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A revolução será conectada. E, a cada dia, inovadores
de todo o mundo se unem por meio da tecnologia para revolucionar. Algumas dessas histórias estão no artigo de capa desta edição,
dedicada ao tema inovação social.
Esses inovadores se debruçam sobre algum problema que identificaram na sociedade. E apresentam soluções originais, em que a tecnologia é um dos ingredientes
principais.
Nesta edição, também analisaremos o papel da mulher no mercado do trabalho e as
metas que substituirão os Objetivos do Milênio. Há, ainda, uma proposta factível para
que as nações consigam empreender uma transição rumo à economia verde.
Porque boas ideias são sempre bem-vindas!
Boa leitura!

|

insight-bIOMA

Kelly Nascimento
editora de insight-bioma

3

4

|

insight-bIOMA

5

|

insight-bIOMA

SUSTENTABILIDADE

O poder de

toda gente
Por Nicole Lederer
Presidente e cofundadora da Empreendedores Ambientais

Você pode não ter sentido o chão tremer, mas a energia do mundo passou por
uma mudança sísmica em 2015. Os impactos do Acordo Climático de Paris, e de
outros avanços em política energética, serão benéficos e intensos nas pessoas,
mundialmente e em todos os níveis da economia. No ano passado, fomos
lançados à energia limpa do século XXI, e 2016 é o ano em que a verdadeira
democratização da energia começa.

|

insight-bIOMA

n
6

os Estados Unidos, o Clean Power
Plan (Plano Energia Limpa) define
pela primeira vez os limites para as
emissões de carbono das usinas de
energia e torna-se um grande exemplo de política de energia transformadora. A iniciativa
estimulará a inovação em tecnologias como
geração de energia de baixo carbono, armazenamento eficiente de energia, eficiência
energética para edifícios e modernização da
rede. Como os mercados para essas tecno-

logias será cada vez maior, os empresários
estão respondendo ao criar novas empresas,
abrindo postos de trabalho. De acordo com o
próximo relatório “Clean Jobs America”, que
será divulgado pela consultoria E2 em breve,
centenas de milhares de pessoas já trabalham
em energia limpa na América – e o número
de empregos disponíveis no setor cresce a
cada dia.
Mais de 208 mil pessoas já trabalham no
setor de energia solar, um aumento de 20%
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com relação ao ano passado. As usinas solares
criam vagas de emprego num ritmo dez vezes mais
rápido do que o resto da economia americana. Os
chamados empregos solares atraem muita atenção,
mas os postos de trabalho em energia limpa apurados pela E2 contemplam múltiplos setores. Incluem operadores de máquinas que fabricam pás
de turbinas eólicas, carpinteiros que retrofitam
escolas para torná-las mais eficientes em energia,
engenheiros químicos que desenvolvem avançadas
tecnologias de biocombustível e militares veteranos que agora estão implementando, como civis,
tecnologias voltadas para o agronegócio. De cima
a baixo, nas cadeias de suprimento internacionais,
bons empregos em energia limpa estão se proliferando. O Clean Power Plan não é a única política dos Estados Unidos a enviar para o mercado
um forte sinal no sentido de “limpar” as empresas
de energia, aumentar investimentos e ampliar sua

Na Califórnia, por exemplo,
o governador Jerry Brown
promulgou uma lei no ano
passado que garante que
metade da eletricidade
gerada no estado virá de
fontes renováveis até 2050.
A medida figura entre as
principais do “Ato para
soluções do aquecimento
global”, de 2006
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os sinais de mercado. De acordo com um relatório
recente da Standard & Poor’s, os compromissos
de redução de carbono assumidos em Paris pela
China e pela Índia, sozinhos, poderiam dobrar a capacidade solar mundial num período de 15 anos.
Para viabilizar o compromisso de todas as nações,
o investimento de uma quantia impressionante –
US$ 16,5 trilhões – é necessário até 2030, segundo
a Standard & Poor’s.
Isso significa empregos, tanto nos Estados Unidos
como em todo o mundo. De acordo com a Associação
Internacional de Energia Renovável, a energia renovável empregou direta ou indiretamente 7,7 milhões
de pessoas em 2014. Refletindo o crescimento da indústria solar norte-americana, os postos de trabalho
em energia renovável cresceram 18% com relação ao
ano anterior.
A fim de manter esse crescimento e expandir o
ciclo virtuoso de políticas de redução de emissões
de carbono, cada vez que se estimulem mais a inovação e o investimento, mais crescimento econômico e
mais postos de trabalho, há alguns passos que podemos tomar, agora, tanto nos Estados Unidos quanto
no exterior, que ajudam capitalizar os ganhos já conquistados em Paris.
Em primeiro lugar, temos de pressionar os legisladores eleitos e os formuladores de políticas. Da
minha parte, por exemplo, eu vou lembrar aos ministros do mundo todo – que estarão em São Francisco
(EUA), em junho, durante a Cúpula de Ministros de
Energia – que o setor privado exige ação climática
forte de seus governos.
Em segundo lugar, temos de sensibilizar todos os
países para assinar oficialmente o Acordo de Paris no
dia 22 de abril, nas Nações Unidas, em Nova York. Em
seguida, trabalhar para que as nações implementem
o acordo por meio de suas políticas internas o mais
rapidamente possível.
Por último, temos de assegurar que compromissos de redução de emissões de carbono assumidos
na Conferência do Clima sejam atualizados de forma
transparente, de modo que os países se comprometam com seus resultados.
Equacionar a mudança climática é o principal
desafio ambiental do nosso tempo; é também a
oportunidade econômica mais significativa deste
século.
Ao proporcionar mais estabilidade, segurança e
postos de trabalho, a nova economia de energia limpa nos permite alimentar nosso futuro com recursos
acessíveis a todos. •

|

força de trabalho. Políticas governamentais inovadoras também estão desbravando novos caminhos
para estimular e recompensar negócios de energia
de baixo carbono.
Na Califórnia, por exemplo, o governador Jerry
Brown promulgou uma lei no ano passado que garante que metade da eletricidade gerada no estado
virá de fontes renováveis até 2050. A medida figura
entre as principais do “Ato para soluções do aquecimento global”, de 2006, que criou um sistema de
compensações para reduzir as emissões de carbono,
e consta do documento “Padrões para combustível de
baixo carbono”, que contém propostas para reduzir
as emissões do setor de transportes.
Essas leis não só trouxeram benefícios climáticos inegáveis, mas também incentivaram a inovação
nos setores de tecnologia da informação, design automotivo, eficiência da água e agricultura. O sucesso alcançado na Califórnia, que tem uma economia
maior que a da Índia, pode servir como um exemplo
internacional. Como o governador Brown disse em
dezembro: “A Califórnia cortou a poluição de carbono
e conseguiu crescer sua economia ao mesmo tempo;
então, o resto do mundo também pode.”
Um atributo da energia limpa é que ela possibilita oportunidades de ganhar – e acumular – dinheiro.
Esse benefício é estendido a cidadãos de diversos
níveis de renda. Por exemplo, quando a oferta de
energia solar é ampliada no meu estado, criam-se
oportunidades em regiões de baixa renda. Modelos
de financiamento inovadores permitem que os proprietários de terra instalem painéis solares a baixo
ou nenhum custo – além de possibilitar a redução na
conta de luz. Ao mesmo tempo, trabalhadores que
instalem e mantenham esses painéis são geralmente contratados por pequenas companhias locais. A
geração distribuída de energia, bem como a melhora
na eficiência, geram mais estabilidade e segurança
energética.
Esses benefícios são acessíveis e inclusivos
para trabalhadores, consumidores e empresários
que visam a ampliar seus horizontes. Ao observarem políticas federais e estaduais, os empresários
norte-americanos saúdam a participação na transição global para uma energia limpa. Na esteira do
Acordo do Clima de Paris, que recebeu um forte
apoio da comunidade de negócios norte-americana, as empresas estão começando a notar a gigantesca oportunidade econômica que emerge da democratização dos sistemas energéticos. Em suma,
eles veem o Acordo de Paris como a mãe de todos
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V

erde
e justo

Por Emily Benson
Gerente da Coalizão para a Economia Verde do
Instituto Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Por Oliver Greenfield
Consultor da Coalizão para a Economia Verde do
Instituto Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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O 1% mais rico da população mundial agora controla 50% dos ativos mundiais,
enquanto a metade mais pobre possui apenas 1% – e essa lacuna está definida
para ser ampliada. Ao mesmo tempo, 60% dos ecossistemas mundiais
estão degradados. Se alguma vez houve necessidade de reescrever as
regras econômicas, é agora. Os brotos do crescimento verde amadureceram
rapidamente nos últimos cinco anos. Os avanços tecnológicos tornaram
real o que antes parecia impossível; o preço das energias renováveis caiu
drasticamente e os fluxos financeiros estão ganhando ritmo. Os planos de
uma economia verde e de baixo carbono surgem em mais de 40 países, e os
resultados da Conferência de Paris sobre o Clima aceleram essa tendência.

11
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oportunidade de obtermos um crescimento mais verde, hoje, parece maior e tem
mais peso nos debates sobre o futuro das
economias. Por meio do intenso debate
realizado – em países ricos e pobres e em âmbitos
local, nacional e global – para estruturar os Objetivos
para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs), duas
mensagens se destacaram de maneira consistente.
Comunidades se sentiram excluídas e marginalizadas
da economia “marrom”. E a experiência prova que as
políticas “verdes” lutarão para entregar um impacto
de longo prazo de que as comunidades precisam. O
sucesso dessa transição dependerá de sua capacidade de promover a inclusão.
Em 2000, a Alemanha embarcou em uma missão
aparentemente impossível, movendo a principal economia industrial da Europa em direção à baixa emissão e ao uso de fontes de energia renováveis. Dezesseis anos depois, o Programa “Energia de Transição”
(Energiewende) prova que funciona. Os avanços
tecnológicos, acompanhados de uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e um discurso
baseado em fortes evidências, foram itens importantes na condução da mudança. Mas, acima de tudo, a
política foi bem-sucedida porque evoluiu a partir de
ações de base a longo prazo: a transição não foi empreendida por governos ou empresas, mas por pessoas. Hoje, mais de 900 cooperativas em todo o país
permitem que os cidadãos tenham as suas próprias
turbinas eólicas e parques solares; 46% da capacidade de energia renovável instalada na Alemanha é de
propriedade do cidadão.
Há muitos outros vislumbres para uma transição
verde inclusiva. Na África do Sul, o Comitê de Estratégias para Mudanças Climáticas de Durban evoluiu
por meio de uma extensa consulta à comunidade e
colocou as pessoas mais pobres no centro das suas
propostas. Nas Filipinas, o Programa Nacional de
Greening destinou US$ 650 milhões para plantar 1,5
bilhão de árvores, com o objetivo de criar meios de
subsistência para as comunidades pobres e marginalizadas.
Desde a sua criação, a Coalizão para a Economia
Verde tem insistido em uma economia verde que gera
melhor qualidade de vida para todos dentro dos limites do planeta. E uma economia mais justa, com
maior igualdade de oportunidades e resultados. Uma
transição inclusiva que empodera as pessoas marginalizadas por gênero, idade, deficiência, etnia, classe
e tipo de meios de subsistência. E também compartilha ativos globais de forma justa. Em um mundo de
recursos finitos, “prosperidade para todos” significa

que os países desenvolvidos devem assumir a liderança, consumir menos recursos e contribuir para
tirar pessoas da pobreza.
Acima de tudo, a nossa missão é focada na mecânica de inclusão, começando com o diálogo. Nos
próximos três anos, estaremos trabalhando com parceiros para promover diálogos no Peru, Mongólia,
Senegal e Uganda e apoiar os nossos polos já existentes na África do Sul, Índia e Caribe no processo
de crescimento planejado em curso nesses países e
regiões. Nossa tarefa é apoiar os nossos parceiros
ao trazer diversas vozes – sindicatos, sociedade civil,
pequenas empresas – para dar forma e se apropriarem da agenda.

Desde a sua criação, a Coalizão
para a Economia Verde tem
insistido em uma economia
verde que gera melhor
qualidade de vida para todos
dentro dos limites do planeta

parceiros e membros, destacamos quatro maneiras
para avançar:
1. Precisamos de uma governança que seja inclusiva, de propriedade nacional e transformadora. Reformas políticas e institucionais em âmbitos nacional
e global são os verdadeiros motores do progresso.
2. Precisamos empoderar mulheres e homens
pobres e apoiar seus direitos, meios de subsistência e bens de capital. Aos excluídos deve ser dada a
oportunidade de capitanear o processo de transição
participativa, e os governos locais devem ser ativos
na mudança. Devemos nos concentrar em ajudar as
pessoas pobres a construir e utilizar melhor seus recursos para seu próprio benefício.
3. Estruturas econômicas e mecanismos financeiros devem se tornar mais acessíveis e priorizar a
economia informal e as PMEs. Receitas advindas de
recursos naturais devem ser geridas para beneficiar
os pobres, que não devem ser sobrecarregados com
uma parcela desproporcional dos custos da transição para uma economia verde. A gama completa de
investidores – incluindo os próprios pobres – devem
ser reconhecidos, mobilizados e conectados.
4. Precisamos de métricas sólidas para o crescimento verde inclusivo. Iniciativas paralelas para
aprimorar métricas para o bem-estar, o progresso
econômico e a sustentabilidade ambiental devem ser
reunidos, colocando uma maior ênfase na inclusão.
Essas métricas devem ser usadas para formar políticas e ampliar nossa compreensão dos sinais do
mercado.

insight-bIOMA

As oportunidades de crescimento verde catalisaram um debate profundo sobre finalidade e objetivos
do nosso sistema econômico. Essa dinâmica irá conduzir a uma transformação. Para as comunidades,
trata-se de uma oportunidade para reescrever as regras que governam a nossa economia, dessa vez para
a maioria. •

|

A Coalizão para a Economia Verde apoia as comunidades que têm lutado para conquistar uma posição na economia “marrom”. As iniciativas internacionais de crescimento verde até agora têm estado
em silêncio sobre os mercados informais. Com até
80% da força de trabalho em muitos países pobres,
os mercados informais não são um subconjunto menor da nossa atividade econômica global – mas onde
os mais pobres comercializam, vivem e fazem a sua
subsistência. Queremos uma nova agenda política,
que enfoque o papel da informalidade na transição
para economias mais verdes.
Empreendedores e micro e pequenos empresários conduzirão essa transição. Ajudamos a desenvolver a primeira plataforma on-line, GreenEcoNet
(www.greeneconet.eu), para conectar micro, pequenas e médias empresas (MPME) e ajudá-las
a promover suas soluções verdes em mercados
mais amplos. Essa rede demonstra o impulso para
uma transição pequena, verde e inclusiva. Seus
membros incluem um negócio na Estônia, que se
associou a uma fábrica têxtil de Bangladesh para
produzir peças de vestuário utilizando sobras de
tecido e a uma PE indiana que desenvolveu sanitários biodigestores para as comunidades rurais.
Consumo sustentável para muitos só terá êxito
quando as pequenas empresas e comunidades estejam incluídas e tenham acesso a soluções verdes pioneiras.
Globalmente, temos trabalhado com as instituições internacionais que lideram a agenda de crescimento verde, defendendo “inclusão” no contexto do
planejamento de crescimento verde. Agora que as
questões de inclusão e justiça estão firmes no topo da
ordem do dia, queremos assegurar que as vozes sub-representadas – dos pequenos, informais e esquecidos – possam moldar e se apropriar de intervenções
de políticas verdes internacionais para satisfazerem
as suas necessidades. Não há prescrições políticas
simples para garantir que o crescimento verde beneficie a maioria. Todos estamos aprendendo à medida
que avançamos.
No entanto, a partir da experiência dos nossos
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DESAFIO

ODS:
o mundo cumprirá
suas promessas de

ano novo?
Por Gaelle Gourmelon
Diretora de Comunicação do Worldwatch Institute

Sabemos que cumprir as promessas de Ano Novo não é tarefa
fácil. Entretanto, o mundo fez grandes planos para 2016. Em
setembro passado, durante a Conferência de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, 193 países se comprometeram
a cumprir 17 metas e atender 169 alvos “para libertar a raça
humana da tirania da pobreza” e “para curar e proteger nosso
planeta” até 2030. Em 1º de janeiro de 2016, esses Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entraram em vigor. A

|
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grande questão é: será que o mundo vai ser capaz de manter

14

suas resoluções de Ano Novo?
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Aprender com o Passado
Os ODSs foram projetados para superar as deficiências de seus predecessores, os recém-expirados
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Se
por um lado essas oito metas criadas para reduzir
pela metade a pobreza global, entre 1990 e 2015, foram elogiadas por trazerem foco em fatores de desenvolvimento humano – em vez de olhar apenas
para a agenda econômica –; por outro, foram criticadas por sua difícil implementação de forma equitativa
por parte de países e comunidades.
Os ODMs foram escritos com a intenção de reunir
os países e ajudar as nações de baixa renda na obtenção de apoio técnico e ajuda internacional para os
esforços de redução da pobreza. Durante a aplicação
dos ODMs, no entanto, os países ricos experimentaram uma crise financeira, e uma grande carga caiu
sobre as nações mais pobres, que tiveram maior dificuldade para atingir as metas. Com a diminuição do
apoio financeiro, países que já vinham se esforçando
para vencer a pobreza inerentemente foram também
os que tiveram menos recursos disponíveis para enfrentá-la. Por isso, não surpreende que muitos países
de baixa renda não conseguiram cumprir suas metas.
Além disso, os ODMs visavam reduzir a pobreza
pela metade, em vez de erradicá-la. Isso levou alguns
países a focarem em soluções rápidas no lugar de
investir na redução da pobreza mais profunda, sistêmica. Essa estratégia deixou muitas das populações
mais vulneráveis em situação de risco, apesar de alguns países reivindicarem avanços.
E como os ODSs abordarão questões de equidade
de forma diferente? Essas novas metas buscam “trabalhar num espírito de solidariedade global, com foco
nos mais pobres” e “acabar com a pobreza em todas
as suas formas em todos os lugares”, com ênfase especial no monitoramento de resultados em variáveis
como renda, sexo, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência e localização geográfica. Os ODSs
também se “comprometem a ampliar e fortalecer a
voz e a participação dos países em desenvolvimento”
e a estimular a “mobilização de recursos financeiros,
bem como o reforço das capacidades e a transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis para os
países em desenvolvimento.”

16

Construindo Sinergias
Baseando-se no conceito de que as pessoas e
o planeta estão intimamente interligados, os ODMs
foram ampliados para incluir questões ambientais e
de direitos humanos. A Agenda 2030 da ONU reconheceu a importância da “ligação entre o desenvol-

vimento sustentável e outros processos relevantes
em curso nas esferas econômica, social e ambiental”
para o mundo mover-se para a frente.
Os ODSs também focam em um corte transversal
ao longo dos setores, incluindo o privado, para acelerar a transição do desenvolvimento. Recentemente,
no discurso de abertura do Fórum do Setor Privado
das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, Ban
Ki-moon declarou: “Agora é o momento de mobilizar
a comunidade empresarial global como nunca antes.
A situação é clara. Compreender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável permitirá melhorar o ambiente para fazer negócios e construir mercados.” E,
apesar do crescente poder das corporações na tomada de decisões das Nações Unidas , a cooperação
com o setor privado pode ser uma chave para a mobilização e financiamento dessa mudança global.
Desafios não resolvidos
Evidentemente, os ODSs refletem um esforço concentrado pela ONU para superar fraquezas do passado. Apesar desse exame de consciência, no entanto,
os ODSs ainda têm complicações. Mas os critérios
para definição de “medidas de sucesso” ainda não estão claros. Por um lado, alguns ODSs provavelmente
não serão executáveis dentro do prazo determinado
por muitos países. Será que eles podem realmente
“acabar com a pobreza em todas as suas dimensões”
e “acabar com a fome” em 15 anos? Por outro lado,
outras metas têm alvos que parecem mais atingíveis,
mas ainda difíceis de avaliar. Como poderemos medir
o sucesso mundial nas tarefas necessárias para se
alcançar os resultados desejados? Sem saber o propósito final dos ODSs, será difícil avaliar o progresso.
Talvez o desafio mais significativo seja o fato de
que os ODSs não tenham nenhuma contabilidade
compulsória. A Agenda 2030 afirma que os processos de revisão se darão de forma “voluntária e conduzida por cada país”. Sem que haja uma verdadeira
responsabilidade internacional, esses objetivos podem fazer pouco mais do que servir como uma lista
de desejos para o desenvolvimento global.
Como é que o mundo planeja acompanhar seu
compromisso, apesar dos novos desafios que se avizinham? A Rede de Soluções para a Sustentabilidade
das Nações Unidas montou um guia para ajudar as
partes interessadas a começar a cumprir seus objetivos. Abaixo está uma visão geral de sete passos para
o sucesso dos ODSs:
1. Saiba onde você está
Antes de países, setores, regiões ou cidades de-

3. Visualize o sucesso
A Rede de Soluções Sustentáveis da ONU reco-

4. Recrute parceiros em todos os níveis
Os governos nacionais que subscreverem o
acordo são responsáveis pelo sucesso dos ODSs.
Mas os objetivos são uma rede complexa e interrelacionada, que precisa ser abordada a partir de
todos os ângulos. Superior e inferior, pública e privada, global e local, todas as esferas são necessárias para alcançarmos os objetivos. Em particular,
porque essas metas globais começam com a implementação em nível local. Como disse o secretário
executivo do Fundo de Desenvolvimento de Capital
das Nações Unidas, Judith Karl, “as sociedades e
as economias não podem se transformar e alcançar
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2. Faça um plano de longo prazo
Pensar um horizonte de 15 anos vai ajudar todos
as partes interessadas a identificar o que podem atingir e como podem contribuir para os ODSs. É importante ressaltar que o planejamento de longo prazo
também ajuda a superar as flutuações que surgem
com a mudança de política e ciclos eleitorais.

menda “backcasting” ao estabelecer metas de longo
prazo. Isto significa vislumbrar um futuro desejável, e
depois trabalhar para trás a partir desse futuro para
planear como é que poderia ser alcançado.
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cidirem sobre o rumo de uma ação, eles precisam
dar uma olhada em onde estão. Inicialmente, analisar vários indicadores pode ajudar a descobrir quais
metas não estão sendo devidamente monitoradas ou
estão atrasadas. A priorização dessas metas faz com
que outros ODSs, que são interdependentes, possam
avançar concomitantemente.
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os ODSs sem utilizar a vantagem comparativa dos
governos locais.”
5. Abrace a tecnologia
As mudanças tecnológicas tornaram o intercâmbio de dados mais fácil do que nunca, o que significa
que a definição e acompanhamento de metas e explorando as decisões de investimento poderia manter os
ODSs na pista certa. Além disso, os governos podem
oferecer serviços públicos mais eficientes e conectar
setores de diversos níveis governamentais.
6. Encontre financiamento
Segundo estima-se, atingir os ODSs vai custar
cerca de US$ 3 trilhões. E o resultado da proposta
de financiamento misto, apresentada pela ONU em
cúpula realizada em julho de 2015, deixou muita insatisfação com relação ao financiamento projetado.
Países, regiões e cidades precisam olhar para as
opções para mudar ou melhorar a eficiência dos recursos governamentais, procurar sinergias com as
fontes de financiamento privado e (quando necessário e disponível) adquirir financiamento de instituições internacionais.

|
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7. Acompanhe seu progresso.
Para ter sucesso onde os ODMs empacaram, os
países terão de compilar e reportar, em tempo útil, o
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monitoramento de progresso dos ODSs. Contar com
indicadores sólidos pode ajudar os interessados a
desenvolver estratégias e determinar onde os recursos são mais necessários. Para garantir que o
progresso seja equitativo, os dados terão de ser recolhidos por meio de características pessoais (tais
como sexo e idade) e dimensões espaciais (como
urbano ou rural).
Conclusão
O maior objetivo dos ODSs é fornecer um quadro real para os governos, doadores e ativistas a fim
caminhar em direção a um mundo onde “ninguém
será deixado para trás.” Eles indicarão uma direção
unificada para o futuro. Se os objetivos e metas, em
si, podem realmente ser alcançados é outra questão.
Uma coisa é clara, no entanto: sem os ODSs, o mundo estaria perdendo uma oportunidade de colaborar
e fazer experiências como esta grande empreitada se
desenrola.
Apesar da imensidão do desafio, os ODSs têm a
vantagem de se construir a partir de metas globais
prévias e destacar as sinergias entre vários setores
e partes interessadas. Agora, o sucesso depende da
interpretação e implementação desses objetivos. No
final, para resoluções deste novo ano, comprometendo-se a melhorar é provavelmente um passo na direção certa. Para nós e para o mundo. •

NOTÍCIAS QUE
VALEM DINHEIRO!
50 ANOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA
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A inovação social surge neste século XXI como solução
rápida para problemas do cotidiano e, no Brasil, tem sido
usada para resolver desde questões de trânsito até para
ampliar o acesso ao sistema bancário. Outra vantagem
do processo, apontam especialistas, é o deslocamento do
tradicional eixo de influência: ideias advindas de países em
desenvolvimento ganham, cada vez mais, protagonismo.
As inovações sociais não envolvem necessariamente
o uso de tecnologias avançadas, mas certamente a
tecnologia tem permitido a aceleração do ritmo de
mudança no setor social.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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uma solução nova para um problema social, que é mais efetiva,
eficiente, sustentável e justa que
soluções já existentes e para as
quais o valor criado beneficia mais a sociedade como
um todo do que indivíduos em particular”, explica
Kriss Deiglmeier, diretora do Centro de Inovações
Sociais da Universidade de Stanford.
Segundo ela, as tecnologias possibilitaram descentralizar a produção de conhecimento. Não à toa
que muito do que vem sendo criado em projetos de
inovação social na África do Sul, por exemplo, tem
inspirado ações nos EUA. “Historicamente, o fluxo da
inovação era de países desenvolvidos para países em
desenvolvimento. O que vemos acontecer agora é o
oposto.”
O Brasil também vem se destacando ao usar a
tecnologia para inovar: associações de moradores
identificando novas formas de se organizar, empresas que tornam serviços como crédito e educação
acessíveis para mais gente a preços justos. Exemplos
não faltam.
Em São Paulo, um celeiro de ideias é a Startup
Weekend Mobilidade Urbana . A iniciativa tem o objetivo de incentivar empreendedores a desenvolverem
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produtos inovadores para solucionar um dos maiores
problemas das grandes cidades. O mote do evento é
usar a tecnologia para superar um dos desafios mais
difíceis que as cidades enfrentam: se deslocar nos
grandes centros urbanos. Segundo dados da ONU, a
quantidade de viagens dentro de áreas urbanas deverá triplicar até 2050; e, daqui a 30 anos, a expectativa
da população vivendo nos grandes centros é chegar a
70%, ou 6,3 bilhões de pessoas.
Foi nesse evento que surgiu o aplicativo Easy
Taxi, que permite ao passageiro chamar um táxi pela
internet. O ano era 2011. Nos anos seguintes, essa
startup carioca recebeu aporte de fundos que investem em negócios inovadores, como o alemão Rocket
Internet e o russo Phenomen Ventures. No total, foram aportados R$ 170 milhões. Atualmente, a Easy
Taxi opera em 350 cidades brasileiras. Não é só isso,
ela se apresenta como “o maior aplicativo de serviço
móbile do mundo”. É que a empresa conta com uma
rede de 120 mil taxistas em 30 países.
No ano passado, São Paulo sediou a quinta edição
do evento Startup Weekend Mobilidade Urbana. E o
projeto vencedor foi o Whoole. Trata-se de um aplicativo colaborativo, voltado para ciclistas, que oferece
sistema de navegação customizado e mapeamento de

fica por conta da o iPED.TV, uma
plataforma digital que oferece mais
de mil cursos em vídeo, mais de
600 deles em HD

ao mês; um número extraordinário que o consolida
como case mundial de negócios. Já são mais de 400
mil clientes, e, no ano passado, outros 100 mil aguardavam na lista de espera.
EDUCAÇÃO E SOCIAL
Na área de educação, a novidade fica por conta da
o iPED.TV, uma plataforma digital que oferece mais
de mil cursos em vídeo, mais de 600 deles em HD.
São mais de 55 áreas, e todos os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação. A proposta é qualificar pessoas onde elas estiverem, sem necessidade
de deslocamento físico e a custo baixo: mensalidade
de R$ 19,90. Não à toa, a iniciativa foi apelidada de
“Netflix da educação”. A empresa fechou 2015 com
mais de 1 milhão de novos alunos e faturamento de
R$ 10 milhões.
Já nas favelas do Rio, a tecnologia é uma arma
contra a violência policial. O Fórum de Juventudes
do Rio de Janeiro acaba de lançar o app “Nós por
Nós”, ferramenta para encaminhar denúncias sobre
violências sofridas por jovens moradores de favelas.
Os usuários também podem encontrar informações
sobre direitos e acesso completo para uma rede de
apoio.
Tudo muito conectado. •
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SISTEMA FINANCEIRO
Os bons ventos da tecnologia também sopram
em mercados tradicionais, como o bancário. Fundada em 2013, o Nubank surgiu como uma alternativa
para brasileiros que buscam a conveniência de uma
interface 100% digital para gerir seus gastos. A startup oferece um cartão de crédito sem anuidade, com
gestão por meio de um aplicativo. Como a primeira
empresa de cartão de crédito sem canais físicos no
Brasil, o Nubank reduziu a complexidade e os custos
da sua operação para devolver aos clientes o controle
de suas finanças. Usuários fazem a gestão dos seus
gastos através de um aplicativo para smartphones e
também podem contar com um suporte 24 horas por
dia por meio de chat, e-mail e redes sociais.
A empresa já recebeu um total de US$ 98 milhões
em investimentos e atualmente cresce cerca de 63%

Na área de educação, a novidade
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serviços. A ideia é que o aplicativo indique ao usuário
as melhores rotas a seguir, levando em consideração
critério como segurança e distância.
Outra solução apresentada no evento foi o aplicativo “BUM”, criado para gerenciar e automatizar o
uso do Bilhete Único. Na prática, permite que o usuário recarregue seu bilhete pelo celular, o qual substituiria o cartão físico e seria usado nas catracas.
“O empreendedorismo digital é uma das maiores
forças de mudança globais. Nesse contexto, o Weekend tem um caráter transformador, que não fica
limitado apenas aos seus participantes, mas que se
expande para todo o meio em que ele está inserido.
Nesse contexto, a iniciativa é de suma importância
para as mudanças que se fazem necessárias nessa
área. Que seja o primeiro de muitos eventos e demais iniciativas no sentido de melhorar a mobilidade
urbana no Brasil e, quiçá, no mundo”, destaca Luiz
Candreva, organizador do evento.

23

24

|

insight-bIOMA

DESAFIO

Um novo olhar para os

investidores

tal e crédito, ajudar a vencer a competição por talentos, estabelecer duradouros relacionamentos
de negócios e até receber uma licença de operação de uma sociedade. O desafio, porém, é fazer
isso em um ambiente de negócios cada vez mais
complexo, com a percepção dos clientes mudando a cada dia e com maior consciência sobre o
ambiente externo.
Temáticas de interesse global, como, por exemplo, eficiência energética, aquecimento global, uso
racional da terra, escassez de recursos naturais,
crescimento demográfico e urbanização, ganham
espaço no mercado de capitais. Todos esses fatores interagem para modificar as necessidades e
as expectativas da sociedade em relação às empresas.
Baseado nesses desafios e preocupado com a
capacidade de resposta à sociedade, o mercado
vem propondo um modelo holístico para sua gestão de riscos, análises de portfólio e divulgação de
resultados. Muitos denominaram como uma proposta de “pensamento integrado”, a qual traz uma
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á uma onda de grandes mudanças no mundo
dos negócios que está despertando atenções
no mercado de investidores. Com um cenário
de negócios cada vez mais global e diverso,
os investidores demonstram uma maior preocupação
sobre investimentos duradouros que vão além do ponto
de vista econômico-financeiro.
Em outras palavras, os investidores ainda consideram os aspectos financeiros da organização, mas também abrangem em suas análises as informações de
capital humano, social, natural e demais aspectos não
financeiros na tomada de decisões sobre os investimentos. E o mais importante: já buscam mecanismos e
modelos de divulgações que possam refletir nas interações de todos esses aspectos. Líderes de empresas já
reconhecem que no mercado de capitais é preciso dar
destaque à transparência e à criação de valor sustentável, significando muito mais do que retorno financeiro a
curto prazo.
Informações, sob todos os aspectos, podem fornecer vantagem competitiva de vários modos, quando
bem desenvolvidas e divulgadas. Podem garantir capi-
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Por Mauricio Colombari e Dominic Schmal
Especialistas da área de Auditoria e Sustentabilidade da PwC
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abordagem de gestão que aplica os princípios de um
relato integrado, baseando decisões estratégicas em
uma ampla variedade de dados de desempenho vinculados à maneira como a empresa gera valor para os
seus stakeholders.
Cabe lembrar que algumas propostas similares
não são recentes. Inúmeras inciativas de sustentabilidade já foram formadas nas últimas décadas para as
organizações, públicos de interesses e investidores,
desde os princípios de investimentos responsáveis
da Organização das Nações Unidas, aos fundos de investimentos socioambientais criados por instituições
financeiras e até mesmo os princípios e diretrizes
de sustentabilidade tomadas como padrões mundialmente aceitos de critérios de divulgação para os mais
diversos setores. O que tem se tornado novo e atrativo é um ponto de partida procedente do mercado de
capitais sob um público que, num passado recente,
não revelava muita preocupação sobre temas globais
que por décadas só foram difundidos por ativistas,
organizações não governamentais e sociedade geral.
No mundo dos negócios, em que os relatórios
periódicos e as respectivas maneiras de relatar resultados financeiros fazem parte do dia a dia, há um
espaço para criar e remodelar novos instrumentos de
divulgação sobre uma estrutura multidisciplinar de
atividades, impactos e projetos sustentáveis a serem
operados pelas empresas. Abre-se a janela de oportunidades para expandir um diálogo construtivo com
todos os stakeholders.
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Relato Integrado
Nesse contexto de mudanças e novos desafios
para o mundo de negócios, o International Integrated Reporting Committee (IIRC) vem trabalhando na
criação do conceito de relatos integrados (Integrated
Reporting), um novo modelo, mais moderno e abrangente, para a preparação e divulgação de informações
financeiras e não financeiras ao mercado.
Baseado numa estrutura de seis capitais (entre
eles o financeiro, natural, intelectual, social, manufaturado e humano), o relato integrado reúne informações relevantes sobre estratégia, governança, desempenho e perspectivas de uma empresa, de modo
a refletir os contextos comercial, social e ambiental
nos quais ela opera.
A iniciativa remete ao processo de geração de valor para o qual um modelo de negócio opera numa
empresa ou organização, considerando um ciclo de
entradas (inputs), saídas (outputs) e resultados (outcomes). E o relato integrado, como uma resposta à
necessidade de gerar mais valor para os stakeholders
e de se preocupar mais com o longo prazo, vem inspirando muitas empresas de todo o mundo a passar do
conceito teórico para a aplicação prática.
E na prática não é nada fácil. Para uma empresa relatar a geração de valor de um modelo de negócio e considerar um ciclo de contribuições sobre
vários capitais pode ser uma tarefa desafiadora. Um
dos obstáculos está na mudança de percepção de que
um capital intelectual ou natural poderá contribuir em

Voluntário ou regulado?
A demanda crescente por um conjunto maior de
informações faz com que as divulgações de relatos
integrados continue ganhando espaço na estratégia
de comunicação das empresas e na expectativa dos
stakeholders por receber um material com mais qualidade, clareza e abrangência de todos os riscos e
oportunidades.
As iniciativas confirmam a ascensão do relato integrado nas bolsas de valores em diversas nações.
Países como a Nova Zelândia, Malásia, Índia e Alemanha já incentivam o conceito às empresas listadas e
prometem um caminho sem volta.
Um dos países pioneiros nesse caminho foi a África do Sul, que já se destacava pelas boas práticas de
sustentabilidade em iniciativas anteriores. Em 2009,
com o surgimento do código voluntário “King Code
of Governance Principles”, o país reconheceu a importância de incorporar aspectos de sustentabilidade,
inovação e transformação social na agenda da governança corporativa de suas empresas.
Com a sua última versão,4 o documento “King III”,
a adesão ao código é voluntária para todas as organizações da África do Sul e obrigatória para aquelas
listadas na bolsa de valores de Johanesburgo (JSE).
Desde 2010 a JSE5 exige que as empresas lista-
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Medição de Impacto
Muitos especialistas de mercado também consideram a iniciativa do relato integrado como uma contribuição favorável para o mercado discutir, cada vez
mais, novos modelos de negócios e sistemas integrados de informações que permitam à administração
medir e gerenciar o impacto total de um negócio.
Os impactos de uma empresa são as consequências internas e externas para os capitais, decorrentes das atividades empresariais, operações, serviços
e produtos da organização e podem ser positivos e
negativos.
Uma tomada de decisão sobre um investimento
em um novo negócio pode atrair interesses iniciais
com a promessa de curto retorno financeiro, geração de empregos e impostos, mas em paralelo pode
alterar negativamente questões culturais, degradar
um ecossistema ou reduzir a capacidade produtiva
de uma região. O interessante diante de uma visão
holística são as tomadas de decisões das empresas,
que agora podem comparar o impacto total de suas
estratégias e as opções de investimento para gerenciar seus trade-offs.
Os CEOs de todo o mundo aproveitam essas iniciativas como uma oportunidade. Em uma pesquisa
recente da PwC, 75% dos CEOs afirmaram que medir
e divulgar o impacto total das atividades de suas em-

presas nas dimensões social, ambiental e econômica
contribui para o sucesso de longo prazo da organização.1 Em outra pesquisa sobre a ênfase ampliada
em relação aos modelos tradicionais de relatórios financeiros, investidores afirmaram claramente que as
informações dos relatórios anuais sobre estratégia,
riscos, oportunidades e outros fatores de geração de
valor podem ter um impacto direto no custo de capital
de uma empresa. Apenas 11% dos respondentes pensavam diferente.2
E as empresas e os CEOs não estão sozinhos
nessa jornada. Organizações como a Global Reporting Initiative (GRI), o Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) e o Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) já estão desenvolvendo
modelos que analisam como equilibrar os relatórios
financeiros com os impactos socioambientais das atividades de negócios. O SASB, que atua no mercado
americano, vem estabelecendo um entendimento de
problemas materiais de sustentabilidade que as indústrias enfrentam e já discute a criação de normas
contábeis de sustentabilidade adequadas para divulgação em formulários padrão como os Forms 10-K e
20-F, os quais são relatórios requeridos à bolsa de
valores americana.3
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igual com o capital financeiro para a geração de valor
nos ambientes interno e externo.
Para alcançar essa percepção, muitas empresas precisarão sofrer mudanças estruturais a fim de
romper barreiras. Deve haver mudanças de culturas,
sistemas, rotinas e procedimentos e a necessidade
de se “reconectar” para desenvolver um pensamento
integrado.
Esse é um elemento importante no entendimento
de que a sugestão do IIRC não parte apenas da adoção do modelo como a elaboração de relatórios ou
documentos que tragam informações sobre os seis
capitais sugeridos. Algumas ações se dão de maneira
intangível e contínua, não sendo possível concretizá-las como um “produto final”.
Como parte da adoção do modelo de relato integrado, as empresas precisam trazer a visão ampla,
unificar conhecimento entre departamentos, reduzir
redundâncias de informações, visualizar riscos e
oportunidades de maneira integrada.
Com a iniciativa do IIRC, um considerável número
de organizações já aderiram aos programas pilotos
do relato integrado e seguem um caminho de transformação.
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das divulguem seus relatórios anuais financeiros e
de sustentabilidade, no formato de relatos integrados e no modelo “Relate ou Explique”, tornando-se
a primeira bolsa de valores do mundo a incentivar a
discussão. Quando comparada a mercados emergentes, a JSE já havia sido pioneira entre as bolsas de
valores a introduzir índices de sustentabilidade para
as companhias listadas com aspectos ambientais,
sociais e de governança na tomada de decisão dos
investidores.
Apesar do relato integrado ser reconhecido por
alguns stakeholders como uma obrigação do mercado de investidores para se criar modelos de padrão
de relatórios corporativos, há uma visão de criar um
modelo de negócios de longo prazo em que se reconheçam os riscos e oportunidades relacionados às
bases econômicas e socioambientais.
No cenário sul-africano, ambas as iniciativas (voluntária e obrigatória) para a adoção de modelos de
divulgação sobre o relato integrado valorizam o diálogo e a análise da extensão de potenciais impactos
aos quais uma organização está sujeita. Justamente
quando o mundo dos negócios traz à tona a relevância das futuras tendências como fator influenciador
de sobrevivência de negócios, a África do Sul saiu na
frente no debate de discussões e iniciativas do relato
integrado.
O Brasil não fica para trás. Desde 2012 a
BMF&Bovespa também recomenda a inciativa “Relate ou Explique”, a qual encoraja todas as empresas
listadas a informarem pelo formulário de referência
no item 7.8 – “Descrição das relações de longo prazo
relevantes da companhia que não figurem em outra
parte deste formulário” – se publicam relatórios de
sustentabilidade ou integrados. E caso não seja publicado, devem informar o motivo o qual não o fazem.6
Ao recomendar o “Relate ou Explique”, a Bolsa
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brasileira contribui para incentivar um movimento
crescente no mercado de capitais de todo o mundo e
reforça às empresas listadas a boa prática de reportar para a comunidade de investidores as informações voltadas às dimensões que vão além da natureza econômico-financeira.
Próxima jornada
O que esperar para os próximos passos? O mercado de capitais já se deu conta de que a qualidade de um relato corporativo, abrangendo uma visão
holística, um pensamento integrado pode afetar as
percepções e o nível de confiança do investidor. Em
paralelo, muitas outras partes interessadas já se juntaram ao movimento do relato integrado e sugerem
evoluções na divulgação de informações e relatórios
não financeiros.
O relato integrado é visto como referência para
empresas que precisam adotar outras inciativas para
relatórios não financeiros. É o caso da Diretiva de
Relatório Não Financeiro do Parlamento Europeu,7
a qual mais de 5 mil entidades do continente deverão reportar informações relativas a aspectos ambientais, sociais, direitos humanos etc. Por meio da
adoção do relato integrado, a expectativa é que as
empresas possam atender os requisitos da Diretiva
e “irem além” com o aumento da transparência, desempenho no resultado e avaliação na extensão do
impacto.
Introduzir um novo conceito acaba sendo desafiador. Mas a expectativa, tanto para os usuários finais
quanto para as empresas que já preparam relatórios
corporativos, será superada nesse processo. Haverá
oportunidades para todos avaliarem o que há por trás
das informações, e o grau de confiança será maior
para uma tomada de decisão. Vejamos nos próximos
capítulos. •

1. 17ª Pesquisa Anual Global com CEOs da PwC.
2. Corporate performance: What do investors want to know? Powerful stories through integrated reporting. PwC (2014).
3. Disponível em http://www.sasb.org/materiality/important/
4. Disponível em https://ww2.pwc.co.za/general/popup_KingIII.php?keepThis=true&pub_name=Executive%20Guide%20to%20King%20
III&TB_iframe=true&height=450&width=450
5. Disponível em https://www.jse.co.za/about/sustainability
6. Disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/a-bm-fbovespa/sustentabilidade/nas-empresas/relate-ou-explique/
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O Brasil precisa

apostar no

empreendedorismo
Por Daniel Vargas
Professor da FGV Direito Rio

Para sair da crise, não basta ao Brasil realizar o ajuste fiscal,
enxugar o Estado e moralizar a política.
O desafio mais profundo do país é mudar a trajetória
de crescimento que se impôs na última década. Já não
avançaremos com exportação de commodities e redistribuição
de renda. É hora de apostar no empreendedorismo de
vanguarda como caminho do crescimento e da inclusão.
Nas principais economias do mundo, ao longo do século XX,

responsáveis pela maior parte da inovação e da geração de
renda e riqueza.

|

de uma periferia de pequenas e médias empresas avançadas,
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assistimos ao surgimento, em torno das grandes empresas,
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o Brasil, essa periferia inovadora nunca
se formou. Nossas grandes empresas investem pouco em conhecimento. Nossas
pequenas empresas vivem afundadas no
atraso. E praticamente não possuímos empresas médias, o espaço privilegiado para a tecnologia de ponta,
gestão e trabalho qualificado.
Não podemos mudar toda a estrutura da economia
do dia para a noite. Mas podemos superar barreiras
institucionais básicas na organização do crédito, das
empresas, da tecnologia e do estado com reformas
que custam nada ou muito pouco.
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Limite à responsabilidade
do investidor de risco
Nossos investidores fogem do risco como o diabo
foge da cruz. Parte da explicação está nos juros altos
pagos pelos títulos do governo. Mas a outra parte, tão
ou mais importante, é a penalização do risco no país.
A forma como isso ocorre é pela aplicação indiscriminada da desconsideração da personalidade jurídica contra o investidor. Ou restabelecemos a excepcionalidade original desse instituto para coibir casos
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de fraude dolosa, ou afastaremos qualquer apetite
para o investimento de risco no Brasil.
Sociedade anônima flexível
A característica comum às empresas que mais
inovam e mais geram empregos no Brasil é sua flexibilidade. Como avançam rapidamente, estão em contínua tensão com padrões de organização societária,
criados para atender a negócios mais estáveis.
Para permitir seu crescimento sem ter de pagar
várias vezes o pedágio das juntas comerciais, o Brasil deveria criar modalidade de sociedade anônima

Podemos superar barreiras institucionais
básicas na organização do crédito, das
empresas, da tecnologia e do estado com
reformas que custam nada ou muito pouco

flexível. Basta escalonar direitos e responsabilidades
dos gestores e investidores conforme faturamento.

ganhamos com os trocados que tomamos dos empreendedores.

Vazão comercial de novas tecnologias
Há um apartheid entre conhecimento de ponta
e empreendedorismo no Brasil. Para reconectar as
duas pontas, falta organizar um canal de vazão comercial do conhecimento gerado por instituições de
pesquisa avançada.
É o caso emblemático da Embrapa, hoje sentada
em um tesouro de conhecimento, que não chega ao
mercado, por restrições jurídicas à parceria privada e
comercialização dos seus inventos. Problema similar
afeta as melhores universidades públicas.

Compras de inovação
A lei de compras públicas foi criada no passado
para organizar a escolha, pelo Estado, dos produtos
e serviços já disponíveis na prateleira do mercado.
Cada vez mais, no entanto, os desafios que o Estado
e o país enfrentam exigem soluções novas, que não
foram produzidas por ninguém.
Falta ao país criar, ao lado da lei de licitações, um
regime de compras de soluções tecnológicas e institucionais, com procedimentos de organização e de
controle específicos.
Em resumo: ajuste fiscal, alteração na política de
juros e Operação Lava Jato definem o fluxo do rio
de nossa economia. Mas sozinhos são incapazes de
redirecionar seu curso. Reformas institucionais certeiras criarão novo leito para a economia, liberarão a
água represada e começarão a irrigá-la. •

Coordenação entre agentes públicos
Quase todos os ministérios do governo desenvolvem políticas de inovação. Como água na areia, esses
esforços se pulverizam sem nenhum impacto. Falta
ao governo um foro para coordenar a execução das
políticas e dar transparência às decisões.
O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) não é
capaz de fazer isso: hoje não passa de um arquipélago de feudos acadêmicos, em que cada pesquisador
faz o que quer.

|

Desoneração para
importação de máquinas
O Brasil deve promover desoneração maciça da
importação de bens de capital. Jamais seremos competitivos enquanto o empresário brasileiro pagar 2
ou 3 vezes o preço que a mesma máquina custa ao
empresário alemão.
A solução exige enfrentar as restrições impostas
pelo Tratado do Mercosul. Um caminho light seria
começar, desde já, a negociar a inclusão de tecnologias de uso multissetorial entre produtos isentos.
Nossos parceiros deverão entender que todos perdemos muito mais em geração de riqueza do que
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Coordenação de políticas no território
Do mesmo modo que falta coordenação em cima,
no governo, também falta ao país coordenação embaixo, no território. Onde há crédito falta tecnologia,
onde há tecnologia falta capacidade gerencial, e onde
há capacidade gerencial falta mercado.
Para coordenar na base, o país precisa criar uma
porta de entrada integrada aos instrumentos da produção. Essa tarefa poderia ser desempenhada por organizações da sociedade civil que já detêm legitimidade e experiência na orquestração de esforços para
apoiar empreendedores, como já ocorre na Itália.
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Mulheres
no trabalho:
tendências e desafios

Por Shauna Olney
Chefe de Gênero, Igualdade e Diversidade da
Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Ao longo da sua vida profissional, as mulheres continuam a enfrentar obstáculos
significativos no acesso a empregos dignos. Desde a Quarta Conferência Mundial
sobre as Mulheres, em Pequim, em 1995, os progressos alcançados foram apenas
marginais, deixando grandes disparidades por resolver durante a implementação da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelas Nações Unidas, em
2015. A desigualdade entre homens e mulheres persiste nos mercados de trabalho

não se traduziram numa melhoria comparativa na sua situação no trabalho.
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duas décadas, os significativos progressos alcançados pelas mulheres na educação
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globais, em relação às oportunidades, ao tratamento e aos resultados. Nas últimas
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m muitas regiões do mundo, as mulheres,
comparativamente aos homens, têm mais
probabilidades de permanecerem ou virem a ficar desempregadas, têm menos
oportunidades de participar no mercado de trabalho e – quando o conseguem – muitas vezes têm
de aceitar empregos de qualidade inferior. Os progressos para ultrapassar esses obstáculos têm sido
lentos e limitados em algumas regiões do mundo.
Ainda que, em muitos dos países as disparidades na
participação na população ativa e no emprego se tenham reduzido, mesmo quando as mulheres passam
do trabalho familiar não remunerado para o setor
dos serviços, a qualidade dos empregos proporcionados às mulheres continua a ser motivo de preocupação. A desigual distribuição de cuidados não remunerados e das tarefas domésticas entre homens
e mulheres e entre as famílias e a sociedade é um
fator determinante das desigualdades entre homens
e mulheres no trabalho.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável veio reafirmar o consenso universal sobre a importância fundamental da igualdade entre homens e
mulheres e a sua contribuição para a realização dos
17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Mais
empregos – e de qualidade – para as mulheres, proteção social universal e medidas que reconheçam,
reduzam e redistribuam o trabalho dos cuidados não
remunerado e as tarefas domésticas são indispensáveis para apoiar a nova agenda transformadora de
desenvolvimento sustentável, que visa erradicar a
pobreza (Objetivo 1) e as desigualdades (Objetivo 10),
para alcançar a igualdade de gênero (Objetivo 5) e
para promover o crescimento econômico, inclusivo e
sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
digno para todas as pessoas (Objetivo 8).
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Disparidades de gênero na população
Entre 1995 e 2015, a taxa de atividade global da
população feminina diminuiu de 52,4% para 49,6%.
Os números correspondentes para os homens são
respetivamente de 79,9% e 76,1%. As oportunidades
de participação das mulheres no mercado de trabalho
no mundo permanecem quase 27 pontos percentuais
abaixo das oportunidades dos homens. Nas regiões
onde as disparidades de gênero na participação no
trabalho têm sido elevadas, não se verificaram alterações. Na Ásia Meridional e Oriental, a disparidade
aumentou ainda mais.
As taxas mais baixas de participação das mulheres traduzem-se em menos oportunidades de emprego, com poucas variações ao longo do tempo, o que

afeta negativamente a capacidade de auferir rendimentos do trabalho e a sua segurança econômica.
Em 2015, a disparidade de gênero na taxa de emprego atingiu 25,5 pontos percentuais em prejuízo
das mulheres, apenas 0,6 ponto menos do que em
1995. Só na Europa Ocidental, do Norte e do Sul é
que as disparidades no emprego se reduziram marginalmente, dado que as mulheres continuam a entrar no mercado de trabalho em número mais elevado nessas regiões – mas também como resultado da
redução das taxas de emprego dos homens devido à
crise econômica. Além disso, a crise financeira global levou a uma redução temporária nas diferenças
entre homens e mulheres no mercado de trabalho na
América do Norte. Em geral, no entanto, as alterações
praticamente não se fizeram sentir.
O diferencial salarial entre
homens e mulheres deve ser eliminado
A pesada carga de atividades dos cuidados assumida pelas mulheres e sistemas que fazem aumentar
o salário e benefícios sociais com a antiguidade no
emprego contribuem ainda mais para alargar a diferença salarial entre homens e mulheres. Em especial
as mães, que muitas vezes enfrentam responsabilidades familiares adicionais, sofrem uma redução
significativa nos rendimentos, contribuindo para uma
diferença negativa salarial associada à maternidade e
a um prêmio à paternidade. Políticas para promover a
melhor partilha de responsabilidades também podem
ajudar a reduzir as diferenças salariais entre homens
e mulheres.
A esse respeito, constituem um primeiro passo
fundamental, esforços mais determinados para eliminar definitivamente a discriminação e para incorporar o princípio da igualdade de oportunidades e de
tratamento entre homens e mulheres nas leis e nas
instituições. Outros progressos podem ser postos
em prática na promoção da igualdade de remuneração para trabalho de igual valor por meio da transparência nas remunerações, da formação e avaliação
dos postos de trabalho sem enviesamento de gênero.
Estas medidas contribuirão significativamente para a
identificação de práticas salariais discriminatórias e
diferenças salariais injustas. Além disso, os países
necessitam de apoiar salários mínimos adequados e
inclusivos e fortalecer a negociação coletiva como
ferramentas-chave nos esforços para combater os
baixos salários, melhorar a remuneração das mulheres e, consequentemente, reduzir os diferenciais salariais entre homens e mulheres.
Proteção social inadequada e medidas para con-
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Por conseguinte, a responsabilidade para preencher
as lacunas com relação aos cuidados é assegurada
pelas mulheres ao longo da sua vida sob a forma de
tarefas domésticas e de prestação de cuidados não remunerados. A subavaliação do trabalho na área dos cuidados, pagos e não pagos, perpetua as más condições
de trabalho das mulheres, que constituem a maioria da
mão de obra empregada nos cuidados, em especial, do
trabalho doméstico, educação e cuidados na primeira
infância e cuidados continuados e de enfermagem. De
assinalar nesse domínio, um número cada vez mais elevado de trabalhadores(as) migrantes.
Nesse contexto, os governos devem aumentar os
seus investimentos sociais em infraestruturas básicas e medidas para conciliar o trabalho e as responsabilidades familiares, garantir que o trabalho de
cuidados é avaliado de forma responsável, integrando
a dimensão da igualdade entre homens e mulheres,
promover empregos dignos e adequadamente remunerados na economia de cuidados, com um enfoque
na prestação pública e proporcionar serviços de cuidados de boa qualidade às crianças, a preços aces-
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ciliar o trabalho e a vida familiar, incluindo empregos
de boa qualidade, serviços e infraestruturas públicas,
são uma preocupação-chave para os trabalhadores e
empresas. A falta de tais medidas de proteção impede o acesso das mulheres a mais empregos dignos.
Em muitos países, o insuficiente acesso ao abastecimento de água, saneamento, eletricidade, estradas, transporte seguro e serviços de saúde explica
no essencial o tempo despendido pelas mulheres
em atividades não remuneradas e a sua situação
de desvantagem no trabalho. A inadequação ou total ausência de serviços de cuidados às crianças, a
pessoas com deficiência, de cuidados continuados e
ainda de serviços que não satisfazem as necessidades dos trabalhadores, destinatários e prestadores
em termos de disponibilidade, custos e qualidade são
também fatores importantes. As crises econômicas
e os cortes relacionados na despesa pública em benefícios sociais, serviços, empregos e condições de
trabalho no setor público também agravaram os déficits de cuidados existentes tanto em agregados de
alto como de baixo rendimento.
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síveis e outros serviços de assistência social tornando-os um direito universal.
Por último, a tributação conjunta de rendimentos,
principalmente nas economias avançadas, pode criar
barreiras e desincentivos para as mulheres participarem no mercado de trabalho, em particular quando
é acompanhada por diferenças salariais e de rendimento, elevados custos dos serviços de cuidados às
crianças e pela partilha desigual das responsabilidades familiares. Os países devem, portanto, considerar
o avanço no sentido de um sistema fiscal e de prestações mais neutro, que não crie desincentivos ao
trabalho para um dos elementos do agregado familiar.
Para se alcançar uma efetiva igualdade entre
homens e mulheres no trabalho, é essencial que as
sociedades reconheçam que ambos, homens e mulheres têm o direito e a responsabilidade de trabalhar

e prestar cuidados. Por esse motivo, os governos deverão apresentar um conjunto de medidas de política
integrada, influenciadas pelas normas internacionais
do trabalho, para reconhecer o trabalho de cuidados
não remunerado, reduzir e redistribuí-lo entre homens e mulheres e também entre as famílias e as
sociedades.
O trabalho dos cuidados pagos deve, igualmente,
ser valorizado e remunerado de acordo com o seu papel nuclear para a manutenção, prosperidade e bem-estar das sociedades. Alcançar a igualdade entre
homens e mulheres, em conformidade com a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é um requisito prévio indispensável para a realização de um
desenvolvimento sustentável que não deixe ninguém
para trás e garanta que o futuro do trabalho é o trabalho digno. •

Informe Publicitário

INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
NECESSÁRIO E URGENTE

Grupo SEB antecipa tendências no mercado mundial de educação e apresenta inovações para todas as suas escolas

de aula, com novos mobiliários e tecnologias”, destaca o Diretor
Corporativo de Operações do Grupo SEB, Alessandro Marques.
“Todas essas mudanças são necessárias diante de um novo
perfil de aluno que não quer ser apenas ouvinte, mas sim ser
agente de sua própria aprendizagem. Queremos dar os primeiros passos em direção a uma aprendizagem mais efetiva, uma
verdadeira mudança cultural”, destaca Thamila Zaher, Diretora
Executiva do Grupo SEB.
UMA NOVA ESCOLA
“Como temos dito, ‘novos alunos inspiram uma nova escola’ – e
queremos liderar o processo de construção desta nova escola”
Thamila Zaher
A formação de toda a equipe nas escolas tendo a tecnologia
como grande aliada foi outro ponto apontado como fator crítico
de sucesso na feira. Nesse sentido, o Grupo SEB é, de novo, protagonista. “Somos o primeiro Grupo a oferecer uma plataforma
completa de universidade corporativa na educação básica”, comemora o Diretor Executivo, Rafael Perri. “Essa é uma das melhores
práticas de gestão que fomos buscar em outros segmentos para
manter nossa liderança e para o qual realmente não encontramos
comparação em nenhuma instituição do mundo com nossas características”, explica Joaquim José Correia Assunção, Diretor
Corporativo de Planejamento e Gestão do Grupo SEB.
Com mais essa experiência, a alta liderança do Grupo SEB
volta da BETT ainda mais confiante dos caminhos que tem trilhado nos últimos anos. “Estamos atentos às mudanças da educação e, com essa equipe de diretores executivos e corporativos,
tenho certeza que estamos prontos para liderar a transformação
que essas mudanças vão exigir”, finaliza Chaim Zaher, Presidente do Grupo SEB.
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Inovação em sala de aula
Implantado em 2015 em suas unidades de todo Brasil, o Conceito GrowUP – criado pelo Grupo SEB, pioneiro em levar novas
tecnologias para suas escolas – vem se mostrando não só alinhado à tendência mundial de inovação “na” e “da” sala de aula,
mas também extremamente eficaz na capacidade de transformar o modo de aprender e de ensinar, explorando principalmente
as habilidades não-cognitivas.
“Para garantir essa mudança, é natural que o foco esteja na
inovação das metodologias e com a formação de nossos professores. Mas o Conceito GrowUP ultrapassa esses limites, promovendo uma mudança de paradigma no próprio ambiente da sala

Presidente, Vice-Presidente e membros das diretorias executiva e
corporativa do Grupo SEB
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Antecipar-se de forma inovadora às tendências educacionais é uma das características mais marcantes do Grupo SEB, líder em educação básica no Brasil, que conta com cerca de 45 mil
alunos estudando em suas quase 40 escolas distribuídas por 8
estados e 16 cidades em todo país. Para manter-se nessa sintonia, todo o time de alta gestão do Grupo foi buscar as principais
tendências do setor na BETT – British Education Training and
Technology, maior feira do setor no mundo, realizada em janeiro
deste ano, em Londres.
O evento reuniu, de acordo com os organizadores, mais de 30
mil visitantes em busca de novos produtos e serviços educacionais, apresentados por mais de 800 expositores de vários países.
A BETT contou ainda com palestras, debates e seminários com
especialistas que discutiram temas sobre o futuro da educação,
além das melhores práticas do setor. “Frequentamos diversos
eventos nacionais e internacionais, trocamos experiência com
players de todos os setores da educação e afins, mas a BETT é
realmente uma das mais importantes referências do setor”, pondera o Superintendente Executivo do Grupo SEB, Nilson Curti.
De acordo com Luizinho Magalhães, Diretor Corporativo
de Educação do Grupo SEB, marcas importantes como Apple,
Google, Microsoft, Intel, entre outras, apresentaram novidades
relevantes, especialmente do ponto de vista de tecnologia educacional. “O que mais se destacou foi a preocupação com o relacionamento entre a família e a escola. O ambiente de aprendizagem e uma série de soluções para acelerar as mudanças
exigidas para a construção de um novo papel para o professor,
de curadoria e facilitação, também foram muito explorados.
Grandes empresas de tecnologia apresentaram inúmeras soluções para melhorar e inovar na educação, ou seja, uma mudança
no paradigma da aprendizagem”, pontuou o diretor.
No quesito relacionamento, o Grupo SEB mostra que já se
antecipou a essas tendências. Escolas de todas as suas bandeiras já estão testando um aplicativo que irá aproximar os
pais da rotina de seus filhos na escola. Por meio dele, os pais
poderão acompanhar a agenda, notas, atividades realizadas,
receber fotos, mandar e receber recados. “Mais importante do
que oferecer um simples aplicativo, foi a decisão de adotarmos
um verdadeiro programa de relacionamento, que aproxima pais
e responsáveis do cotidiano dos alunos”, reforça o Diretor Corporativo de Marketing do Grupo SEB, Leandro Martins, que também esteve em Londres.

www.sebsa.com.br
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Mudanças climáticas
e o mercado de ativos

ambientais brasileiro

Por Lina Pimentel Garcia
Sócia de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados e responsável pela área de
Direito Ambiental
Por Viviane Otsubo Kwon
Mestre em Direito Internacional Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Kyushu
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esde 1994, quando a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima entrou em vigor, os 195 países e
a União Europeia,1 signatários da Convenção, se reúnem anualmente na Conferência das
Partes (COP). O objetivo final2 desse documento e de
quaisquer instrumentos jurídicos a ele relacionados
que adote a COP é o de alcançar a estabilização das
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível3 que impeça uma interferência antrópica
perigosa no sistema climático.
Em 1997, foi firmado na COP3, em Kyoto, Japão, o
Protocolo de Kyoto, que definiu para 37 países industrializados4 e a União Europeia metas de redução de
emissões totais de gases de efeito estufa a, no mínimo, 5% abaixo dos níveis de 1990, no período entre
2008 e 20125 e posteriormente estendido até 2020,
conhecido como o primeiro período de compromisso.
Em Kyoto, adotou-se o princípio de responsabilidades

comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades; assim, os países com maior responsabilidade
histórica e maior capacidade de lidar com a mudança
do clima deveriam adotar políticas nacionais e medidas correspondentes para mitigação, limitando suas
emissões antrópicas de gases de efeito estufa e aumentando seus sumidouros e reservatórios desses
gases.
Em 2015, de 30 de novembro a 12 de dezembro,
realizou-se em Paris, França, a COP 21 com o objetivo de, a partir de 2020, conter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 0C, em relação aos
níveis pré-industriais. Para isso, todas as partes que
tenham ratificado o acordo devem, de acordo com o
IPCC,6 reduzir pelo menos 70% das emissões globais
até 2050. O acordo de Paris entrará em vigor assim
que for ratificado por pelo menos 55 países que correspondam a no mínimo 55% das emissões globais.
Como alguns países em desenvolvimento atual-
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mente emitem mais gases de efeito estufa que os
países desenvolvidos, todos os países, incluindo os
emergentes, assumirão metas de redução de emissões e ações de mitigação quantificadas, de acordo
com o princípio de responsabilidades comuns, porém
diferenciadas, e suas respectivas capacidades.
Nesse sentido, até o início de março de 2016,
186 países submeteram suas iNDCs (intended
Nationally Determined Contribution – pretendida
Contribuição Nacionalmente Determinada) ao Secretariado da Convenção com a indicação de políticas, medidas e ações para implementar metas de
redução de emissão.
A título exemplificativo, a iNDC do Brasil propõe
uma meta de redução de 37% abaixo dos níveis de
2005, em 2025, e 43% abaixo dos níveis de 2005, em
2030; a iNDC da China é de 60% a 65% abaixo dos
níveis de 2005, em 2030; a iNDC dos Estados Unidos
é de 24% a 31% abaixo dos níveis de 2005, em 2025.
Com base nas iNDCs propostas já se sabe que não
são suficientes para conter o aquecimento global a
menos de 2 0C em relação aos níveis pré-industriais.
Não obstante o novo acordo global – com metas
de redução de emissões para todos os países –, investir em mitigação e em tecnologias e produção limpas é uma oportunidade de negócios e crescimento
econômico.
De acordo com o estudo Implicações Econômicas

e Sociais: Cenários de Mitigação de Gases de Efeito
Estufa (IES-Brasil) a redução de emissões de gases
de efeito estufa poderá gerar até R$ 609 bilhões a
mais no Produto Interno Bruto (PIB) do país, no período de 2015 a 2030. Oportunidades de uma economia verde e de um mercado de ativos ambientais
requerem investimentos e políticas públicas e empresariais com visão sistêmica e integrada de gestão.
O Brasil detém 12% de toda a área de vegetação
nativa do mundo, ou seja, as florestas brasileiras são
um ativo ambiental que geram cobenefícios como carbono, biodiversidade, recursos hídricos, paisagístico,
ainda não valorados. Algumas empresas brasileiras
têm investido em manutenção e manejo sustentável
de florestas, e outras empresas têm comprado créditos de carbono no mercado voluntário de projetos de
restauração florestal de áreas degradadas, que além
dos benefícios ambientais já mencionados, garantem
também benefícios socioeconômicos para as comunidades locais envolvidas, como agricultores familiares e comunidades indígenas e tradicionais.
Por fim, ações como o aumento no uso de biocombustíveis e de investimentos no setor de transportes, agricultura de baixo carbono, energia solar
e eólica, uso do carvão vegetal na siderurgia são
apontadas pelo estudo como alternativas para alavancar a economia do Brasil e medidas visando a
descarbonização. •

1. Vide http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
2. Vide artigo 2º da Convenção em que seu objetivo final é definido, disponível em português http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm
3. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente
à mudança do clima que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento
econômico prosseguir de maneira sustentável.
4. Vale lembrar que os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo de Kyoto, não assumindo metas de redução de
emissão de gases de efeito estufa.
5. Vide artigo 3º do Protocolo de Kyoto, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/
Decreto/D5445.htm
6. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) foi criado em 1988 pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente para a Organização Meteorológica Mundial para estudar fenômenos ligados às
mudanças climáticas. O IPCC agrega 2,5 mil proeminentes cientistas de mais de 130 países e produz Relatórios de
Avaliação baseados no conhecimento científico atual sobre as mudanças climáticas, apontando as causas, efeitos e
riscos para a humanidade e o meio ambiente. Para informações adicionais sobre o IPCC e seus relatórios, consulte
http://www.ipcc.ch/index.htm.
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Após quatro dias de imersão na
natureza, prototipagem e trocas de
experiências, chega ao fim o “Hackathon Ekos: Mãos na Mata”, promovido
pelo Natura Campus em Belém, entre
os dias 16 e 20 de março. Os 32 participantes, de diversos estados brasileiros, conheceram mais de perto a
cultura local e desenvolveram ideias
com a finalidade de apresentar um
protótipo que conectasse as pessoas
à natureza.
A equipe formada pelo estudante
paraense José Neto, pelos paulistanos Paulo Paciência e Marcela Porto
e pela publicitária mineira Luiza Voll
foi a grande vencedora, com o projeto “Quintal Mágico”. Os participantes ganharam uma impressora 3D.
O projeto vencedor consiste em conectar conhecimentos populares a novas tecnologias para a manutenção
de um quintal. “Várias pessoas gostam de ter um espaço em casa para cultivar plantas, mas, com a correria do
cotidiano, esquecem de cuidar delas. A ideia do Clube Quintal Mágico é o fornecimento de um pacote de sementes selecionadas e sensores que irão ajudar no cultivo adequado de uma pequena horta ou jardim”, explica José
Neto, que estuda engenharia de produção em Belém e participou pela primeira vez de um evento de tecnologia
como o Hackathon.
A proposta apresentada pelo grupo é disponibilizar sensores que meçam, por exemplo, a umidade do solo e
indiquem quando a planta necessita de água, além de outros nutrientes, por meio de indicação de luzes e alertas
em um aplicativo. Outros sete projetos foram apresentados no encerramento da maratona, no último domingo,
como um jogo de tabuleiro educativo que trabalha cheiros e texturas de frutos da Amazônia e de outros biomas,
estimulando os participantes a adquirirem conhecimentos sobre insumos naturais.
“O maior prêmio para mim foi a troca de experiências. A nossa curva de aprendizagem foi muito rápida, e
saber que podemos viabilizar e tornar nossas ideias úteis é maravilhoso”, afirma José Neto.
Pesquisas mostram que existe uma desconexão de grande parte das pessoas que vivem nas cidades com
a natureza. “Acreditamos que Ekos tem um papel importante em transformar essa realidade. A marca já faz
isso há 15 anos, ao levar um pedaço da Amazônia para a casa das pessoas, e queremos ampliar este olhar, impactando o dia a dia dos nossos consumidores”, diz Claudia Pinheiro, diretora de cuidados pessoais da Natura,
responsável pela marca Ekos.
Foram mais de 30 horas de prototipagem, durante as quais os participantes estiveram em Belém e na comunidade ribeirinha Jauari, em Moju (PA), que faz o manejo sustentável de murumuru e de outros ativos amazônicos para a produção de cosméticos da linha Natura Ekos. Os participantes disputaram as vagas com mais de
150 inscritos e foram escolhidos a partir da análise de seus perfis e de suas ideias.
O “Hackathon Ekos: Mãos na Mata” está inserido no programa de inovação aberta Natura Campus, criado em
2006, que tem como objetivo estabelecer uma rede de instituições de ciência e tecnologia, pesquisadores, estudantes, empreendedores e agências de fomento, conectados para colaborar na geração de inovação disruptiva.
“Hackathons são extremamente importantes para trazer novos olhares, soluções e novas tecnologias, que
nos fazem extrapolar a inovação no produto cosmético para oferecer experiências inovadoras aos nossos consumidores. Os projetos apresentados têm potencial de viabilização”, diz Luciana Hashiba, gerente de inovação
da Natura.

Light adota óleo vegetal isolante da Cargill em
transformadores de suas subestações de energia
A concessionária Light passou a adotar o óleo vegetal isolante Envirotemp FR3, desenvolvido pela Cargill,
nos transformadores de potência de suas subestações na cidade do Rio de Janeiro. A empresa, que já utiliza
o fluido em seus transformadores subterrâneos, adquiriu no ano passado 12 transformadores de potência
com a nova tecnologia. Neste ano, investiu em mais três transformadores na Subestação Olímpica, que servirá para atender a demanda do parque construído. O objetivo é ainda substituir outros equipamentos nos
próximos anos.
Os principais fatores que levaram a Light a adotar o FR3 foram a preocupação com a preservação ambiental na sua área de concessão, redução dos riscos de incêndios, redução de custos de novas obras e de
manutenção. “A substituição dos transformadores de óleo mineral pelos equipamentos com o fluido FR3 é
bastante indicada devido aos inúmeros benefícios do produto, incluindo a possibilidade de garantir maior
potência em um transformador com dimensões reduzidas. O óleo vegetal aumenta a vida útil dos equipamentos”, declara o Engenheiro Thiago Marcato, da Engenharia de Manutenção da Alta tensão da Light. O Fluido
Envirotemp FR3 foi desenvolvido a partir de óleo vegetal e é facilmente biodegradável, não tóxico e com alto
ponto de combustão (classe K), representando grande avanço em termos de segurança e proteção ambiental.
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A concepção de um iogurte fortificado com micronutrientes para solucionar a má nutrição infantil e a
criação de tecnologias da informação para facilitar entraves na agricultura como a baixa produção rural
são grandes exemplos do poder da Yunus global ao se associar a grandes empresas. Os exemplos citados
já são realidade em Bangladesh para a francesa Danone e a americana Intel. Cases como estes podem ser
desenvolvidos com grandes corporações do Brasil a partir de março de 2016 por meio do programa Yunus
Corporate Action Tank (YCAT).
Já consolidado internacionalmente, o programa foi adaptado à realidade brasileira e buscará identificar
como cada empresa poderá utilizar sua expertise para criação de um negócio social ou uma joint venture.
Após esta etapa inicial, o YCAT irá guiar o percurso das participantes em um processo de incubação por
doze meses.
“Conectar o mundo corporativo aos problemas e a pessoas reais gera um imenso potencial criativo,
resultando em produtos e serviços que se demonstram necessários, comerciáveis e resilientes no mercado
brasileiro, mesmo em um momento de instabilidade econômica”, afirma Rogério Oliveira, cofundador e gestor geral da Yunus no País.
Para Oliveira, os benefícios do programa ultrapassam o campo social e chegam até o escritório. “A inovação e o intraempreendedorismo são exaltados no processo de incubação, valores tão inerentes a startups,
mas incomuns em grandes corporações. O Yunus Corporate Action Tank ensina a aplicar essas qualidades
no dia a dia das empresas participantes, mudando o mindset e aumentando o potencial competitivo de cada
uma delas.”
Em sua primeira etapa, que inicia em março e deve durar três meses, o YCAT dará base teórica ao grupo
de executivos a partir dos módulos Capacitação & Inspiração, Ideação, Prototipação e Modelagem do Negócio. Nos nove meses restantes, os projetos de cada companhia são colocados em prática, divididos por
módulos como Modelagens Financeiras, Viabilidade e Plano de Implantação.
A iniciativa no Brasil conta com a coorganização do Bank of America, que também será uma das empresas participantes do programa. Há ainda o apoio da Singularity University, Fundação Dom Cabral, League of
Intrapreneurs, Mandalah, entre outros.
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Yunus se une a grandes corporações
brasileiras para solucionar questões sociais
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day, innovators from around the world come together
through technology to revolutionize. Some of these stories
are the cover story of this edition, dedicated to the theme social
innovation.
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The revolution will be connected. And every

These innovators have addressed a problem that identified in society.
And present original solutions, where technology is a key ingredient.

In this issue, we also examine the role of women in the labor market and the
targets to replace the Millennium Development Goals. There is also a feasible proposal that nations can undertake a transition to green economy.
Because good ideas are always welcome!
Enjoy your reading!
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People’s
power

By Nicole Lederer
Chair and co-founder of Environmental Entrepreneurs

You may not have felt the ground shaking, but the energy world underwent a seismic
shift in 2015. The impacts of the Paris climate agreement, and other energy policy
advances, on people everywhere in the world and at every level of the economy will be
beneficial and profound. Last year launched us all in into the 21st-century clean energy

energy jobs that E2 tallied cross multiple sectors.
They include machinists who manufacture wind turbine blades, carpenters who retrofit schools to make
them more energy efficient, chemical engineers who
develop advanced biofuel technologies, and military
veterans who are now deploying as civilians in the
fast-growing and technology-driven precision agriculture industry. Up and down international supply
chains, good clean-energy jobs are proliferating.
The Clean Power Plan isn’t the only US policy
sending a strong market signal to clean energy businesses to increase capital investments and scale
up their workforce. Innovative state-level policies
are also pioneering new ways to encourage and reward low-carbon energy. Where I live in California,
for example, Governor Jerry Brown signed a law last
year that ensures we will generate half our electricity
from renewable resources by 2050.
That’s on top of our Global Warming Solutions Act
of 2006, which created an economy-wide cap-and-trade system for reducing carbon emissions, and our

|
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he US Clean Power Plan, which sets our
nation’s first-ever limits on carbon emissions from power plants, is a great example of transformative energy policy. It will
stimulate innovation in technologies like low-carbon
energy generation, efficient energy storage and transmission, energy efficiency for buildings, low-carbon
transportation, and grid modernization. Since markets for these technologies will be ever-expanding,
entrepreneurs are responding by starting new companies that create jobs. In fact, according to the upcoming “Clean Jobs America” report by Environmental
Entrepreneurs (E2), the US-based, nonpartisan group
I chair, hundreds of thousands of people already work
in clean energy in America – and employment in the
sector grows every day.
More than 208,000 people work in the US solar
energy sector alone, a 20 per cent increase over last
year. Solar is adding jobs at a rate that’s ten times
faster than in the rest of the American economy.
Solar jobs attract a lot of attention, but the clean
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Low Carbon Fuel Standard, which lowers transportation sector emissions. While these laws have obvious
climate benefits, they’ve also incentivized innovation
in information technology, automotive design, water
efficiency, and agriculture.
The successes we’ve had in this state, which has
an economy larger than India’s, can serve as an international model. As Governor Brown said in December: “California has cut carbon pollution and grown
its economy at the same time – and so can the rest
of the world”.
One attribute of a clean energy economy is that by
providing opportunities to earn – and save – money, it
extends benefits to people across diverse income levels. For example, as solar expands across my state,
it’s increasingly deployed in low- and middle-income
areas. Innovative financing models allow property
owners to install solar panels with little or no up-front
costs, and rate-payers realize energy bill savings – in
perpetuity. At the same time, workers who install and
maintain these panels are often employed by small,
local companies. Distributed energy generation and
improved efficiency also provide greater stability and
energy security. These benefits are affordable and
inclusive – for workers, for consumers, and for businesses seeking to boost their bottom lines.
While US businesses closely watch federal and
state policies, they also welcome participation in the
global transition to clean energy. In the wake of the
Paris climate agreement – which received strong
support from the US business community – companies are realizing the gargantuan emerging economic
opportunity of democratizing global energy systems.
In short, they view the Paris agreement as the mother
of all market signals.
According to a recent Standard & Poor’s report,
carbonreduction pledges made in Paris by China and
India alone could double the world’s solar capacity

within 15 years. To meet every nation’s commitment,
a staggering amount –$16.5 trillion – in investment is
needed by 2030, according to S&P.
That means jobs, both in the U.S. and around the
world.
According to the International Renewable Energy
Association, renewable energy employed 7.7 million
people, directly or indirectly, in 2014. Mirroring the
growth of the U.S. solar sector, international renewable energy jobs grew 18 per cent over the previous
year’s data.
To keep this growth going – to expand a virtuous
cycle of ever-stronger carbon-reduction policies that
spur more innovation and investment, more economic
growth, and more jobs – there are some steps we can
take, right now, in both the US and abroad, that help
build upon the remarkable international momentum
from Paris. First, we must apply pressure on elected
officials and policymakers. For my part, for example,
I’ll remind energy ministers from around the world
- when they meet in June for their seventh Clean
Energy Ministerial in San Francisco - that the private sector demands strong climate action from their
governments. Second, we must urge all countries to
officially sign the Paris agreement on April 22 at the
United Nations in New York, then accept the agreement through their own domestic processes as soon
as possible.
And third, we must ensure carbon-reduction commitments made at the climate summit are updated in
a transparent way that holds countries accountable
for their results.
Solving climate change is the central environmental challenge of our time, but it’s also this century’s
defining economic opportunity. By providing more
stability, security, and jobs, the new clean energy
economy allows us to power our future with resources accessible to all. •

By Emily Benson
Programme Manager of the Green Economy Coalition
at the International Institute for Environment and
Development

fair

SUSTAINABILITY

Green and

|

insight-bIOMA

By Oliver Greenfield
Convenor of the Green Economy Coalition at the
International Institute for Environment and Development
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he richest 1 per cent of the world’s population now controls 50 per cent of global
assets, while the poorest half owns just
1 per cent – and that gap is set to widen.
At the same time, 60 per cent of the world’s ecosystems are degraded. If ever there was a need to rewrite the economic rulebook, it’s now. The shoots of
green growth have matured quickly in the last five
years. Technological advances have made real what
once seemed implausible; the price of renewables has
dropped drastically and financial flows are gathering
pace. Lowcarbon green economy plans are emerging
in more than 40 countries and the outcome of the Paris
climate conference will accelerate that trend.
The opportunity of greener growth has also prompted a bigger, more important conversation about the
future of economies. Through the many Sustainable
Development Goal (SDG) dialogues – in countries
rich and poor, at local, national and global levels – two
messages have been consistent. Communities have
felt excluded and marginalized from the “brown” economy. And experience proves that “green” policies will
struggle to make a long-term impact unless they deliver what communities need. The success of a transition will hinge on its inclusivity.
In 2000 Germany embarked on a seemingly impossible mission, moving Europe’s premier industrial
economy over to low-emission and renewable energy
sources. Sixteen years later the “Energy Transition”,
Energiewende, has worked. Technological advances, a
growing concern about climate change and a strong
evidence-based discourse were all important in driving the change. But, above all, the policy drive has
succeeded because it evolved from long-term grassroots action: the transition has been owned not by governments or companies, but by people. Today, over
900 cooperatives across the country enable citizens
to run their own wind turbines and solar parks; 46 per
cent of installed renewable capacity in Germany is
citizen-owned.
There are many other glimpses of an inclusive
green transition. The Durban Climate Change Strategy
evolved through extensive community consultation and
put poorer people at the heart of its response. The National Greening Programme in the Philippines has set
aside $650 million to plant 1.5 billion trees, aiming to
create livelihoods for poor and marginalized communities.
Since its inception, the Green Economy Coalition
(GEC) has insisted on a green economy that generates
a better quality of life for all within the planet’s limits.
Inclusive really means fairer – more equal opportuni-

ties and outcomes. An inclusive transition empowers
people marginalized by gender, age, disability, ethnicity, caste and livelihood type; it also shares global assets fairly. In a world of finite resources, “prosperity
for all” means that developed countries are expected
to take the lead, consume less resources and help lift
people out of poverty.
Above all else, our remit is focused on the mechanics of inclusion, starting with dialogue. In the next
three years we will be working with partners to convene dialogues in Peru, Mongolia, Senegal and Uganda
and supporting our existing civil society hubs in South
Africa, India and the Caribbean.Green growth planning
processes are underway in all these countries and regions. Our task is to support our partners in bringing
diverse voices – trade unions, civil society, small businesses – to shape and own the agenda.
The GEC is supporting communities who have
struggled to gain a foothold in the “brown” economy.
International green growth initiatives have so far been
silent about informal markets. With up to 80 per cent of
the workforce in many poor countries, informal markets are not a minor subset of our global economic
activity – but where the poorest trade, live and make
their livelihoods. We want a new policy agenda, one
that focuses on the role of informality in the transition
to greener economies.
Entrepreneurs and small and micro businesses
will drive the transition on the ground. We have helped develop the first online platform, GreenEcoNet
(www.greeneconet.eu), to connect small, medium and
micro businesses (SMMEs) and help them promote
their green solutions to wider markets. This network
demonstrates the momentum for a small, green and
inclusive transition. Its members include an Estonian
business that partnered with a Bangladesh textile factory to produce garments using leftover fabric, and an
Indian SME that has developed bio-digester toilets for
rural communities. Sustainable consumption for the
many will only succeed when the smallest businesses
or communities are included, and have access to green
solutions pioneered elsewhere.
Globally we have been working with the international institutions that are leading the green growth agenda, championing “inclusivity” in the context of green
growth planning. Now that the issues of inclusion and
fairness are firmly at the top of the agenda, we want
to ensure that the voices of under-represented constituencies – the small, informal, and forgotten – can
shape and own green international policy interventions
to meet their needs. There are no simple policy prescriptions for ensuring that green growth is owned by

2. We need to empower poor women and men and
support their livelihoods, rights and capital assets. The
excluded should be given the chance to “own” a participatory transition process, and local governments
should be active in the change. We should focus on
helping poor people build and better use their assets
for their own benefit.
3. Economic structures and financial mechanisms
must become more accessible, and they must prioritize the informal economy and SMMEs. Natural resource

4. We need solid metrics for inclusive green
growth. Parallel initiatives on better metrics for wellbeing, economic progress and environmental sustainability should be brought together, and they should put
a greater emphasis on inclusion. Such metrics should
be used to inform policies and broaden our understanding of market signals.
5. The opportunities of green growth have catalyzed a deeper debate about the purpose and aims of our
economic system. This momentum will drive a transformation. It is a chance for communities to rewrite
the rules that govern our economy, this time for the
majority. •
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1. We need governance that is inclusive, nationally
owned and transformative. Policy and institutional reforms at the national and global levels are the real drivers of progress.

revenues should be managed to benefit the poor, who
should not be saddled with a disproportionate share of
the costs of the transition to a green economy. The full
range of investors – including the poor themselves –
should be recognized, mobilized and linked.
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and benefits the majority. We are all learning as we go.
However, the experience of our partners and members highlights four key ways forward:
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
WILL THE WORLD STICK TO ITS NEW YEAR’S RESOLUTIONS?

By Gaelle Gourmelon
Communications Director at the Worldwatch Institute

As those of us who struggle to keep our resolutions know, following through on a New
Year’s commitment isn’t easy. This year, however, the world has big plans. Last September,
at the United Nations Sustainable Development Summit 2015, 193 countries signed on
to tackle 17 goals and meet 169 targets “to free the human race from the tyranny of
poverty and want” and “to heal and secure our planet” by 2030. On January 1, 2016, these
Sustainable Development Goals (SDGs) came into force. Will the world be able to stick to its
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Unresolved Challenges
Clearly, the SDGs reflect a concentrated effort
by the UN to address past weaknesses. Despite this
soul-searching, however, the SDGs still have complications.
Determining how to define the goals’ “success,”
for example, remains unclear. On one hand, some
SDGs are likely not achievable within the given time
frame for many countries. Can they truly “end poverty in all its dimensions” and “end hunger” in 15
years? Other goals, on the other hand, have targets
that seem attainable but that are difficult to evaluate.
How can the world measure success in “supporting,”
“strengthening,” “achieving,” or “ensuring” desired
outcomes? Without knowing the ultimate purpose of
the SDGs, it will be hard to evaluate progress.
Perhaps the most significant challenge, however,
is that the SDGs have no enforced accountability. The
2030 Agenda states that review processes will be
“voluntary and country-led.” Without true international responsibility, these goals may do little more than
serve as a development wish list.
7 Steps to Success
How does the world plan to see its commitment
through, despite the challenges ahead? The United
Nations’ Sustainable Development Solutions Network has put together a guide to help stakeholders
get started in their goals. Below is an overview of
seven steps to SDG success:
1. Know where you stand.
Before countries, sectors, regions, or cities decide on a course of action, they’ll need to take a look at
where they stand. Taking an initial snapshot across
various indicators can help uncover which goals are
either unmonitored or lagging far behind. Prioritizing
these goals can make sure that the other SDGs, which
are interdependent, can be pushed forward together.
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Shifting Into Synergies
Building on the concept that people and the planet are intimately interconnected, the earlier MDGs
were expanded to include environmental and human
rights issues. The UN’s 2030 Agenda recognizes the
importance of “the link between sustainable development and other relevant ongoing processes in the
economic, social and environmental fields” to move
the world forward.
The SDGs also focus on cutting across sectors,

including the private sector, to speed the development transition. In an opening addressto the United
Nations Private Sector Forum, UN Secretary-General Ban Ki-moon recently stated: “Now is the time
to mobilize the global business community as never
before. The case is clear. Realizing the Sustainable
Development Goals will improve the environment for
doing business and building markets.” And while the
growing power of corporations in UN decision making has potential risks, cooperation with the private
sector may be a key to mobilizing and financing this
global shift.
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Learning from the Past
The SDGs were designed to overcome the shortcomings of their predecessors, the recently expired
Millennium Development Goals(MDGs). While these
eight objectives to halve global poverty between 1990
and 2015 were praised by some for bringing a focus
on human development factors—rather than pushing
solely for economic growth—the agenda also was
criticized for being difficult to implement equitably
across countries and within communities.
The MDGs were written with the intention to rally
countries together, helping low-income countries
gain technical support and international aid for poverty reduction efforts. During the application of the
MDGs, however, rich countries experiencedfinancial
crises, and a large burden fell on the poorest countries that had the most work to meet the targets. With
shrinking financial support, countries that already
struggled the most with poverty inherently had the
lowest national resources available to address it. Not
surprisingly, many low-income countries failed to
reach their goals.
Additionally, the MDGs aimed to halve poverty—
rather than eradicate it—meaning that countries and
regions often focused on quick, evident changes rather than investing in the reduction of deeper, systemic poverty. This strategy left many of the most-vulnerable populations at risk, even as countries claimed
progress.
How will the SDGs address matters of equity differently? They aim to “work in a spirit of global solidarity, in particular solidarity with the poorest” and
to “end poverty in all its forms everywhere,” placing
particular emphasis on tracking results across income, gender, age, race, ethnicity, migratory status,
disability, and geographic location. The SDGs also
“recommit to broadening and strengthening the voice and participation of developing countries” and to
the “mobilization of financial resources as well as
capacity-building and the transfer of environmentally
sound technologies to developing countries.”
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2. Make a long-term plan.
Thinking over a 15-year horizon will help all stakeholders know what they can achieve and where
they can contribute to the SDGs. Importantly, long-term planning also helps to overcome the fluctuations that come with changing politics and electoral
cycles.
3. Visualize success.
The UN’s Sustainable Development Solutions Network recommends “backcasting” when setting long-term goals. This means envisioning a desirable future, and then working backward from that future to
plan how it could be achieved.
4. Recruit partners at all levels.
The national governments that signed on to the
agreement are ultimately responsible for the success
of the SDGs. But the goals are a complex, interrelated
web that needs to be approached from all angles. Top
and bottom, public and private, global and local—all
are needed for the goals to be accomplished successfully. In particular, because these global goals
begin with local-level implementation, UN Capital
Development Fund Executive Secretary Judith Karl
stated that “societies and economies cannot undergo
transformation—and cannot meet the SDGs—without
utilizing the comparative advantage of local governments.”
5. Embrace technology.
Technological changes are making the exchange
of data easier than ever, meaning that setting and
tracking goals and exploring investment decisions
could keep the SDGs on track. Plus, governments can
more effectively deliver public services and communicate between government sectors and levels.
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6. Find the funds.
By one estimate, meeting the SDGs is going to
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cost an estimated $3 trillion. And the mixed outcome of the UN’s financing for development summit in July 2015 has left many unsatisfied with
projected funding. Countries, regions, and cities
need to look into options to shift or improve the
efficiency of government resources, seek synergies with private financing sources, and (when
needed and available) acquire financing from international institutions.
7. Track your progress.
To succeed where the MDGs struggled, countries
will need to compile and report high-quality and timely data monitoring the progress of SDGs. Robust
indicators will help stakeholders develop strategies
and determine where resources are most needed. To
ensure that progress is equitable, the data will need
to be collected across personal characteristics (such
as gender and age) and spatial dimensions (such as
urban versus rural).
Conclusion
The greatest purpose of the SDGs is to provide a
framework for governments, donors, and advocacy
groups to shift toward a world where “no one will
be left behind.” They provide a unified direction for
the future. Whether the goals and targets themselves can actually be reached is another matter. One
thing is clear, however: without the SDGs, the world
would be missing out on an opportunity to collaborate and experiment as this massive undertaking
unfolds.
Despite the immensity of the challenge, the SDGs
have the advantage of building upon past global goals
and highlighting synergies between various sectors
and stakeholders. Now, success depends on the interpretation and implementation of these goals. In the
end, for our personal New Year’s resolutions as well
as for the world’s, committing to improve is likely a
step in the right direction. •
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ocial innovation comes in this twenty-first
century as a quick solution to everyday
problems. In Brazil, it has been used to
solve traffic issues from up to expand access to the banking system. Another advantage of the
process, experts point out, is the displacement of the
traditional axis of influence: ideas that come from developing countries earn more and more prominence.
Social innovations do not necessarily involve the use
of advanced technologies, but certainly the techno-

logy has allowed the acceleration of the pace of change in the social sector.
“It’s a new solution to a social problem, which is
more effective, efficient, sustainable and fair to existing solutions and for which the value created more
benefits society as a whole than particular individuals,” said Kriss Deiglmeier, director the Social Innovation Center at Stanford University.
According to her, the technologies made it possible to decentralize the production of knowledge. No

to its participants, but expands to all the medium in
which it is inserted. In this context, the initiative is of
paramount importance to the changes that are needed in this area. That is the first of many events and
other initiatives to improve urban mobility in Brazil
and perhaps in the world, “said Luiz Candreva, event
organizer.

EDUCATION AND SOCIETY
In education, the novelty is of the iPED.TV, a digital
platform that offers over a thousand video courses,
more than 600 of them in HD. There are more than 55
areas, and all courses are authorized by the Ministry
of Education. The proposal is to qualify people where they are, without the need for physical movement
and low cost: monthly fee of R $ 19.90. No wonder
the initiative was dubbed “Netflix of education.” The
company closed 2015 with more than 1 million new
students and revenues of $ 10 million.
Already in the favelas of Rio, technology is a weapon against police violence. The Youth Forum of Rio
de Janeiro has just released the app “We for Us” tool
to send reports of violence suffered by young slum
dwellers. Users can also find information on rights
and full access to a support network.
Everything connected. •
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FINANCIAL SYSTEM
Good winds blow technology also in traditional
markets, such as banking. Founded in 2013, the Nubank emerged as an alternative for Brazilians seeking
the convenience of a 100% digital interface to manage your spending. The startup offers a no annual fee
credit card, with management through an application.
As the first credit card company without physical
channels in Brazil, Nubank reduced the complexity
and cost of its operation to return customers control of their finances. Users make the management of
their spending through an application for smartphones and can also count on support 24 hours a day via
live chat, email and social networks.
The company has received a total of US $ 98 million in investments and currently growing about 63%
per month; an extraordinary number that consolidates
as world business case. Already more than 400,000
customers, and last year, some 100,000 were waiting
on the waiting list.
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wonder that much of what has been created in social
innovation projects in South Africa, for example, has
inspired US stocks. “Historically, the flow of innovation was developed to developing countries. What we
see happening now is the opposite.”
Brazil also has been outstanding in using technology to innovate: neighborhood associations identifying new ways to organize, companies that make
services such as credit and affordable education for
more people at fair prices. Examples abound.
In São Paulo, a hotbed of ideas is the Startup Weekend Urban Mobility. The initiative aims to encourage
entrepreneurs to develop innovative products to solve
a major problem in big cities. The motto of the event
is to use technology to overcome one of the toughest
challenges facing cities: move in large urban centers.
According to UN data, the amount of travel within urban areas is expected to triple by 2050; and, in 30
years, the expectation of the population living in large
centers is to reach 70%, or 6.3 billion people.
It was this event that the Easy Taxi application
emerged, allowing passengers to hail a taxi on the
Internet. The year was 2011. In the following years,
Rio’s startup received investment of funds investing
in innovative business, as the German Rocket Internet and Russian Phenomen Ventures. In total, it was
invested R$ 170 million. And today the Easy Taxi operates in 350 cities. Not only that, it presents itself as
“the largest mobile service application in the world.”
It is that the company has a network of 120 000 taxi
drivers in 30 countries.
Last year, Sao Paulo hosted the fifth edition of
Startup Weekend Urban Mobility event. And the winning project was the Whoole. This is a collaborative
application, designed for cyclists, offering customized
navigation and mapping services. The idea is that the
application give the user the best routes to follow, taking into account criteria such as safety and distance.
Another solution presented at the event was the
application “BUM”, created to manage and automate the use of single ticket. In practice, it allows the
user to recharge your ticket by phone, which would
replace the physical card and would be used at the
turnstiles.
“Digital entrepreneurship is one of the largest global forces of change. In this context, the Weekend has
a transforming character, which is not limited only
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INNOVATION

A new look for

of society for enterprises.
Based on these challenges and concerned about
the responsiveness to society, the market has been
proposing a holistic model for its risk management,
portfolio analysis and dissemination of results. Many
named as a proposed “integrated thinking”, which
brings a management approach that applies the principles of an integrated report, basing strategic decisions on a wide range of performance data related to
how the company creates value for its stakeholders.
It is worth remembering that some similar proposals are not new. Numerous initiatives of sustainability have already been formed in recent decades
to organizations, public interests and investors from
the principles of responsible investments of the United Nations, the social and environmental investment
funds created by financial institutions and even the
sustainability principles and guidelines taken as globally accepted standards of disclosure criteria for the
various sectors. What has become new and attractive is a starting point derived from the capital market
under a public that in the recent past, did not show
much concern about global issues that for decades
were only disseminated by activists, non-governmental organizations and general society.
In the business world, where the periodic reports
and their ways to report financial results are part of
everyday life, there is a space to create and reshape new communication tools on a multidisciplinary
structure activities, impacts and sustainable projects
to be operated by companies. It opens the window of
opportunity to expand a constructive dialogue with all
stakeholders.
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here is a wave of major changes in the business world that is awakening the attention of investors market. With a business
scenario increasingly global and diverse,
investors demonstrate a greater focus on sustainable
investments that go beyond the economic and financial point of view.
In other words, investors still consider the financial aspects of the organization, but also include in
their analysis the information of human capital, social, natural and other non-financial aspects in making decisions on investments. And most importantly,
already seeking mechanisms and models of disclosures that can reflect the interactions of all these
aspects. Business leaders now recognize that the
capital market we need to highlight the transparency
and the creation of sustainable value, meaning much
more than short-term financial returns.
Information, in all respects, can provide competitive advantage in various ways, when well developed
and disseminated. Can guarantee capital and credit,
help win the competition for talent, establish lasting
business relationships and to receive an operating license of a company. The challenge, however, is to do
this in a business environment increasingly complex,
with the perception of customers changing every day
and with greater awareness of the external environment.
Issues of global concern, such as energy efficiency, global warming, rational land use, natural resource scarcity, population growth and urbanization,
are gaining ground in the capital market. All these
factors interact to modify the needs and expectations
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Integrated reporting
In this context of change and new challenges for
the business world, the International Integrated Reporting Committee (IIRC) has been working on the
concept of creating integrated accounts (Integrated
Reporting), a new model, more modern and comprehensive for the preparation and dissemination of
financial and nonfinancial information to the market.
Based on a six capital structure (including financial, natural, intellectual, social, manufactured and
human), the integrated report gathers relevant information on strategy, governance, performance and
prospects of a company in order to reflect commercial
contexts, social and environment in which it operates.
The initiative refers to the value creation process
for which a business model operates in a business or
organization considering a cycle of inputs (inputs),
outputs (outputs) and results (outcomes). And the integrated report, as a response to the need to generate
more value for stakeholders and to worry about the
long-term, has inspired many companies from around
the world to move from theoretical concept to practical application.
And in practice it is not easy. For a company to report the value creation of a business model and consider a contribution cycle on various capital can be a
challenging task. One of the obstacles is the change
in perception that an intellectual or natural capital can
contribute in equal with the financial capital to generate value in the internal and external environments.
To achieve this perception, many companies will
need to undergo structural changes in order to break
down barriers. Should be change cultures, systems,
routines and procedures and the need to “reconnect”
to develop a shared vision.

This is an important element in the understanding
that the suggestion of the IIRC not only part of the
adoption of the model as only the preparation of reports or documents that bring information about the
six suggested capital. Some actions are given intangible and continuously, it is not possible to realize
them as a “finished product”.
As part of the adoption of integrated reporting
model, companies need to bring the broad view, unifying knowledge between departments, reducing redundant information, see risks and opportunities in
an integrated manner.
With the initiative of the IIRC, a number of organizations have joined the pilot programs of integrated
reporting and follow a path of transformation.
Impact Measurement
Many market experts also consider the initiative of
the integrated report as a positive contribution to the
market argue, increasingly, new business models and
integrated information to enable the administration to
measure and manage the full impact of a business
systems.
The impacts of a company are the internal and
external consequences for capital arising from business activities, operations, services and products
of the organization and can be positive and negative.
Taking a decision on an investment in a new business can attract initial interest with short payback
promise, generation of jobs and taxes, but in parallel can adversely alter cultural issues, degrade an
ecosystem or reduce the productive capacity of a region. Interestingly on a holistic view are the decision
making of companies, which can now compare the
total impact of their strategies and investment options to manage their trade-offs.

Next journey
What to expect for the next steps? The capital
market has realized that the quality of a corporate report covering a holistic, integrated thinking can affect
perceptions and investor confidence level. In parallel,
many other stakeholders have joined the movement
of the integrated report and suggest changes in disclosure and non-financial reporting.
The integrated report is seen as a reference for
companies that need to take other initiatives to non-financial reporting. This is the case of Directive No
Financial Report of the European Parliament, which
more than 5000 entities of the continent should report information on environmental, social, human
rights etc. Through the adoption of the Integrated Reporting, the expectation is that companies can meet
the requirements of the Directive and “go beyond”
with increased transparency, performance results
and evaluation on the extent of the impact.
Introduce a new concept ends up being challenging. But the expectation, both for end users and for
companies that are already preparing corporate reports, will be overcome in the process. There will be
opportunities for all assess what’s behind the information, and the degree of confidence will be higher
for a decision. We´ll see in the next chapters. •
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Voluntary or regulated?
The increasing demand for a wider range of information makes the integrated reports of disclosures
continue to gain space in the strategic communication of companies and expectations of stakeholders
to receive a material with higher quality, clarity and
completeness of all risks and opportunities.
Initiatives confirm the rise of integrated reporting
on the stock exchanges in several countries. Countries like New Zealand, Malaysia, India and Germany
have encouraged the concept to the listed companies
and promise a path of no return.
One of the pioneers in this way was South Africa. The country has been highlighted by good sustainability practices in previous initiatives. In 2009,
with the emergence of voluntary code “King Code of
Governance Principles”, the country recognized the
importance of incorporating aspects of sustainability,
innovation and social change on the agenda of corporate governance of their companies.
With its latest release, “King III” document adherence to the Code is voluntary for all organizations in
South Africa and mandatory for those listed on the
Johannesburg Stock Exchange (JSE).
Since 2010 the JSE requires listed companies to
disclose their financial annual reports and sustainability
reports in the integrated format and model “Report or
Explain”, becoming the first stock exchange in the world
amounts to encourage discussion. When compared to
emerging markets, the JSE had already been a pioneer
among stock exchanges to introduce sustainability indexes for listed companies to environmental, social and
governance issues in investor decision-making.
Despite the Integrated Reporting is recognized by
some stakeholders as an investor market obligation
to create standard models of corporate reports, there
is a vision of creating a long-term business model

in which they recognize the risks and opportunities
related to economic fundamentals and environmental.
In the South African scenario, both initiatives
(voluntary and mandatory) for the adoption of dissemination of models of the Integrated reporting value
dialogue and analysis of the extent of potential impacts to which an organization is subject. Just when
the business world brings out the relevance of future trends as influential factor in business survival,
South Africa took the lead in the debate of discussions and initiatives of the Integrated Reporting.
Brazil does not fall behind. Since 2012 the BMF
& BOVESPA also recommends the initiative “Report
or Explain”, which encourages all listed companies to
inform the reference form in item 7.8 - “Description
of long-term relationships of the company not included elsewhere in this form” - to publish sustainability reports or integrated. And if not published, should
state the reason which do do it.
In recommending the “Report or Explain”, the Brazilian Exchange helps to encourage a growing movement in the capital of the world market and reinforces
the companies listed good practice to report to the
investor community information geared to the dimensions that go beyond economic and financial nature.
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And companies and CEOs are not alone in this
journey. Organizations such as the Global Reporting
Initiative (GRI), the Impact Reporting and Investment
Standards (IRIS) and the Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) are developing models that
analyze how to balance the financial reports with the
social and environmental impacts of business activities. The SASB, which operates in the US market, has
established an understanding of material sustainability issues that industries face and already discussed
the creation of accounting standards appropriate sustainability for disclosure in standard forms such as
Forms 10-K and 20-F, which are required reports to
the American Stock Exchange.
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o run out of the crisis, it´s not enough to Brazil to carry out fiscal adjustment, wipe the
state and moralize politics. The country´s
deeper challenge is to change the trajectory
of growth that prevailed in the last decade. No longer
we will move forward with export commodities and income redistribution. It’s time to bet on the forefront of
entrepreneurship as a path of growth and inclusion.

In the major economies of the world, throughout
the twentieth century we witnessed the emergence,
around large companies, a periphery of small and medium advanced company responsible for most of the
innovation and the generation of income and wealth.
In Brazil, this innovative periphery never graduated. Our large companies invest little in knowledge.
Our small businesses live sunk in the delay. And prac-

2. Flexible S.A.
Common characteristic of companies that innovate
and generate more jobs in Brazil is its flexibility. As
developing rapidly, they are in continuous tension with
corporate standards organization, designed to meet
the most stable businesses.
To allow growth without having to pay several times
the toll of trade together, Brazil should create flexible
form of joint-stock company. Just stagger rights and
responsibilities of managers and investors as revenue.
3. Commercial flow of new technologies
There is an apartheid between cutting-edge
knowledge and entrepreneurship in Brazil. To reconnect the two ends, lack organize a commercial flow
channel of knowledge generated by advanced research
institutions.
It is the emblematic case of Embrapa, now sitting
on a treasure trove of knowledge, which does not reach
the market for legal restrictions on private partnership
and marketing their inventions. A similar problem affects the best public universities.
4. Coordination between public agents
Almost all government ministries develop innovation policies. As water in the sand, these efforts are
sprayed with no impact. The government lacks a forum
to coordinate the implementation of policies and provide transparency to the decisions.

5. Policy Coordination in the territory
Just as lack coordination on, the government also
lack the country coordination down in the territory.
Where there is lack credit technology, where there is
lack technology management capacity, and where there is lack management capacity market.
To coordinate the base, the country needs to create an integrated gateway to the production of instruments. This task could be performed by civil society
organizations that already have legitimacy and experience in orchestrating efforts to support entrepreneurs, as already happens in Italy.
6. Tax relief for import of machinery
Brazil should promote massive relief on the import
of capital goods. We will never be competitive as Brazilian businessmen to pay 2 or 3 times the price the
same machine costs the German businessman.
The solution requires face restrictions imposed
by the Treaty of Mercosur. Way light would start from
now, to negotiate the inclusion of multi-sector use of
technology among free products. Our partners should
understand that we all lose much more in wealth generation than we gain with that we exchanged entrepreneurs.
7. Buying innovation
The law of public procurement has been created in
the past to organize the choice by the State of goods
and services already available on the market shelf. Increasingly, however, the challenges that the state and
the country face require new solutions, which were
not produced by anyone.
Lack create the country, next to the law of the bids,
a shopping system of technological and institutional
solutions to specific organizational procedures and
control.
In short, fiscal adjustment, change in interest rate
policy and car wash define the flow of the river of our
economy. But alone they are unable to redirect its
course. well-aimed institutional reforms will create
new bed for the economy, will release dammed water
and begin to irrigate it. •
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1. Limit the risk of investor responsibility
Our investors flee risk as the devil flees from the
cross. Part of the explanation is the high interest paid
by government bonds. But the other part, as important
is the risk of penalty in the country.
The way this happens is the indiscriminate application of piercing the corporate veil against the investor.
Or reinstate the original exceptionality of this institute
to curb cases of willful fraud or move away any appetite for investment risk in Brazil.

The Ministry of Science and Technology (MCT) is
not able to do this: today is nothing more than an archipelago of academic fiefdoms, each researcher does
what he wants.
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tically we do not have medium-sized enterprises, the
privileged space for the technology, management and
skilled labor.
We cannot change the whole day economy structure for the night. But we can overcome basic institutional barriers in credit organization, business, technology and state with reforms that cost little or nothing.
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Throughout their working lives, women continue to face significant obstacles in
gaining access to decent work. Only marginal improvements have been achieved
since the Fourth World Conference on Women in Beijing in 1995, leaving large
gaps to be covered in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable

Gender gaps in labour force
Between 1995 and 2015, the global female labour
force participation rate decreased from 52.4 to 49.6
per cent. The corresponding figures for men are 79.9
and 76.1 per cent, respectively. Worldwide, the chances for women to participate in the labour market remain almost 27 percentage points lower than those
for men (figure I). In regions where gender gaps in
participation have been high, they have remained so.
In Southern Asia and Eastern Asia, the gap has grown
even wider. Women’s lower participation rates translate into fewer employment opportunities, with little
variation over time, which negatively affects women’s
earning capacity and economic security. In 2015, the
gender gap in the employment rate amounted to 25.5
percentage points in women’s disfavour, only 0.6 percentage points less than in 1995. It is only in Northern,
Southern and Western Europe that employment gaps
have closed marginally as women continue to enter
the labour market in higher numbers in that region –
but also as a result of the reduction of men’s employment rates due to the economic downturn. In addition,
the global financial crisis led to a temporary reduction
in gender gaps in employment in Northern America.
Overall, however, change has been virtually absent.
Women are more likely to be unemployed than
men, with global unemployment rates of 5.5 per cent
for men and 6.2 per cent for women. With the exception of Eastern Asia, Eastern Europe and Northern America, male unemployment rates are lower
than female unemployment rates in all other regions
of the world, with the highest gender unemployment
gaps found in Northern Africa and the Arab States. In
Northern, Southern and Western Europe, and in Northern America, the gender unemployment gaps have
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nequality between women and men persists in global labour markets, in respect
of opportunities, treatment and outcomes.
Over the last two decades, women’s significant progress in educational achievements has not
translated into a comparable improvement in their position at work. In many regions in the world, in comparison to men, women are more likely to become and
remain unemployed, have fewer chances to participate in the labour force and – when they do – often have
to accept lower quality jobs. Progress in surmounting these obstacles has been slow and is limited to a
few regions across the world. Even in many of those
countries where gaps in labour force participation
and employment have narrowed and where women
are shifting away from contributing family work and
moving to the services sector, the quality of women’s
jobs remains a matter of concern. The unequal distribution of unpaid care and household work between
women and men and between families and the society is an important determinant of gender inequalities at work.
The 2030 Agenda for Sustainable Development
reaffirmed the universal consensus on the crucial
importance of gender equality and its contribution to
the achievement of the 17 Sustainable Development
Goals. More jobs – and quality jobs – for women,
universal social protection and measures to recognize, reduce and redistribute unpaid care and household work are indispensable to delivering on the
new transformative sustainable development agenda, which aims to reduce poverty and inequalities,
to achieve gender equality and to promote inclusive
and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all.
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Development, adopted by the United Nations in 2015.
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narrowed as a result of the financial crisis, largely
under the impact of the economic downturn on the
male-dominated sectors and the rising employment
rates for married women, who in some contexts are
entering employment to compensate for losses in family income caused by male unemployment.
Globally, youth unemployment remains an issue
of concern. Unemployment is affecting young women more than young men in almost all regions of
the world. In Northern Africa and the Arab States,
the female youth unemployment rate is almost double
that of young men, reaching as high as 44.3 and 44.1
per cent, respectively. In contrast, youth unemployment is higher for young men than for young women
in Northern
America, Eastern Asia and Northern, Southern
and Western Europe. As a result of the financial crisis, this inverse gender gap in youth unemployment
has even increased in Northern, Southern and Western Europe and in Northern America; in this last
region, however, there have been some signs of the
narrowing of gaps in recent years.
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In 2015, a total of 586 million women were own-account or contributing family workers. Women
remain overrepresented as contributing family workers. Some progress has been made, however, in closing the gender gap in this regard. Globally, the share
of contributing family workers has decreased significantly among women (by 17.0 percentage points
over the last 20 years) and to a lesser extent among
men (by 8.1 percentage points over the same period),
resulting in a decrease in the gender gap from 19.5
percentage points in 1995 to 10.6 percentage points in
2015 (figure II). This trend is part of an economic restructuring shift away from agricultural work, which
largely consisted of subsistence and small-scale activities. That said, however, many working women
remain in employment statuses and in occupations
that are more likely to consist of informal work arrangements. In sub-Saharan Africa and in Southern
Asia, a high proportion of women work as contributing family workers (34.9 per cent and 31.8 per cent,
respectively) or as own-account workers (42.5 per
cent and 47.7 per cent, respectively).
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dequacy or total lack of childcare, disability and long-term care services, and services which do not meet
the needs of workers, care recipients and providers in
terms of availability, cost and quality, are also important
factors. Economic crises and the related cuts in public
spending on social benefits, services, jobs and working
conditions in the public sector have also exacerbated
the existing care deficits in both high- and low-income
settings. Consequently, the responsibility to fill care gaps
is taken up by women in the course of their lives in the
form of low-paid and unpaid care and household work.
The undervaluation of care work, both paid and unpaid,
perpetuates poor working conditions for women, who
form the vast majority of the employed care workforce, in particular domestic workers, early childhood care
and education personnel, and long-term care workers
and nurses, an increasingly large number of whom are
migrant workers.
In this regard, governments should increase their
social investment in basic infrastructure and measures to balance work and family commitments, ensure
that care work is evaluated in a gender-responsive
way, promote decent and adequately paid jobs in the
care economy, with a focus on public provision, and
make good-quality and affordable childcare and other
social care services a universal right. Social protection schemes should be geared to guarantee equality
of treatment between men and women, to take into
account gender roles and to serve as a mechanism
for the achievement of gender equality. In addition,
nationally designed social protection floors can and
should serve as a gender-transformative tool by addressing women’s specific life contingencies, such as
maternity, and by recognizing, reducing and redistributing unpaid care and household work. •
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challenge

The gender wage gap must be closed
The high burden of care activities borne by women, and systems whereby take-home pay and social benefits increase with the length of seniority in
a job conspire still further to widen the gender wage
gap. In particular, mothers who often face additional
care responsibilities suffer from a significantly reduced earnings capacity, contributing to a negative motherhood wage gap and to a fatherhood pay premium.
Policies to promote the better sharing of care responsibilities can also help to reduce gender wage gaps.
In this regard, more determined efforts to eliminate
outright discrimination and to embed the principle
of equal opportunity and treatment between women
and men in laws and institutions constitute a key first
step. Further progress can be made by promoting
equal remuneration for work of equal value through
wage transparency, training and gender-neutral job
evaluations. These measures will help significantly
in identifying discriminatory pay practices and unfair
pay differences. In addition, countries need to support adequate and inclusive minimum wages and to
strengthen collective bargaining as key tools in efforts to address low pay, improve women’s wages
and hence reduce gender wage gaps.
Inadequate social protection and measures to balance work and family, including good quality jobs, services
and infrastructure in public care, are a key concern for
workers and businesses. The lack of such protection
and measures impedes women’s access to more and
decent jobs. In many countries, inadequate access to
water supply, sanitation, electricity, roads, safe transport and health-care services is a crucial factor behind
the time spent by women on unpaid work and their
disadvantaged position in the labour force. The ina-

69

70

|

insight-bIOMA

SUSTAINABILITY

cases

Climate change
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their anthropogenic emissions of greenhouse gases
and increasing their sinks and greenhouse gas reservoirs.
In 2015, from 30th November to 12th December,
was held in Paris, France, COP 21 with the aim of,
from 2020, contain the increase in global average
temperature below 2°C above pre-levels industrial.
For this, all parties have ratified the agreement should,
according to the IPCC, reducing at least 70% of global
emissions by 2050. The Paris agreement will enter
into force once it is ratified by at least 55 countries
that meet the least 55% of global emissions.
As some developing countries now emit more
greenhouse gases than developed countries, all
countries, including emerging, will assume emission
reduction targets and quantified mitigation actions
in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities, and their respective capacities.
In this sense, until the beginning of March 2016,
186 countries submitted their iNDCs (intended Nationally Determined Contribution) to the Convention
Secretariat with the appointment of policies, mea-
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ince 1994, when the United Nations Framework Convention on Climate Change
entered into force, 195 countries and the
European Union, signatories to the Convention, meet annually at the Conference of Parties
(COP). The ultimate goal of this document and any
legal instruments related to it to adopt the COP is to
achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent
dangerous anthropogenic interference with the climate system.
In 1997, it was signed at COP 3 in Kyoto, Japan,
the Kyoto Protocol, which set for 37 industrialized
countries and the European Union total emissions
reduction targets for greenhouse gases to at least
5% below the levels 1990, between 2008 and 2012
and later extended to 2020, known as the first commitment period. In Kyoto, it adopted the principle of
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, as well, countries with greater
historical responsibility and greater ability to deal
with climate change should adopt national policies
and corresponding measures for mitigation, limiting
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sures and actions to implement emission reduction
targets.
As an example, the INDC of Brazil proposes a
37% reduction target below 2005 levels by 2025
and 43% below 2005 levels by 2030; the INDC China
is 60% to 65% below 2005 levels by 2030; the US
INDC is 24% to 31% below 2005 levels by 2025. Based on iNDCs proposals already known to be insufficient to contain global warming below 2ºC above
pre-industrial levels.
Despite the new global agreement - with emission reduction targets for all countries - to invest in
mitigation and clean technologies and production is
an opportunity for business and economic growth.
According to the study Economic and Social Implications: Mitigation Scenarios of Greenhouse Gases (IES-Brazil) the reduction of greenhouse gas
emissions could generate up to R $ 609 billion in
Gross Domestic Product (GDP) in the 2015 period
to 2030. Opportunities of a green economy and a
market environmental assets require public and cor-

porate investments and policies with systemic and
integrated view of management.
Brazil holds 12% of the native vegetation area in
the world, ie the Brazilian forests are an environmental asset that generate co-benefits such as carbon, biodiversity, water resources, landscape, still
not valued. Some Brazilian companies have invested
in maintenance and sustainable management of forests, and other companies have purchased carbon
credits in the voluntary market for forest restoration
projects of degraded areas, in addition to the environmental benefits already mentioned, also ensure
socio-economic benefits to the local communities
involved such as farmers and indigenous and traditional communities.
Finally, actions such as the increased use of biofuels and investment in the transport sector, low-carbon agriculture, solar and wind energy, use of
charcoal in the steel industry are identified in the
study as alternatives to leverage Brazil’s economy
and on measures decarbonisation. •

TELES PIRES: a Saga
qu E VIROu LIVRO
A construção da Hidrelétrica Teles Pires foi uma saga que reuniu 16 mil
homens e mulheres ao longo de 41 meses. Na divisa dos estados do Pará e do
Mato Grosso, foi erguida uma das maiores usinas do país com um diferencial:
o respeito ao meio ambiente. No meio da selva amazônica, foi premiada
por sua contribuição à melhoria dos povos da floresta. O orgulho da Neonergia
é saber que a obra deixa como legado benfeitorias para as comunidades locais,
como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.
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Essa história de aventuras, empreendedorismo e planejamento
pode ser lida em www.neoenergia.com.

