and South Africa. We lost to China
and India. It does not have to compare ourselves with
China. In this latest edition of the Global Innovation In-
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dependent on commodities, which is an easier way to get
resources. Then be able to transform the economic basis
is the key to move the country forward,” he says.
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MEASURES TO INNOVATE
Dutta highlights the characteristics that can make
the most relevant Brazilian economy in this area. “Brazil is one of the few self-sufficient countries in the
world. You have resources and production capacity, as
well as human talent,” he said. “You have to create the
right conditions to encourage private investment. The
countries that have evolved had improved because of
this,” he adds.
Campagnolo recognizes that the country has challenges to face. “We need to transform knowledge into
business,” sentences. And the way to do so would be to
reduce bureaucracy. “Brazil needs to relax its laws. At
the moment, the National Congress a bill that proposes
to establish a science and technology of code to bend
the laws. Much of the knowledge is generated in public
institutions. No accessible legislation, it is difficult to take
the business forward. It is important that this knowledge
generated encourage new startups. Entrepreneurship is
an important way to get out of this crisis.”
In the Brazilian entrepreneurship, the coordinator
sees strengths and challenges. “Brazil is very enterprising. The big problem is that new businesses are of low
added value. We have few technological value-based
business. Along these lines, the government launched
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the Embrapii (Brazilian Enterprise for Industrial Innovation), which proposes more flexible relations entres
Research institutions, Development & Innovation and
businesses. It is an important way to try to change the
situation in the country.”
The emeritus professor at USP and president of the
Foundation for State of São Paulo (FAPESP), José Goldemberg, advocates tax incentives for ST & I in Brazil.
“Expenditure on research projects, including equipment and personnel, are borne in the country mainly by
government institutions such as the National Research
Council, Finep and foundations that support research
in most states, as FAPESP, in São Paulo. BNDES and
Finep offer credit at subsidized interest rates, but that
are not easy to access.
Goldemberg advocates a Rouanet Law for innovation, “It seems appropriate to propose that public or
private companies generally apply voluntarily a fixed
percentage of its turnover in research, which would
be, in practice, equivalent to extend the Rouanet Law
to research activities science and technology. It is easy
to show that the productivity gains and therefore the
country’s economy resulting from scientific and technological research outweigh any losses. To give just
one example, econometric studies of the Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), the University of São Paulo, show that every real invested in
agricultural research results in a return of R $ 10 in
production.” Promising. •
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nterconnected objects able to anticipate
actions, avoid waste and optimize processes. This is the scenario provided by the
Internet of Things (IoT), and it becomes
increasingly present in innovative enterprises. The
concept originated in England in the late last century,
and expands at a speed worldwide.
The IoT requires smart objects that do not require human intervention to perform their tasks, such
as cars that run routes without drivers, refrigerators
that automatically adapt the ideal temperature for
food storage and electronic tags that indicate with
different colors of product use conditions. “In the
health sector, has been made use of objects such as
bracelets and connected adhesives, which help control and disease prevention, monitoring a real-time
patient and sending the data to the medical team,” explains Fabio Flatschat, professor at Fundação Getulio
Vargas.
According to the expert, they are managed objects
with a network infrastructure that interconnects. In
this reality things have autonomy and, most importantly, they feel the environment. “There is a tech-

nological aspect, but also social. The IoT will change
everything, the way you see, think and act. Will create
new business and market segments,” he adds.
ECONOMIC POTENTIAL
In 2014, the Internet of Things market generated
US $ 655.8 billion worldwide. According to a survey
prepared by International Data Corporation (IDC), in
2020 it is expected that this number reaches figures
of $ 1.7 trillion. In Brazil the trend is also growing. It
is estimated that its impact is the $ 34 billion in the
economy over the next decade, according to a study
by Cisco.
“This amount means capture all the inefficiency
there is in logistics processes, for example, to the
main areas of technological application. The innovation point of view the potential of the IoT is very large,
because it is like reliving the first moment the internet. This creates business opportunities, especially
for entrepreneurs, depending on the scale in a very
large and vast market,” argues Amri Tarsis de Oliveira, Regional Manager of IoE Solutions and Cisco IoT
to Latin America.

CHALLENGES FOR BRAZIL
Brazil begins to overcome the challenge of connecting people to the internet. IBGE data indicate
that the country has achieved in 2014 the milestone
of 86.7 million inhabitants connected, representing
more than 50% of the population.
In Brazil, IIoT is linked to the automation of production-intensive model of Machine to Machine
(M2M), the machine to machine communication through data from wireless networks. Brazil is now the
fourth most savings that uses technology, ahead of
countries such as Germany and the United Kingdom.
Because of this potential, the Brazilian government
announced that created until the end of 2015, the
National Plan for M2M communication and the Internet of Things. The program aims to link initiatives in
these areas in order to strengthen innovation in the
public and private sectors. However, investment is
necessary to overcome the bottleneck of the production technology.
“We are in front by use, not for manufacturing. We
are a big market for those with added value, but we
ourselves do not have it, “says the professor of FGV.
He also points out challenges such as the impact of
the tax burden on information and communication
technology services, and the energy crisis, which
could impact on the country’s competitiveness in the
subject. •
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EXPANSION
According to report by Gartner, by 2015 the number of Internet connected devices is expected to
reach 4.9 billion worldwide, a 30% increase compared to 2014. According to Gartner, the investments
in the Internet of Things They should reach US $ 69
billion in 2015 and reach nearly $ 300 billion in 2020.
Already Accenture estimates that the Internet of
Things will also revolutionize industrial processes,
with potential, according to them, to add $ 14 trillion
to the global economy by 2030. This means that even
if fit not to apply this technology in a product , the
Internet of things can be important to improve their
production processes. “In the future, the successful
company will use the Internet of industrial Things to
capturing new growth through three approaches: increase revenues by increasing production and create new hybrid business models, exploring intelligent

technologies to fuel innovation and transform their
strength work,” said Paul Daugherty, Accenture’s
Chief Technology Officer.
The Internet of Things will open up new industrial
needs of the workforce, as it simultaneously creates
redundancy in others. It will scan certain tasks and
workflow, especially repetitive work that, until now,
have resisted automation. The Accenture report predicts that, to capture efficiently these growing opportunities, companies will have to look for skills in data
science, software development, hardware engineering, testing, operations, marketing and sales. And it
must expand its talent base to deal with the creation
of new service sectors that support these various
users of industrial products and services, while mastering new ways of working. “Enterprise customers
will always need products and services that create
more value for them,” Daugherty said.
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APPLICATION IN INDUSTRY
Aware of the facilities and the competitive advantage that this technology is for businesses, industries
have invested in incorporating it into their processes.
One of its sides facing the industry is the so-called
Internet of Things Industry (IIoT).
“The industry takes advantage of the increasing
amount of data coming from devices connected via
the Internet. They contain information that can integrate data from all links of the supply chain, which
helps in increasing efficiency, and total operational
guarantee of production without interruptions or
waste,”explains Fabio Flatschart.
Considered as the fourth industrial revolution, Industry 4.0 is the most advanced IIoT applications. The
concept encompasses the automation of production
steps of the factories, and brings the advantages of
lower costs, higher security and speed for industries.
“The idea of the industry is to produce 4.0 with
more flexibility than an industry in series, but with
the productivity of an industry in series. To achieve
this goal is where we need technology, and where
they enter various software, applications and Internet
of Things. The systems provide information for men
to make the decisions, “argues Daniel Noel, director
of the Association of Joinery Manufacturers, Wooden
Furniture, Sawmills, Carpentry and Cooperages of
Petropolis (Sindmarcenaria).
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e have seen in recent days the emergence of a landmark in the history of business
management: the case of installation by
Volkswagen, a software designed to distort
the levels of pollutants found in official tests. We are
facing a business fable to be remembered, for years.
What makes this exceptional case are not just the numbers involved, but the fact of gathering in a unique and

emblematic plot, scathing evidence that the business
world has entered a new era, and that ignoring it can
cost you dearly.
Let’s start with the facts: on 23 September, the
CEO of Volkswagen Group resigned three days after
he publicly admitted that environmental agencies of
the United States “when testing diesel vehicles of the
Volkswagen Group had detected manipulations that
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The scheme collapsed, ironically, by the action of
an entity that wanted to promote the use of these engines, thrilled with its great combination of cleanliness
and performance: the International Council on Clean
Transportation, which with a mere $ 50,000 banked
a little research at West Virginia University . To prove
how the vehicles were so good, enthusiasts conducted a different test, assessing their performance not
the usual benches, but in real life, while the vehicle
was running through the streets and roads. Finding
huge discrepancies in the emission of pollutants, they
tried to understand what was happening and consulted
state authorities. The ball then unfolded, leading the
authorities to take action and forcing the company to
admit fraud. Among the initial testing and the outbreak
of the scandal, it took 28 months.
In this short story is a summary of the agenda of
corporate sustainability. This movement, not by chance, has gained momentum in the context of globalization and the establishment of the network society. To
the unwary still treat it as a fad, it’s time to learn from
fables.
Corporations and people who work in them are
driven by the search results, but cannot (or cannot)
get it at any cost. Taking advantage of a technological privilege (the proprietary software black box),
leaders of a large company sought to show performance (market gain) bypassing environmental laws
(an achievement of society for health and well-being)
and consumer law (which requires making informed
choices). The scheme was discovered by simple university (information and technology are increasingly
accessible) supported by an articulated NGO with the
competent authorities (the society combined network
of state power). The disclosure of the case required
the positioning of the company (there is no escape of
transparency) and caused heavy losses in its most
valuable (intangible assets such as its brand, reputation and trust of stakeholders). The consequences
of all this destroyed value (outsourced losses) to
investors (undervalued stocks), employees (risk of
unemployment and loss of welfare), consumers (most
polluting vehicles and devalued) and society (whose
health suffers most pollution).
Thinking of the many initiatives by the business
sustainability we have helped build over the years, remember the moral known, “He warns, friend is.” Today, more than ever, it is good to know them. •
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violate US environmental standards”. A day earlier, he
had released a video in which he apologized and asked
for the understanding and patience of consumers. In
testimony, the CEO is also directed to employees of
the group, saying “it is unfair that the misdeeds committed by a few cast suspicious and risks on the honest work of our 600,000 employees.” On the same
day, the company’s note informs that the software
in question was installed in something like 11 million
vehicles worldwide, but that it interferes only in bench
tests, not affecting the safety, handling, consumption
or emissions. On that note, the company states that it
plans to provision 6.5 billion euros to deal with the problem, shooting down the amount of its results.
The same three days, Volkswagen’s shares plummeted around the world, losing almost a third of its value. Ie erosion in the credibility of the company and expectations about the case of the consequences made
disappear some $ 28 billion of investors and savers
pockets (to compare, $ 24 billion was the market value
of Petrobras, in the same week ). Initial assessments
of experts estimate that the giant recall costs for “repair” of the software, in addition to fines and damages
resulting from fraud, could be between $ 6 and $ 18
billion.
Because a company’s size and reputation of Volkswagen created such a scheme? What allowed to put
it into practice? As it was discovered? What does this
teach us?
Apparently, the scheme was a shortcut to market
conquest: some diesel engines used in Europe do not
meet the requirements, more stringent, environmental
authorities and US public health. The adjustment of the
anti-pollution systems to US levels would imply loss of
performance of vehicles, reducing their competitiveness. Develop new technology would be an uncertain
way, expensive and time consuming. But the company found a way out: “flexible” regulation of the troubled system, made by a proprietary software maker,
a black-box not subject to external inspections. The
solution was to give the software a certain trickery:
to detect the test situation, it automatically switches
the system to “cleanly”. After the race, back to “foul
mood”, giving the consumer unaware the promised power but deceptively clean. In other words, the company
selectively lied to please different audiences. With so
much sophistication, there is no claim accident or carelessness.
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the choice of the mechanism and also a process of
continuous improvement and adaptive management.
By December 2014, the amount of funds entered
into with term of membership and account opening by
Funbio for entrepreneurs who chose the mechanism
was more than R$ 250 million, including the itemized values in Terms of Commitment of Environmental
Compensation (TCCAs) related to 60 projects, already
submitted by the Environmental Licensing Department
of the State Environmental Institute (INEA) to Funbio.
The total received during this period was R$ 216 million. Of these, more than R$ 140 million were allocated
to support 88 projects and used R$ 85 million, 20 projects have been finalized.
These projects benefit 49 CUs in the state of Rio
managed by INEA, local environmental agencies and
the federal agency, the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio). The results demonstrate the strength, transparency and effectiveness of
this solution. In addition to resources for projects, the
FMA held Regularization of eight protected areas, with
payments of judicial and friendly expropriation totaling
more than R$ 27 million.
The IFMA resources are managed by Funbio and
directed by the entrepreneur to the implementation of
conservation and sustainable use projects in the state
of Rio, as determined by the SEA, and according to bills
passed by the deliberative bodies.
The role of Funbio, organization in operation since
1996, is made first by having the mission the contribution of strategic resources for biodiversity. The expertise of Funbio in capture, management and execution
resources as well as the operationalization of funds for
biodiversity conservation, contributed to the development of this and other financial mechanisms for conservation and institutional strengthening of protected
areas.
Established through the agreement No. 003/2009
with the SEA and intervention of INEA, which established the operation, maintenance and control, the
FMA in the state of Rio de Janeiro consists of a private
mechanism with public governance. The main actors
of his governance are: the SEA, which has the competence to coordinate the operation, maintenance and
control mechanism and is a signatory of the agreement
between the parties; the Chamber of Environmental
Compensation (CCA), linked to the SEA, with representatives from business (FIRJAN), public, academic
and civil society, is responsible for the approval of projects and the allocation of funds from the compensation; and INEA, governing body of state protected areas
and one of the beneficiaries of the funds deposited in
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espite its continental dimensions Brazil has
a largely road transport matrix. This modal
has a lower load capacity and higher energy
consumption per kilometer compared to rail,
waterway or sea. However, as these transport modes
have not yet comprehensive or regular service structures, it is essential to develop solutions that reduce
the environmental impact of road transport, since this
represents 60% of modal cargo transportation matrix.
In Brazil, the entire production company with activities that affect the environment has had the experience
of dealing with the environmental compensation. Created by SNUC Law No. 9.985 / 2000, Article 36, it is
applied when there is significant impacts not mitigated
identified in the environmental licensing process. By
law, the priority of the use of these resources are protected areas such as parks and reserves and protected
areas calls (CUs). For the public sector, the funds from
environmental compensation are an important complementary source for nature conservation. For businesses, the discharge of compensation, although it is
a legal obligation, it is not always simple to perform,
even when performed by the organization itself, since
it is not part of the core activities of the business.
For the use of environmental compensation funds
and other resources, the Brazilian Biodiversity Fund
(Funbio), a private nonprofit organization based in Rio
de Janeiro, created in 2009 in partnership with the
Secretary of State for Environment (SEA) a financial
instrument called Financial Mechanism for Conservation of Biodiversity of the State of Rio de Janeiro,
or Atlantic Forest Fund (AMF). The goal is to capture
and optimize the management of these resources for
the execution of projects for the implementation and
maintenance of protected areas in the state. Such projects may involve the acquisition of goods, services,
administrative and infrastructure development or management plan review.
Result of a successful partnership, the engine is an
option to direct implementation by the entrepreneur.
The responsibility of the company’s exemption from
performing the compensation features speeds up and
makes more efficient use of resources, which gives
impressive results to the mechanism. The full deposit
gives the discharge of the obligation to the entrepreneur - Paragraph 1 of Article 3 of Law No. 6,572 of
State October 31, 2013, which clearly establishes the
option to run this feature directly or by contract and
their responsibility or operating mechanisms and financial implemented by the SEA, where the FMA mechanism operates. There is also the low risk operation,
thanks to public governance, which gives reliability in

63

SUSTAINABILITY
SOCIETY
INSIGHT-BIOMA

|
64

FMA. The other beneficiaries can still be ICMBio, at
the federal, and municipal environmental agencies, as
approved by the CCA.
Ao gestor do FMA, atualmente o Funbio, cabe o
acompanhamento da execução dos projetos aprovados pela CCA, mediante sua gestão financeira, a
realização de serviços de compras e contratações,
a gestão financeira dos recursos depositados pelos
empreendedores obrigados à compensação ambiental que optaram pela execução indireta por meio do
FMA, a disponibilização de sistema informatizado
para execução, acompanhamento e prestação de contas dos projetos, a execução dos recursos segundo
política de utilização definida pela SEA, e disponibilização à SEA de documentos técnicos, administrati-

vos e financeiros sobre a execução do FMA.
O FMA do estado do Rio demonstrou sua viabilidade nesses últimos anos e segue como um reforço nos
investimentos de suas UCs, visto que o mecanismo
possibilita o planejamento dos projetos a serem aprovados e fortalece a implementação de UCs por meio
da agilização do processo de regularização fundiária.
A governança pública e a execução privada permitem
operação transparente e ágil, em que se preserva a
tomada de decisão pública. Para o setor empresarial,
constitui uma solução de cumprimento da obrigação
do pagamento de compensação ambiental de comprovada eficácia desde a sua criação.
Mais informações sobre o mecanismo FMA podem
ser acessadas em funbio.org.br/fma. •
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raditionally, inequality was seen as an unfair distribution problem. Today, we see
more clearly that it is a broader process
of economic organization. In fact, we live
in an amazing economy of waste, of labor, of our savings diverted to speculative activities, technological
knowledge. Great strides in the floor of the organization from above, from politics to the upper and middle classes, the participation of the business world,
stabilizing the macroeconomy. But no country stabilizes when sets aside an immense mass of poor and
squanders its resources.
Any underestimation of the social policies of the
Lula government clashes with facts, now quite clear
and proven. The flagship is undoubtedly the Bolsa
Familia, which allows 11 million families, about 50
million people for the first time receive significant
support. That support, of R $ 72 on average and R $
112 at most, may seem small. However, for those who
have too little it is a huge difference, often the difference between children who are hungry or not. But
there was also a very strong advance in the National Programme for Strengthening Family Agriculture
(Pronaf), from R $ 2 billion to R $ 12 billion of funds,
favoring some 3 million households.
Another key contribution was the advance of
the minimum wage, whose real purchasing capacity during the first Lula government increased by
about 45%. It covers an immense mass of workers,
both those who receive the minimum wage as those with salaries close and who have been reset. As
the minimum wage adjusts the pensions of the public
system, millions of retirees now receive an amount
a little more dignified. We can add the fact that they
were created about 11 million formal jobs, many of
them consisting of the formalization of informal jobs,
but still generating a dynamic of income for the less
privileged segments of society. Not the case here to
take stock of the social of this government’s policies,
but any discussion of policies that lie ahead should
from that immense progress that is the breakdown of
inertia of centuries in this country with inequality as
a major brand. Interests us here the challenge of productive inclusion, the “next step” process, the need
for which is clearly stated in the government’s own
program.
WASTE ECONOMY
Traditionally, inequality was seen as an unfair distribution problem. Today, we see more clearly that it
is a broader process of economic organization. On
the whole, it is not just an ethical problem of access

to goods, but the huge missed opportunity to exclude
tens of millions of people in a real productive contribution. In fact, we live in an amazing waste economy. Waste of earning capacity. The workforce is
an obvious first factor of waste. Taking 2004 as a
reference, we have 180 million people. Of these, 121
million are of working age, between 15 and 64 years
of age, by international criteria. The economically
active population (EAP), we have 93 million people,
which already points to a significant under use. The
employment statistics, in turn, show that we have this
year only 27 million people formally employed in the
private sector, with a formal contract. We may add
7 million civil servants in the country, and reached
34 million. Still, we are far from the account. What
do others do? We entrepreneurs undoubtedly well as
a mass classified as ‘’ independent ‘’, about 15 million unemployed, and a large mass classified under
the vague concept of ‘’ informal ‘’ evaluated by the
Institute of Applied Economic Research (IPEA) 51%
of the EAP. The study underlines that ‘’ the existence
of this group of workers outside the system cannot
under any circumstances be seen as a solution to the
market. ‘” This “portion” “represents half the country.
The essential fact for us is that the current model
under-utilizes the goal of productive capacities of
the country. And imagine that the growth centered on
transnational corporations, large soy extensions (200
hectares to generate one job) or a hypothetical expansion of public employment, will absorb this labor
is unrealistic. Evolve into alternative forms of organization becomes simply necessary. Thus, the tragedy
of inequality that we have seen above is not only a
fairer distribution problem of income and wealth: involves decent productive inclusion of the majority of
the population unemployed, underemployed or trapped in various types of informal activities.
THE WASTE OF FINANCIAL RESOURCES
Many say that there are no resources to hire these
people. Taking a practical example, estimates of both
the World Health Organization (WHO) and the Unified
Health System (SUS) indicate that R $ 1 spent on sanitation reduces spending on health at between US $
4 and $ 5 . In other words, they are activities that do
not absorb resources. Rather, the release and multiply. To say that there is money to actions that save
money is real, but absurd. The bridge between the
two moments is done through credit, mobilize productively the savings of those who have surplus for
the benefit of those who have initiatives to finance.
Interest rates are not expert of things. Just compare

CASES

WASTE BY MISMANAGEMENT
Another level of underutilization of factors manifests itself in the form of organizational waste. The
International Monetary Fund (IMF) published a study
in order to “get real” on the financing of health, which
is a good example for our argument. The data are
hard. First, remember that we have passed 25 million
deaths from AIDS. These deaths do not appear in any
headlines, but the loss of working capacity by simple
reduction of the workforce, and the cost of treatments
and hospitalizations are immense. Thus, the imbalance between the advances of commercial production
and delays in social policies generate high costs to
society as a whole. Some comments: for now, the US
$ 5,989 of goods and services produced per person
in the world would be amply sufficient for a comfortable and dignified life for all. Some are clearly more
worthy than others.
The view correct is: we must indeed develop
the public sector and strive for greater efficiency in
spending, modernizing and democratizing the management. An interesting fact is that the poorer the
country, the weaker the public financial basis: in low-income countries, the share of GDP accruing to the
central government is 17.7%, rising on a regular progression as we come to the high-income countries.
Rich countries also speak ill of the government, but
they are not fools (note that this is of central government spending only, as total public expenditures
are much larger). The study also noted two important points. First, the direct health expenditure, ie the
more private way in which citizens directly pay the
expenses on out-of-pocket system (taking out of his
pocket) is “one of the most regressive and inefficient
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WASTE OF TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE
A third underutilization factors shaft is connected
to technologies. We know that we are in full technological revolution, the knowledge economy is emerging
and that, therefore, access to information and technology has become essential for the development of
any modern activity. Joseph Stiglitz is another unsuspected expert of any extremism. But against the
hysterical race to lock up any and all knowledge through patents, copyrights, regulations and protecting
intellectual property rights in general he finds that we
are hindering access to information that is of general utility. The importance of making Stiglitz position
comes from the fact that their status as former chief
economist of the World Bank, Nobel Prize in Economics and visibility that your position is on that debate.
In an era characterized by the centrality of knowledge
in economic processes, there are patents that immobilize areas for 20 years, copyrights that last over 70
years and deadlines, given the pace of innovation, are
authentic monopolies and generate another kind of
toll. Stiglitz wrote: “Innovation is at the heart of the
success of a modern economy. The question is how
best to promote it. The developed world carefully devised laws that give innovators the exclusive right to
their innovations and the profits that flow from them.
But at what price? There is a growing sense that something is wrong with the system that governs intellectual property. The fear is that the focus on profit
for the wealthy corporations represents a death sentence for the very poor in the developing world.”
It is an important position taken at that time when
it is good form to respect intellectual property, where we are essentially respecting their monopolization. We need more flexible and more intelligent rules and foremost to reduce the absurd deadlines of
decades that radically extrapolate the time required
for a company to recover their investments on new

technologies. As for patenting natural resources of
poor countries to then charge royalties on traditional
production, it is already just piracy. And the pirates,
in which case they are corporations that are to be
respected. The practical result is that we lose the ability to leverage the immense advances in knowledge
that new technologies allow paying unnecessary toll
cascading over advances that are usually the work of
a social process until a large company buy the rights.
It is here more a factor of concentration of income
and wealth, and playback of dynamic directly linked to
environmental problems: people forget, for example,
for lack of other resources almost half the world’s population still cooking with firewood . In the short term,
the tolls charged on the knowledge generate profits
for big business. In the medium term, however, we
will all be in trouble.

|

how much financial intermediation institutions remunerate our savings, and how much they charge when
you need a credit. The generalization of the figure of
the financial toll dramatically reduces the ability of all
other agents to boost economic activities, creating
another area of immense underutilization factors.
In other words, inequality here is not just an inheritance: it is an ongoing process, where the financial intermediation system allows the capitalization
of businesses, communities and families, generating
absolutely indecent profits in restricted intermediate
club financial and large investors and reinforcing the
imbalances we have to correct.
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CHALLENGE

health sector funding sources for the poor because it
denies them the benefits of income redistribution, risk
sharing and financial protection. “ However, in low-income countries, 60% of total health expenditure are
given in this way, compared to 20% in rich countries.
Second, the various corporate private plans are inefficient in countries where the mass of informal workers is great. The social areas, and not only health,
public mechanisms need to function, adding strong
control and community participation. Make money on
health actually equivalent to what we know as “disease industry”, and is not efficient anywhere, except for
high-income minorities. Make money on education, in
line with the “diploma industry” will not resolve.
In social areas we need to recover the ability to
develop relevant public policies, with strong support
from civil society organizations. Such as social policies for profit only work for those with purchasing
power, the result is a huge waste of resources and
deepening inequalities. We focused on this point four
forms of social waste: the simplistic nonsense that
reduced social innovation to a minimum state and an
economy based on MMA, which politely call “market”
does not come close to the rational system of decision making that sustainable and balanced development requires. We need to go further.

|

INSIGHT-BIOMA

STRENGTHENING CIVIL SOCIETY
In Brazil we have civil society from above, to
which it organizes, supports NGOs, protest, write
letters to newspapers, and so on. Anyway, it parti-
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cipates, although often the absence of rational systems of light information to a staggered participation. We are moving rapidly in this plan, which opens
the way for more democratic processes. But we
also have one downstairs in civil society, where the
forming 51% of “informal economy” seen above, the
victims of the concentration of income, lost in the
night of the immense urban outskirts, the campers
the roadside, the landless, the homeless, no internet, no effective participation. They are clearing the
way, no doubt, and those who follow their reality is
impressed by the way can take stone milk. For this
mass, we can consider in Brazil as forming the basis
of about 100 million people, very little is done. There
was indisputable advances, with the Bolsa Família,
the minimum wage increase, spread of micro-credit,
open universities and other very important initiatives for a country that never really looked down. But
we must go further. This is a challenge that today
there are many proposals and insufficient achievements. The reality is that great strides in the floor
of the organization from above, from politics to the
upper and middle classes, the participation of the
business world, stabilizing the macroeconomy. But
no country stabilizes when sets aside an immense
mass of poor and squanders its resources. That’s
the challenge of the moment. We point briefly here
some directions of organizational change. Another
world is indeed possible, because what got ready
so far is not recommended. It is time to show that
another management is feasible. •
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