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Souza Cruz. Um símbolo 
brasileiro de excelência.

www.souzacruz.com.brEspírito empreendedor, referência em gestão e logíst ica, geradora de milhares de empregos e 
riqueza para o País há mais de um século. Essa é a Souza Cruz. Investindo constantemente em 
seus talentos, dando exemplo na preservação dos recursos naturais, gerando valor para seus 
parceiros e sustentabilidade para a sua cadeia produtiva, a Souza Cruz é uma das empresas 
mais sólidas do Brasil. E continuará sendo, graças ao seu compromisso com a excelência em 
tudo o que faz.
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Kelly nasCimento
eDitora De insight-bioMa

a indústria mundial passa por sua quarta revolução, 

a da indústria 4.0. tecnologia, competitividade e inovação são 

seus pilares. esse novo modelo de operação já é realidade em países como 

alemanha, estados unidos e china, que já o incluíram em seus planejamentos 

industriais. 

enquanto isso, a realidade da indústria brasileira ainda não chegou sequer ao 

modelo 3.0. e isso não é mera obra do acaso. o brasil não é – e nunca foi – um 

país inovador. a boa notícia é que ainda pode sê-lo. no artigo de capa desta edição, 

glauco arbix, ex-presidente da finep, explica como chegamos a esse estágio de 

marasmo e apresenta o caminho a ser percorrido para entrarmos no jogo global 

da inovação. o caminho não é fácil, mas imprescindível! Descubra nas 

páginas a seguir!

síntese
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mundo 
digital 
montreal

www.montreal.com.br

Banco digital: 
Montreal tem as 
soluções para o 

amanhã
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InOvAçãO
UM DILEMA 
À BRASILEIRA*

por glauco arbix
professor da usp

o estigma de não ser inovador persegue o brasil há décadas. 
É uma condição intrínseca ao modelo econômico do país, nada 
amigável à cultura da inovação. para entender os desdobramentos, 
aplicação e impactos dessa conjuntura, basta olhar o que acontece 
no país. temos um parque imenso de subsidiárias de multinacionais 
instaladas em território nacional, exatamente porque elas não 
encontravam muita competição das empresas brasileiras. por um 
período, isso era aceitável. o país estava nascendo industrial e 
economicamente. Depois de um certo tempo, se persiste, a condição 
passa a ser um fardo, o que é um pouco a situação que nós vivemos 
hoje. o brasil tem uma economia de baixo desempenho, que não 
consegue oferecer ao mundo produtos de qualidade para competir. 
esse é o nosso problema. temos uma economia de baixo nível de 
produtividade, o que faz com que ela, do ponto de vista geral da 
competitividade, seja frágil.

*Em depoimento a Kelly Nascimento.



10

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

D
E

SA
FI

O

OLHANDO PELO RETROVISOR
para entender as razões que nos levaram a esse 

cenário, é preciso voltar em nossa trajetória. o gran-
de dinamismo econômico que o brasil vivenciou foi 
dado nos anos 50, 60 e 70, com um processo de in-
dustrialização rápido, mas nem sempre organizado. 
com efeito, alcançou resultados interessantes, mas 
também gerou uma sociedade altamente desigual, 
desestruturada em várias áreas. os entraves à inova-
ção, que são muitos, surgem como uma das dimen-
sões desse movimento. 

tivemos, durante décadas, uma economia fecha-
da, com competição restrita, em que as empresas 
nunca viram, ou viram apenas ocasionalmente, a ne-
cessidade de inovar como uma estratégia de cres-
cimento. sabe-se que uma economia mais voltada 
para si mesma não demanda que se produza aquilo 
que está sendo feito no resto do mundo, com alta 
qualidade, ou que se avance no sentido de facilitar, 
solucionar problemas. ou seja, não estimula grandes 
avanços tecnológicos.

historicamente, sabemos que, quando se domina 
um pedaço do mercado, ou a empresa é protegida na-
quela atividade, acomoda-se.  isso porque, do ponto 

a população hoje sofre justamente as con-
sequências dessa economia fragilizada, 
intrinsecamente relacionada à situação de 
pobreza. o país tem dificuldade de crescer, 

de sustentar crescimento, e de oferecer empregos de 
qualidade, bem remunerados, decentes, para a esma-
gadora maioria da população. os empregos são ofe-
recidos em pedaços, para algumas áreas localizadas, 
não chegam a se espalhar pelo conjunto da economia, 
o que é uma tristeza, porque isso está na raiz de uma 
situação mais frágil da população, da situação de po-
breza, dificuldade, que o país ainda enfrenta, infeliz-
mente. uns mais, outros menos.

Do ponto de vista de tecnologia e de ciência, te-
mos uma dependência muito grande daquilo que vem 
de fora, o que dá um pouco a marca de nossa econo-
mia, muito dependente de produtos padronizados, os 
standards, chamados commodities, o que não é um 
mal em si, mas teria que ser combinado com dimen-
sões da nossa economia que desenvolvessem pro-
dutos, bens, serviços, de maior qualidade, de maior 
complexidade, com uma sofisticação maior, que são 
esses que conseguem dar a tônica e o ritmo de uma 
economia mais dinâmica.
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de vista de adaptação ao ambiente em que se está 
inserido, desaparece uma característica fundamental 
ao desenvolvimento da cultura da inovação: a disputa 
para preservar ou ampliar seu espaço no mercado. 
esse, inclusive, seria um comportamento mais sau-
dável numa economia mais dinâmica.

o brasil passou décadas olhando para si mesmo, 
talvez acreditando num potencial maior do que ele 
tem – o mercado interno –, sem se voltar para o que 
acontecia fora de suas fronteiras. um movimento ab-
solutamente oposto ao das economias mais inovado-
ras, ligadas numa perspectiva de expansão, com foco 
que extrapola seu próprio país.  

apesar dessa conjuntura estruturalmente desfa-
vorável, um passo importante no sentido de mudança 
de rota e de entrar no jogo da inovação foi dado em 
2005. esse foi o ano de criação da lei de inovação, 
um mecanismo extremamente importante porque 
conseguiu atualizar o brasil, do ponto de vista legal, 
em itens e áreas que estávamos bastante atrasados. 
permitiu que nossas universidades conseguissem 
dialogar com empresas. ou seja, estimulou que o co-
nhecimento produzido e gerado no país não ficasse 
restrito a livros ou artigos em revistas, mas que con-
seguissem gerar impacto na sociedade. 

não se trata, e nem a lei de inovação pretende 
isso, de orientar ou manipular pesquisa científica, que 
tem que ser livre e autônoma. Mas se trata de ter uma 
capacidade de aproveitar a inteligência brasileira. em 
vários momentos, parecemos uma nação que truci-
da nossa capacidade, não consegue pôr nossa inte-
ligência reunida para fazer o país avançar. a história 
mostra que, repetidamente, desperdiçamos nossa 
inteligência e nossa capacidade de produzir o novo.

a lei de inovação estimula isso, que as univer-
sidades estejam mais em sintonia com a economia, 
anseios e necessidades do país, para que o brasil 
avance. uma sintonia de agendas. a lei oferece uma 
série de dispositivos institucionais para que isso pos-
sa ocorrer, como liberar professores para trabalhar 
em projetos em conjunto com empresas, entre ou-
tros itens que estavam travados no brasil. Dez anos 
depois, houve um movimento forte da comunidade 
acadêmica, das empresas, associações de classe, do 
governo, para iniciar uma revisão da legislação e, de 
maneira mais ampla, do marco regulatório que forma 
o ambiente de inovação.

o resultado disso foi a aprovação de uma lei, que 
recebeu o nome de novo Marco de ciência e tec-
nologia. promulgado em janeiro pela presidente Dil-
ma rousseff, aperfeiçoa uma série de itens da lei 
de inovação. permite o uso de um instrumento que 

é muito usado no mundo, ligado a compras gover-
namentais, principalmente para fins de tecnologia. o 
novo marco ajuda nessa direção, ao introduzir nas 
compras do governo brasileiro dimensões que não 
eram observadas, a demanda pública ajuda a acelerar 
a ciência e a tecnologia e fazer avançar a inovação. 
assim, utilizam-se as compras governamentais de 
maneira mais inteligente e organizada para alcançar 
ganhos de custo, de gestão. por meio desse mecanis-
mo de compras centralizadas, dinamiza-se o poder 
do estado brasileiro, que é muito grande, nas áreas 
de saúde, educação, agricultura, defesa. há tempos 
que as economias mais avançadas compreenderam 
que esse poder de compras poderia ser mais bem 
utilizado para fazer as sociedades avançarem, caso 
incorporassem as dimensões científica e tecnológica 
àquilo que o estado adquire. 

BUROCRACIA E FALTA DE VERBA, 
VELHOS CONHECIDOS

Mas é preciso avançar mais. toda parte financeira, 
por exemplo, está de fora do novo marco. e sabemos 
que não basta ter uma ideia, é preciso ter meios para 
transformá-la em realidade. para isso, é preciso criar 
uma estrutura de apoio, financiamento. há uma gama 
enorme de instrumentos que podem ser utilizados para 
estimular o ambiente de ciência e tecnologia. Muitas 
dessas dimensões, a imensa maioria, estão ausentes 
de nosso sistema legal. ou estão espalhadas em vá-
rias outras leis ou não têm consistência. são diversos 
fatores que levam a uma situação que temos hoje, em 
que os orçamentos voltados para essa finalidade são 
facilmente contingenciados ou cortados.

ainda que a legislação proíba corte no orçamen-
to de verbas destinadas a educação, ciência e tec-
nologia, sempre surge alguém que vai descobrir um 
caminho, dizendo que não é um contingenciamento, 
é uma reserva de contingência. há frases e mecanis-
mos de escape que dão aos gestores públicos essa 
capacidade de cortar ou de restringir o dispêndio ou 
investimento em ciência, tecnologia e inovação. isso 
é apenas um exemplo, há vários outros. os fundos 
de investimentos ligados ao governo não conseguem 
fluir facilmente, estão muito burocratizados. há fun-
dos nas áreas de telecomunicações, mineração, ener-
gia elétrica. há vários fundos, e a coordenação não 
é fácil. a legislação nem sempre ajuda. e ainda há 
atuação do Ministério da fazenda, que quase sempre 
corta recursos desses fundos. 

o brasil precisa criar um grande fundo nacional 
de inovação, digno do tamanho do país, de suas di-
mensões e de suas cidades. o atual sistema de finan-

11
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ciamento à inovação no brasil é insuficiente e obsole-
to. temos a obrigação de pensar e avançar na direção 
de um fundo nacional, que não seja tão vulnerável 
quanto os atuais, que não possa ser cortado de acor-
do com a vontade de um governo. Que seja ligado a 
uma visão estratégica e institucional do estado brasi-
leiro, de modo a garantir previsibilidade.

ninguém, no mundo inteiro, consegue fazer ciên-
cia, tecnologia e inovação aos soluços, liberando re-
cursos hoje, mas interrompendo o processo no meio. 
ao se construir uma ponte ou uma estrada, pode-se 
parar por um mês, um ano, retomar mais à frente 
e terminar a ponte.  em inovação isso não ocorre: 
quando se tenta retomar o processo em um ou dois 
anos, outros já o fizeram. já não é mais inovador, as 
técnicas e tecnologias que se pretendia utilizar já es-
tão superadas. os equipamentos já se tornaram mais 
velhos, ineficientes.  cada vez que se interrompe os 
fluxos de recursos, do ponto de vista do setor público, 
paga-se um preço enorme mais à frente. cada para-
da terá impactos sobre o que será produzido daqui a 
cinco, seis anos. o país até pode fazer um bom pro-
duto, mas de modo ineficiente ou com mão de obra 
excessiva, um maquinário já envelhecido. então, a 
sua eficiência não é mais a mesma. Mesmo que você 
consiga fazer o produto, não será competitivo como 
se tinha pensado originalmente.

CENAS DE UMA TRAGÉDIA
Do ponto de vista privado, o processo é bem se-

melhante. em momentos de crise, as empresas ten-
dem a cortar aquilo que consideram “luxo”. a econo-
mia tossiu, não precisa nem ter uma gripe, os planos 
de desenvolvimento tecnológico e inovação são en-
gavetados. essa é a tradição brasileira, que é uma 
tragédia.

É uma tragédia porque todos os estudos e pes-
quisas mostram que o investimento em tecnologia 
e inovação durante as crises é o que ajuda as em-
presas a se recuperarem mais rapidamente nos mo-
mentos em que a economia começa a dar mostras de 
que está com a saúde um pouco melhor. os países 
que mantêm os investimentos nas crises são os que 
mais rapidamente se recuperam e ganham posições 
na competição entre as nações. 

com as empresas, o processo é o mesmo: aquelas 
que investem mais durante a crise são as que vão 
sair à frente e passar os seus competidores. É nesse 
momento que uma corporação dá o salto. É quando 
ela consegue superar as outras.  É exatamente assim 
que acontece na formação de inovações e tecnologia 
no mundo inteiro.

no mundo privado, o fundamental é manter uma 
constância de fluxo de investimento em inovação e 
tecnologia. além de gerar uma cultura de inovação, 
sistema de iniciativas permanentes, é preciso tam-
bém ter flexibilidade para conseguir investir nos mo-
mentos mais difíceis. nada disso é fácil, mas é o que 
precisa ser feito.

o setor público evidentemente tem uma responsa-
bilidade distinta. porque, para grande parte das em-
presas, é o setor público que alimenta esse sistema, 
de financiamento, apoio e outros instrumentos. Mas 
no âmbito privado, além da atuação das empresas, é 
possível criar fundos de investimentos privados, que 
incentivem pequenas empresas, startups, empresas 
de base tecnológica. e aqui, mais uma vez, o brasil 
parece que patina, ao trombar com o marco regulató-
rio, o ambiente geral. 

É difícil investir em pequena empresa no brasil. 
É difícil a pequena empresa investir em inovação, 
porque ela tem dificuldade de acesso a recursos, não 
tem meio de oferecer as garantias exigidas para que 
isso ocorra. Mas também é difícil que os investidores 
coloquem seu dinheiro nas empresas. há um ciclo 
vicioso muito ruim. É difícil porque o investidor tem 
que pagar imposto quando ele investe. É difícil por-
que esse investidor, pela legislação brasileira, fica 
responsável, mesmo não tendo participação na vida 
das empresas, no caso das pequenas, por questões 
trabalhistas. Qualquer escorregão de uma pequena 
empresa, processo trabalhista, o que pode impactar 
quem investe. a legislação brasileira não consegue 
distinguir o proprietário/gestor do investidor – o que 
seria uma forma de proteger e estimular que o in-
vestidor colocasse recurso numa empresa porque 
sabe que, no máximo, o que pode acontecer é perder 
o que investiu. Mas a realidade no brasil é diferente. 
se alguém está disposto a investir 10 numa empresa, 
além dessa quantia, pode perder 30 por imprevistos, 
imprecisões ou falhas de nossa legislação.

tanto do ponto de vista público quanto do privado, 
nós temos um longo caminho pela frente para me-
lhorar o nosso ambiente de negócios. evidentemente, 
por conta da crise por que estamos passando, a ten-
dência é privilegiarmos uma visão mais imediatista. 
Mas é bom lembrar que tratar de tecnologia e inova-
ção a curto prazo nunca funciona. isso em qualquer 
lugar do mundo.

É preciso desenhar uma linha de futuro, seja para 
a economia do país, seja para o setor da indústria, 
serviço, comércio, seja para uma empresa. É preciso 
tentar traçar uma linha de futuro e perseguir, eviden-
temente com flexibilidade para se adaptar às circuns-
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tâncias e adversidade, como a que estamos passando 
agora, que é uma situação muito difícil.

falar em inovação agora é o momento mais peno-
so para as empresas, em que elas estão mais pres-
sionadas a não gastar, estão voltadas para sua sobre-
vivência. a economia está em contração e promete, 
nos próximos dois, três anos, continuar assim, mes-
mo que comece a se recuperar em algum momen-
to. Mas, insisto, as empresas que conseguirem fazer 
isso nesse momento estarão mais bem posicionadas 
para dar um salto grande no início da recuperação 
econômica. há áreas em que a inovação se tornou 
obrigatória. em outras áreas, nem tanto. Deveria ser, 
mas não é. elas obedecem um ritmo mais lento de 
incorporação de inovações. Qualquer empresa que 
tem pretensão de crescer, exportar, competir com 
base em dinamismo de sua atividade, tem obrigação 
e manterá os investimentos. 

o que diferencia o brasil da enorme maioria dos 
países em desenvolvimento é o fato do país ter um 
corpo de empresas, ainda que seja pequeno para 
suas dimensões territoriais, que competem inter-
nacionalmente. Marcopolo, embraer, Weg, sabó são 
alguns exemplos. o drama do brasil não está nessas 
empresas. claro que quando uma das corporações 
desse grupo mais forte fraqueja, há grande impacto 
na economia. Mas o problema do brasil não é bem 
nesse grupo, formado por empresas mais estrutura-
das, competitivas. 

o grande gargalo é que a imensa maioria das em-
presas brasileiras está um pouco distante desse pro-
cesso. outras estão muito distantes. são empresas 
que não têm ambição de crescer, sobrevivem porque 
o mercado interno é muito grande. aqui o empresário 
tem a opção de montar uma empresa, atender a popu-
lação local, e o negócio dura enquanto der. Às vezes, 
dura uma vida. 

o que dá dinamismo à economia é exatamente a 
ambição de crescimento, de competir e produzir em 
condições melhores, de criar produtos de maior qua-
lidade, de maior complexidade, incorporar ou gerar 
tecnologia. essa é a dinâmica. É isso que faz a eco-
nomia dos estados unidos, dos países nórdicos, da 
alemanha ter a complexidade que hoje eles ostentam.

são economias com muita base nas engenharias, 
que resolvem problemas. isso é perceptível numa 
simples viagem ao exterior, quando se tem a sensa-
ção de que “as coisas funcionam”. você chama al-
guém para consertar e conserta. aqui nem sempre, 
porque nossos serviços e nossa economia não é 
montada para resolver problemas. então, há um baixo 
grau de satisfação.

nossa economia não é puxada pela inovação. 
nossa economia ainda é uma economia média, ain-
da puxada pela indústria, mas sempre uma indústria 
média, que não está pautada pela geração do novo, do 
conhecimento. essa é a questão de fundo que está 
colocada. a esmagadora maioria de nossas empresas 
vive num mundo em que a inovação não está presente 
para elas.  Mesmo que algumas falem sobre inovação, 
o que hoje é muito comum, pois virou uma palavra da 
moda. isso é bom mas, ao mesmo tempo, às vezes 
uma palavra vazia, por estar distante da prática con-
creta. as empresas falam mas não inovam. há vários 
motivos: não querem, não têm meios, não conseguem 
enxergar, não têm recursos. as explicações são mui-
tas, mas a realidade é uma só: a imensa maioria das 
empresas brasileiras não inova. e aquelas que ino-
vam, o fazem num nível de médio para baixo. o grupo 
de elite da indústria e do setor de serviços brasileiro 
é superimportante, é o ponto de apoio para espalhar 
práticas avançadas para o conjunto da economia. Mas 
esse processo ainda está latente, ainda não desen-
cantou, precisa florescer.

CEGUEIRA ÀS TENDÊNCIAS
o brasil tem uma condição privilegiada, que o 

diferencia de outros países. vasto território, muitos 
recursos – naturais e humanos –, tradição de produ-
ção, parque industrial heterogêneo, mercado interno 
gigantesco. Mas precisa investir nas áreas de futuro, 
esse é outro grande e reincidente problema. não po-
demos ficar de fora das grandes tendências. nos anos 
70, quando o mundo passou a avançar na área de mi-
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croeletrônica, ficamos de fora, é só olhar quais são as 
marcas brasileiras – ou quais não são –  na área de 
eletrônica. toda a revolução na área de comunicação 
– 2g, 3g... 5g – o brasil também ficou fora disso. na 
área de computação o processo foi o mesmo.

não se trata de ceder a modismos, mas se o país 
ficar fora de tendências de comunicação, informática, 
microeletrônica, nanotecnologia, biotecnologia e in-
teligência artificial – que são áreas do futuro –, terá 
dificuldade de mexer com aquilo que é mais valioso 
para uma nação, que são as áreas de saúde e edu-
cação.

a área de saúde explode no mundo hoje por conta 
de inovações e tecnologia. em algumas áreas o brasil 
até atua, como em biotecnologia e vacinas, mas esta-
mos atrasados. não há como não se incomodar com o 
fato de o brasil sofrer com a dengue em pleno século 
xxi. cada vez que se coloca recurso, pode demorar, 
mais dia, menos dia, mas se chega a resultados.  É 
flagrante que, se tivéssemos mantido uma política 
com foco claro na busca de vacinas contra a dengue, 
teríamos conseguido desenvolver. Quando o país co-
meçou a fazer isso, em três ou quatro anos deu pas-
sos fortes, estamos prestes a ter uma vacina agora 
no instituto butantã, em são paulo. no rio de ja-
neiro, a fundação oswaldo cruz busca o mesmo. se 
há foco, concentração de recursos e inteligência, não 
tem por que não dar certo. É o que o mundo avançado 

faz. basta olhar aquilo que deu certo e fazer de forma 
semelhante, com um toque nosso; é a chave. temos a 
obrigação de fazer isso.

incomoda muito a população sofrer doenças que 
não precisaria sofrer, que podíamos ter sanado. É 
isso que significa estar fora das tendências. não é 
deixar de ter o aparelho mais luminoso, com mais jo-
gos eletrônicos, mas não estar participando das gran-
des tendências do desenvolvimento humano, com im-
pacto muito forte na sociedade. ou seja, nós vamos 
demorar mais para chegar a estágios de civilização 
mais razoáveis.

PREPARANDO-SE PARA A 
REVOLUÇÃO QUE SE AVIZINHA

os impactos vão além. hoje vivemos uma situa-
ção que reflete mudanças profundas, provocadas 
pelo avanço tecnológico e científico das nações. os 
impactos na indústria se mostram devastadores. está 
em curso uma reviravolta gigantesca na maneira de 
produzir:  há uma fusão entre indústria e serviços. a 
informação está sendo vinculada ao sistema de fabri-
cação. as geladeiras, por exemplo, identificam quais 
produtos estão terminando e deflagra um processo, 
conecta-se ao supermercado ou fábrica e abre um 
sistema de entrega a partir dessa informação. isso 
completa o ciclo, integra processos que são hoje 
completamente desintegrados. os sistemas de hoje 
têm nas palavras integração e digital uma combina-
ção mágica. isso num sistema de fabricação é im-
pressionante, porque não existe mais a ideia de se 
fazer um protótipo, testar e só depois se iniciar a fa-
bricação. hoje esses processos são feitos de forma 
simultânea, o que abre a possibilidade de se integrar 
não somente uma fábrica, mas também seus fornece-
dores. em países como a alemanha, isso já é realida-
de. os alemães chamam esse processo de indústria 
4.0; os americanos, de manufatura avançada. 

tudo isso é muito embrionário, mas aquilo que já 
se visualiza é muito forte. são máquinas substituindo 
ou fazendo tarefas antes inimagináveis. isso terá im-
pactos muito fortes na área do emprego. não adianta 
afirmar, como no passado, que, cada vez que surgia 
uma nova tecnologia, fechavam-se alguns empregos 
aqui, mas abriam-se novos em outros lugares.  a si-
tuação de hoje não é clara nesse sentido. ninguém 
pode dizer com segurança de que é isso que estará 
acontecendo. pelo contrário, as indicações são no 
sentido de que alguns empregos são fechados, al-
guns se abrem, evidentemente, mas nunca numa 
relação, como no período anterior, que superava ou 
pelo menos se igualava à situação anterior. teremos 
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máquinas que fazem tarefas e estarão comendo pos-
tos de trabalho.

não se sabe ainda qual é o panorama geral, mas 
não é bom para o emprego. evidentemente, se isso se 
confirmar, a sociedade terá que discutir toda sua es-
trutura. porque uma coisa é falar que, se sua econo-
mia funcionar bem, você gera emprego para manter 
a sociedade trabalhando e funcionando. outra coisa é 
você saber que tem uma economia que trabalha pou-
pando emprego. significa que haverá um pedaço da 
sociedade que não é que não terá emprego porque 
não quer ou não está qualificado, mas porque não tem 
emprego para ele.  então será preciso rever aquilo 
que os sociólogos chamam de pacto da sociedade. É 
preciso repactuar para ver como fica uma socieda-
de assim, em que apenas os muito qualificados terão 
emprego. essa é uma dimensão apenas, mas a revo-
lução que se avizinha também traz bem-estar.

imagina o carro autônomo, um dos desdobramen-
tos é a redução brutal do número de acidentes. são 
carros que têm sensores, conseguem evitar buracos. 
o brasil está fora dessa tendência, por exemplo. e o 
que isso significa? estamos entrando num estágio em 
que as máquinas estão conseguindo desenvolver ha-
bilidades, realizar funções que antes não conseguiam. 
as máquinas faziam o que o humano mandava. um 
carro sem motorista não faz o que um humano man-
da, não dá para prever todas as situações que serão 
enfrentadas. um carro sem motorista é estruturado 
a partir da ideia de que, em um dado momento, ele 
vai decidir se vai para direita ou para esquerda, ace-
lerar ou frear.  esse é o ponto. uma coisa é prever, 
outra é ter máquinas que acabam tomando algumas 
decisões, mesmo que controladas. É uma alteração 
de qualidade na vida das pessoas.

isso se chama inteligência artificial. todas as 
grandes empresas estão entrando nesse debate, e 
não somente as industriais. vale notar que são as 
empresas que sempre mexeram mais com inteligên-
cia que estão entrando. facebook, Microsoft, google, 
apple. elas que estão entrando no mundo da indús-
tria. esse, por sua vez, está em estado de alerta por 
conta dessas mudanças muito fortes, mas também 
está nervoso por que não é o concorrente tradicional 
que está chegando para competir. são empresas que 
nunca estiveram lá. o que a google ou a apple têm a 
ver com um carro sem motorista? a situação é bem 
complicada para a indústria e quem não investir em 
inovação vai ficar para trás.

essa nova forma de produzir muda também o 
equilíbrio vigente entre as nações. nos últimos 20 
anos o mundo viu os países avançados exportando 

suas empresas, se instalando em outros territórios 
porque ofereciam vantagens, inclusive o brasil. sa-
lário menor, terra mais barata, energia mais farta 
e abundante, facilidade e isenção de impostos. os 
chamados emergentes, ou mais atrasados, sempre 
ofereceram uma base, as empresas sempre foram 
muito acolhidas. apesar de toda a economia brasilei-
ra fechada, o brasil nunca fez restrições às grandes 
multinacionais, que sempre estiveram aqui, sempre 
presentes, mesmo tendo uma economia mais fecha-
da, protetora, que inibe a inovação.

se essa indústria 4.0 se estabelece e começa a 
produzir, as vantagens que os emergentes ofereciam 
deixam de ser grandes vantagens. se uma máquina 
fará algo que os operários faziam, evidentemente, o 
custo da mão de obra será menor. por que levar minha 
fábrica para a china, se a vantagem da mão de obra 
barata não existe mais ou se foi totalmente relativiza-
da? ou por que tirar o emprego do meu país, que já é 
pouco, para dar para um outro? esse é o raciocínio.

estou fazendo uma pesquisa sobre a indústria 
4.0. todos os países que estão trabalhando com isso 
de forma intensiva – estados unidos, alemanha, ja-
pão, china, coreia do sul, inglaterra, frança – têm 
como ponto prioritário em suas estratégias recuperar 
as suas empresas, suas subsidiárias e trazer de volta 
para seus países. É uma situação completamente di-
ferente de 20 anos atrás, quando houve uma revoada 
de empresas mundo afora: china, américa central, 
brasil, Índia. 

os governos estão definindo estratégias de resho-
re, de trazer de volta as empresas. podem não con-
seguir trazer todas, mas um esforço concentrado as-
sim mostra que é possível conseguir. De acordo com 
pesquisas recentes, mais de 50% das multinacionais 
americanas planejam trazer de volta suas subsidiá-
rias para os eua nos próximos cinco anos. isso é um 
dado muito forte, com profundo impacto nos países 
emergentes, o brasil inclusive. 

as que poderiam vir não virão mais. e as mais re-
centes, instaladas com métodos mais novos, podem ir 
embora tranquilamente.  a nova geração de fábricas 
é enxuta, pequena, ágil. Do ponto de vista econômico, 
os investimentos que estão ali fixos são muito baixos. 
as novas tecnologias tendem a diminuir o peso dos 
sunk investment, investimentos que não se consegue 
tirar mais. as novas mudanças trarão essas preocu-
pações muito fortes porque podem retirar grandes 
investimentos dos emergentes, ao mesmo tempo em 
que abrem possibilidades novas e boas para essas 
economias se desenvolverem. se os países, ou o bra-
sil, aproveitarão, não se sabe. Mas é preciso saber 
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para onde ir, disposição para pensar grande e investir 
do modo certo. se não tiver, vai ser bem mais difícil.

e a situação já não é boa para a indústria brasi-
leira, que vive uma crise muito forte. ela não estava 
nem estabelecida na indústria 3.0 e agora vem a 4.0. 
Mas, ao mesmo tempo, não há nenhuma lei no univer-
so que diz que as empresas são obrigadas a passar 
por todos os estágios pelos quais as outras passa-
ram. em ciência e tecnologia, isso é muito claro. a 
absorção de componentes tecnológicos, e seu devi-
do processamento, cria condição para se evoluir do 
estágio de semibarbárie para um de alta civilização. 
ninguém te obriga a passar por cada escada civili-
zatória pela qual outros passaram. isso é uma visão 
muito primária, não é assim que funciona.  o brasil 
mostrou isso, não estou falando hipoteticamente. É 
só observar a industrialização brasileira. nesse pro-
cesso, houve uma rápida absorção, um recondicio-
namento de empresas, que ficaram mais dinâmicas 
e, em 30/40/50 anos,  colocaram o país num estágio 
mais avançado do ponto de vista industrial. obvia-
mente que, se você olha do ponto de vista social, é 
ruim, há muitas desigualdades. 

a mesma situação estará colocada agora. se sou-
bermos usar, podemos absorver tecnologias imedia-
tamente e gerar novos componentes. não acho que 
a batalha esteja perdida, que estejamos condenados 
a ter uma indústria de terceira ou quarta categoria. 

principalmente porque temos um parque estrutura-
do. está defasado, mas pode dar saltos. temos en-
genharia para isso. e temos uma base na área de 
commodities que ajuda a sustentar isso, na área de 
minerais, de toda parte de proteína animal, proteína 
vegetal, proteção e grãos. o brasil tem um peso, não 
é uma economia monossilábica. temos variedade e 
diversidade. acredito que a indústria brasileira pode 
se estruturar para dar esses saltos, que são possí-
veis. se não for conservadora para tentar sua recu-
peração, subindo degrau por degrau.

não é fácil. É preciso que haja uma articulação 
muito grande entre os setores público e privado. o 
público não pode ter a pretensão de ditar regras ou 
determinar o que vai acontecer. e o privado deve dia-
logar para que todos os esforços se concentrem para 
a superação de sua crise. e essa superação tem que 
ser avançada, não pode ser tímida. as empresas não 
podem ter no horizonte voltar a ser o que eram há 
três, quatro anos. esse horizonte é muito pequeno. 

se os nossos horizontes forem restritos, haverá a 
ilusão de se estar avançando e, mais à frente, a indús-
tria vai se descolar totalmente da realidade global. a 
ideia é já ter ambições altas agora, trabalhar em con-
junto com o estado, montar sistemas em conjunto com 
as universidades. o brasil tem que usar o que tem de 
melhor para poder avançar. e isso é possível. acredito 
que o brasil tem um horizonte positivo pela frente.    •
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Inventa, Brasil

inventa
por lilian aliprandini
consultora de inovação

há mais de um século, as teses neoshumpeterianas alçaram a tecnologia a 

ponderável fator de produção, cunhando-a tão importante quanto trabalho ou 

capital. não sem razão, países começaram a investir para adquiri-la, alternativa 

somada à opção de desenvolvê-la propriamente, e até mesmo, no futuro, vender 

ou licenciar. nesse contexto de aquisição, alternativas de incentivo fiscal 

ganharam expressivo fôlego ao longo dos tempos. no caso brasileiro, as políticas 

de incentivo fiscal tiveram início no ano de 1991, por meio da lei 8.248/91 – lei da 

informática, que beneficiava empresas do setor de tecnologia (áreas de hardware 

e automação), interessadas por investir em p&D. Dois anos depois, foi criada 

a lei 8.661/93 – que estabelecia o programa de Desenvolvimento da indústria 

e da agropecuária pDti/pDta. o programa apoiava a capacitação tecnológica 

da empresa, visando a geração de novos produtos ou processos, ou o evidente 

aprimoramento de suas características, mediante a execução de programas de 

p&D próprios ou contratados junto a instituições de pesquisa e desenvolvimento. 

paulo chacon
chefe substituto da Divisão de inovação do instituto nacional de tecnologia
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em tempos mais recentes, e já valorizado 
o signo da inovação, o governo brasileiro 
promulgou em 2005 a lei 11.196, nomea-
da lei do bem. esse dispositivo legal veio 

com o condão de motivar empresas de todos os seg-
mentos a empreender atividades de pesquisa e de-
senvolvimento e inovação tecnológica, com base na 
criação de incentivos fiscais abrangentes. esses in-
centivos se distribuíam por empresa e por projeto, 
tendo benefícios fiscais interessantes, a exemplo de:

• Depreciação integral de máquinas e equipamen-
tos utilizados para pesquisa e Desenvolvimento (be-
nefício financeiro); 

• exclusão adicional de percentual dos dispên-
dios/despesas com atividades de p&D, do lucro real 
e da base da csll; 

• Dedução dos dispêndios classificáveis como 
despesas operacionais; 

• redução de 50% do ipi incidente sobre máqui-
nas e equipamentos utilizados para p&D, na sua aqui-
sição; 

• exclusão dos dispêndios/despesas com ativida-
des de inovação, a ser executado por ict’s, do lucro 
real e da base da csll (excludente dos demais be-
nefícios); 

• alíquota de 0% do irrf incidente sobre remes-
sas ao exterior para registro e manutenção de mar-
cas, patentes e cultivares. 

In
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um dos pontos mais importantes da lei do bem 
trata da aplicação automática dos incentivos de na-
tureza fiscal, significativamente diferente dos me-
canismos de incentivos fiscais anteriores (os quais 
eram dependentes de aprovação prévia do Ministério 
da ciência, tecnologia e inovação – Mcti). Devido à 
sistemática introduzida com a lei, as empresas sele-
cionam os projetos e contabilizam os seus investi-
mentos (despesas) em uma conta específica. Depois, 
devem apenas enviar um formulário anual para o 
Mcti, que, por sua vez avalia se recomenda ou não 
essas despesas, enquanto projetos com conteúdo 
inovativo (conforme evidências de p&D), e manda a 
documentação para a receita federal (auditagem). 

com efeito, os resultados apresentados desde o 
primeiro ano de implementação da lei são muito posi-
tivos, tanto em termos de empresas que passaram a 
adequar seus projetos (de natureza diversa: pesquisa 
básica (pb), pesquisa aplicada (pa) e desenvolvimen-
to experimental (De)) até a relevância de indicadores 
de impacto, como exemplo o aumento considerável 
na contratação de pesquisadores e a inserção de pro-
dutos/serviços e processos novos no mercado. 

assim, o presente artigo pretende estudar e po-
sicionar-se criticamente a respeito das evidências 
fáticas associadas à implantação e avanço da lei do 
bem. 

compõe o artigo, o presente primeiro capítulo, 
que introduz o tema. na sequência, o segundo capí-
tulo o contextualiza. seguem-se resultados, análise 
crítica e, por fim, o quarto capítulo, de conclusões. 
a metodologia posta em prática fez uso de pesqui-
sa exploratória em bases de dados (públicas) afins, 
coadjuvadas por análises crítica e comparativa (nes-
se caso considerando outros instrumentos). 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 
o conhecimento individual ou coletivo provenien-

te da obtenção de respostas para perguntas inquie-
tantes sempre formaram pilares úteis à evolução 
tecnológica. essa evolução pode ser constatada por 
meio de projetos de inovação, em que novos produ-
tos/processos distinguem firmas e países, alçando-
-os, respectivamente, a novos patamares de receita 
e prestígio. o corolário lógico da evolução tecnoló-
gica, quando adentram no mercado – as inovações 
– têm dado o tom e ritmo do desenvolvimento. a fim 
de inspirar-se para alcançá-las, os países buscam, 
além de suas próprias necessidades macroeconô-
micas, ações de benchmarking mais emblemáticas 
e impactantes; implementando, por exemplo, políti-
cas de incentivos fiscais, como é o caso dos estados 
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unidos. lá, desde a década de 1980 as empresas já 
se beneficiam desses mecanismos, que funcionam 
como sistema de crédito colaborando para redução 
de impostos. 

a busca incessante das empresas pelo aumen-
to da competitividade, em face a forte concorrência, 
vem, desde então, ganhando a forma de projetos de 
novos produtos e processos. ao tempo em que ocor-
re, entrelaça os departamentos internos, estimulando 
a multidisciplinaridade e as parcerias com institui-
ções de pesquisa (icts), aprimorando a cultura da 
gestão e estimulando a “criatividade brasileira” nos 
mais variados segmentos compreendidos desde a in-
dústria da manufatura até empresas de serviços. 

no brasil, os marcos legais têm assumido um 
papel relevante, quer seja na concessão de subsí-
dios (reembolsáveis ou não), ou propriamente na 
concessão de incentivos fiscais. a lei do bem se 
enquadra nesta última condição. criada em 2005, já 
no rastro da lei de inovação, chegou com proposta 
de apoio a p&D e ao desenvolvimento tecnológico, 
promovendo propriamente a inovação nas empresas 
brasileiras. 

o conhecimento individual ou coletivo provenien-
te da obtenção de respostas para perguntas inces-
santes relacionadas a “o que se pode melhorar” ou 
“como criar”, bem como “de que forma e com que 
metodologia fazer”, geram (mais) conhecimento e de-
senvolvimento, os passos de catching up, que podem 
se dar, iniciados pelas diferentes dimensões de lear-
nings, e se consubstanciam por meio de projetos de 
inovação tecnológica de produtos/processos, servi-
ços, desde 2006 vêm tomando força com os incenti-
vos fiscais federais contemplados na lei do bem. seu 
avanço, embora tenha registrado índices de utilização 
baixos nos primeiros anos após implantada, teve in-
flexão expressiva na segunda metade de sua vigên-
cia. a próxima seção do artigo traz números que nos 
dão mostras do porquê de sua constatada aceitação 
por parte do empresariado. 

RESULTADOS 
já entre seus resultados identificados, podem ser 

enumerados os seguintes: 
• aumento da percepção de incorporação e dis-

seminação da cultura inovadora e da gestão da ino-
vação; 

• Desenvolvimento de projetos de produtos e pro-
cessos inovadores; 

• adoção e difusão de modelos de mecanismos de 
cooperação entre empresas com cláusulas específi-
cas de propriedade intelectual; 

• Desenvolvimento de nova cadeia de fornecedo-
res, parcerias com universidades e ict’s, abrangendo 
e privilegiando inclusive desenvolvimentos parcial-
mente terceirizados com micro e pequenas empre-
sas, objetivando o aumento da pesquisa, Desenvolvi-
mento e inovação. 

sob um outro olhar, os dados mostram a evolução 
quantitativa de empresas participantes ao longo dos 
anos, desde sua utilização. 

como é lícito perceber, no período objeto de aná-
lise, houve uma taxa de crescimento das empresas 
participantes da ordem de 41% a.a. por trás desse 
percentual se formou um grande capital intelectual 
integrado por especialistas, consultores, icts, enfim, 
pessoas físicas e jurídicas que emprestam seu talen-
to ao avanço da lei. 

Quando o olhar desferido é o qualitativo, o cená-
rio, com o passar do tempo, também é auspicioso, 
uma vez que projetos de p&D diversificados e nos 
quais se incorporaram dimensões de inovação, de-
vem conceber novos produtos ou processos de fabri-
cação, bem como a agregação de novas funcionali-
dades ou características ao produto ou processo que 
impliquem melhorias incrementais e efetivo ganho de 
qualidade ou produtividade, resultando maior compe-
titividade no mercado. 

a lei do bem pode robustecer a intensidade tec-
nológica das empresas, independentemente do grau 
em que elas se situam. no rol dos diferentes seto-
res que apresentaram projetos, conforme relatório 
anual de atividade de p&D 2013 – Mcti, listam-se: 
Mecânica e transportes, software, Química/petro-
química, eletroeletrônica, alimentos, bens de consu-
mo, farmacêutica, Metalurgia, Moveleira, Mineração, 
papel e celulose, têxtil, construção civil, agroindús-
tria, telecomunicações, entre outros. 

ainda segundo esse relatório, a renúncia fiscal 
proveniente da lei do bem foi de r$ 2,14 bilhões 
(valor bruto), beneficiando 1.158 empresas. segun-
do a fiesp (2015), 85% de toda a renúncia fiscal 
está restrita à exclusão de 60% sobre gastos de 
custeio, 15% ao aumento do número de pesquisa-
dores, enquanto os incentivos sobre patentes/cul-
tivares concedidas ainda têm participação insigni-
ficante. 

Quando se comparam os resultados da última 
pesquisa de inovação tecnológica do ibge (pintec) 
referente a 2011 com os resultados da lei do bem, no 
mesmo ano, 2% das empresas inovadoras e 10% das 
empresas com atividades internas de p&D utilizaram 
o incentivo fiscal.
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LEI DO BEM: ALGUNS DADOS 
RECENTES DE IMPACTO E ANáLISE CRíTICA 

a desagregação dos dados anteriores permite ob-
servar, na ótica regional, como se dá a distribuição 
quantitativa dos projetos. É lícito perceber que o nú-
mero de empresas que conhecem a lei do bem e a 
utilizam é bastante variável, sendo que a grande maio-
ria se concentra nas regiões sul e sudeste. para se 
ter ideia, apenas no último exercício, 2013, esse per-
centual atingiu mais de 90%. o fato vem em reforço à 
predominância, já conhecida, das atividades de p,D&i 
no âmbito dessas regiões, comparativamente às de 
outras no brasil. 

com efeito, o legado dos incentivos fiscais à pes-
quisa tecnológica, ao longo dos anos, demonstra que 
as inovações sustentáveis, disruptivas, incrementais, 
entre outras, constituem instrumento oportuno e 
ponderável.

pois bem, o aparato institucional que se conso-
lidou com a lei do bem, ainda que com objetivos 
claros e relevantes, e ostentando ótimos resultados, 
diante dos primeiros sinais de recessão, foi o primei-
ro a ser posto em hold pelo Ministério da fazenda, na 
formatação da agenda de ajuste fiscal. tal se deu por 
meio da publicação, no dia 30 de setembro de 2015, 
no Diário oficial, da Medida provisória 694, que au-
mentava tributos e reduzia incentivos fiscais ao setor 
empresarial. na ocasião, foi enviada ao congresso 
nacional, de modo que sua aprovação suspenderia 
para 2016 o direito às empresas de se beneficiarem 
do principal e mais atraente ponto da lei do bem, que 
consiste na exclusão adicional de percentual dos dis-
pêndios/despesas com atividades de p&D, do lucro 
real e da base da csll. 

no entanto, como a Medida provisória 694 não foi 
votada no senado a tempo para conversão em lei, os 
incentivos fiscais à inovação tecnológica previstos na 
lei do bem não serão mais suspensos para no ano 
base 2016. será publicado um Decreto legislativo 
tratando dos efeitos da referida Mp, para os meses 
em que esteve vigente. 

entrementes, enquanto a Mp não perdia efeito, foi 
gerado no mercado um cenário de incertezas, algu-
mas indústrias que se beneficiavam da lei do bem 
passaram a reduzir investimentos, cancelar e pror-
rogar projetos, reorganizar suas estruturas e centros 
de pesquisa, o que vem gerando a demissão de pro-
fissionais e pesquisadores qualificados. 

Mesmo com a segurança jurídica da utilização dos 
incentivos fiscais à lei, as altas taxas de juros, re-
dução do crédito às empresas, dificuldades frente a 
crise política, alta do dólar e carga elevada de impos-
tos, será difícil as empresas brasileiras manterem o 
patamar de desenvolvimento tecnológico dos últimos 
anos. isso poderá levar as empresas (privadas ou pú-
blicas), a exemplo do ocorrido ao início da década de 
1990, na era collor, a descontinuar importantes ações 
em p&D, e isso frente a um mundo que já exercita 
muito inovar.

CONCLUSÕES
o artigo abordou a lei federal 11.196, nomeada 

lei do bem, considerando seus avanços mais re-
centes. tomando por base alguns indicadores de 
impacto, a exemplo do número de projetos apresen-
tados por ano, segmentos empresariais que utilizam 
os incentivos, regiões em que se ambientaram os 
projetos, quantidade de produtos e processos no-
vos inseridos no mercado, os autores em sua análi-
se crítica citam esse dispositivo legal como um dos 
principais no inventário brasileiro de instrumentos 
pró-inovação. 

o artigo pontua que, por meio da lei do bem, o 
governo brasileiro divide os riscos econômicos com 
as empresas que investem em projetos de busca a 
novos produtos ou processos, mirando na inovação. 
enquanto isso, lida-se com o learning by interacting 
and by searching, criando-se um ambiente favorável 
para o acesso a novos saberes e mercados, estimu-
lando a proteção à propriedade intelectual, auxiliando 
no aumento da competitividade e produtividade bra-
sileiras.  •
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e seus impactos na indústria
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por aline ferreira de carvalho da silva
advogada do kasznar leonardos advogados

priscila Mayumi kashiwabara
biotecnóloga do kasznar leonardos advogados

a importância dada à biodiversi-
dade é crescente, pelo seu va-
lor intrínseco no âmbito social, 
científico, cultural e econômico. a 

perspectiva de aumento contínuo de seu va-
lor vai além do fato de ser, em si, uma fonte 
de recursos materiais, mas inclui o entendi-
mento de que é depositária de informações 
que representam infinitas possibilidades de 
desenvolvimento de novos produtos, biotec-
nológicos como fármacos, cosméticos, ali-
mentos e sementes.

assim, vivemos o século da biotecnolo-
gia, decorrente, em grande parte, do incrível 
avanço nas diferentes áreas do conheci-
mento em ciências biológicas, agronômicas, 
genética, informática, medicina e farmácia. 
o processo de pesquisa e desenvolvimento 
nessas áreas são extremamente intensivas 
e investigativas, exigindo altíssimos investi-
mentos de tempo e recursos financeiros.

o brasil, apesar de ser considerado um 
dos países mais megadiversos do mundo 
e, portanto, com imenso potencial para de-
senvolvimento de soluções biotecnológicas, 
ainda tira pouco proveito desse imenso pa-
trimônio. tal panorama em parte se justifi-
cava pelas travas burocráticas relacionadas 
com as normas da Medida provisória nº 
2.186-16/2001, que regulava o uso de recur-
sos da biodiversidade brasileira.

nesse sentido, o país vivia a necessidade 
da criação de um regime jurídico que permi-
tisse preservar os recursos genéticos e os 
conhecimentos tradicionais associados, ao 
mesmo tempo em que estimulasse a explo-
ração econômica sustentável desses bens.

em maio de 2015, foi sancionada a nova 
lei de acesso ao patrimônio genético e ao 
conhecimento tradicional associado (lei nº 
13.123/2015) e um ano depois, foi editado o 
Decreto nº 8772/2016, os quais, sob os aus-
pícios da indústria, pretendem melhorar o 
ambiente de insegurança jurídica que existia 
durante a vigência da Medida provisória nº 
2.186-16/2001 (Mp).

AS PRINCIPAIS MUDANÇAS 
PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.123/2015 
E O DECRETO Nº 8.772/2016

Define-se patrimônio genético (pg) 
como sendo toda informação de origem 
genética contida em espécies animais, ve-
getais, microbianos ou outros, enquanto o 
conhecimento tradicional associado (cta) 
se refere à informação ou prática desenvol-
vida e conservada por comunidades indíge-
nas, tradicionais ou agricultores. o acesso 
é a atividade (pesquisa ou desenvolvimento) 
realizada utilizando-se essas informações, 
que pode culminar na agregação de valor 
a produtos já existentes e na geração de 
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novos produtos, como cosméticos, medicamentos, 
sementes e alimentos. É o resultado do acesso que 
pode ser objeto de um requerimento de direito de 
propriedade intelectual.

entre as mudanças trazidas pela lei nº 12.123/2015, 
uma das mais importantes foi a dispensa da autori-
zação prévia ao acesso, substituída pelo cadastro no 
sisgen (“sistema nacional de gestão do patrimônio 
genético e do conhecimento tradicional associado”), 
visando a diminuir a burocracia antes imposta pela 
Mp e facilitar a adesão ao sistema.

tal cadastro deve preceder, entre outros, o re-
querimento de qualquer direito de propriedade in-
telectual, e a concessão do direito é condicionada 
ao cadastro. em comparação à Mp, agora também 
o requerente de proteção de cultivar, e não só de 
pedido de patente, necessitará atentar-se à man-
datoriedade prévia do cadastro. o sisgen deve ser 
atualizado ao menos uma vez ao ano com informa-
ções referentes ao requerimento de direito de pro-
priedade intelectual.

nesse aspecto, um ponto a ser notado é que a lei 
permite o acesso quando feito por pessoa natural ou 
jurídica nacional, pública ou privada, ou por pessoa 

jurídica sediada no exterior apenas quando associada 
a instituição nacional de pesquisa científica ou tecno-
lógica. há, com isso, um esforço do governo brasilei-
ro de diminuir ou evitar a biopirataria e de forçar que 
eventuais direitos de propriedade intelectual sobre 
produtos e processos decorrentes do acesso ao pg 
ou cta tenham nacionais como titulares.

segundo a lei, o conselho de gestão do patrimô-
nio genético (cgen) ainda deverá manter um sistema 
próprio que permita a rastreabilidade das ativida-
des decorrentes do acesso ao pg ou cta, de forma 
que, aparentemente, tanto o inpi (instituto nacional 
de propriedade industrial) quanto o snpc (serviço 
nacional de proteção de cultivares) deverão, agora, 
funcionar como “checkpoints” no monitoramento da 
cadeia produtiva, que permitirá a identificação do 
produto acabado e o final da cadeia produtiva.

outra mudança importante da lei foi estabelecer 
que a obrigação do acordo de repartição de benefí-
cios só surge quando o produto acabado é efetiva-
mente alcançado, e não mais quando houver a mera 
perspectiva de uso comercial. assim, a repartição de 
benefícios ocorrerá apenas para o produto acabado e 
na parte final da cadeia produtiva. essa era uma das 
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principais críticas à antiga legislação: não só a con-
venção sobre Diversidade biológica (cDb) era silen-
te a respeito, como a Mp não traçava de forma clara 
quem era responsável pela repartição de benefícios e 
em que momento essa deveria ocorrer (se ainda na 
fase de desenvolvimento do produto ou se já na sua 
fase de comercialização). a lei nº 12.123/2015 tam-
bém passou a permitir de forma clara a repartição de 
benefícios por meio de compensação de caráter não 
econômico.

no que se refere à propriedade intelectual, o De-
creto esclareceu que são isentas de repartição de be-
nefícios as operações de licenciamento, transferência 
ou permissão de utilização de qualquer forma de direi-
to de propriedade intelectual sobre produto acabado.

ainda, de forma positiva, a nova lei dispensa a 
repartição de benefícios para as micro e pequenas 
empresas e microempreendedores individuais, o que, 
espera-se, incentivará o surgimento startups nacio-
nais que utilizem recursos genéticos e conhecimen-
tos tradicionais associados como base de seu pro-
cesso de pesquisa e desenvolvimento.

outro aspecto importante da lei nº 12.123/2015 foi 
deixar claro que não estarão a ela sujeitos os aces-
sos realizados antes de 20 de junho de 2000, assim 
como a exploração econômica de produto acabado 
deles decorrentes. o Decreto nº 8.772/2016 ainda 
deliberou a possibilidade de regularização dos aces-
sos realizados entre 20 de junho de 2000 e a entrada 
em vigor da lei nº 12.123/2015 e a regularização dos 
acessos realizados após a entrada em vigor da lei 
nº 12.123/2015 e antes da edição do decreto. embora 
essa seja uma constatação óbvia para qualquer juris-
ta, o fato da Medida provisória nº 2.186-16/2001 não 
trazer norma a respeito chegou a resultar na autua-
ção de empresas e institutos de pesquisa por uso de 
recursos genéticos mantidos ex situ coletados antes 
do início da vigência da cDb.

contudo, a lei nº 12.123/2015 não trouxe apenas 
aspectos positivos. por exemplo, muitas foram as 
críticas pela introdução de institutos não previstos 
na cDb, como a criação de um fundo de repartição 
de benefícios a ser administrado pela união, que 
acendeu a ira de comunidades indígenas, pois a cDb 

prevê que os recursos obtidos com a repartição de 
benefícios seriam por elas geridos. essas populações 
também se consideraram prejudicadas pelo estabele-
cimento de percentuais fixos de royalties para a re-
partição de benefícios em algumas situações.

seguindo a sina da Medida provisória nº 2.186-
16/2001, a lei nº 12.123/2015 também foi criticada 
por trazer conceitos imprecisos quanto ao que seria 
o produto acabado, objeto da repartição de benefí-
cios. o Decreto nº 8.772/2016 também falhou ao usar 
conceitos subjetivos como “apelo mercadológico” e 
“elemento principal de agregação de valor” para defi-
nir o que se entende por produto acabado.

ademais, no caso do uso de conhecimento tra-
dicional associado, para o qual remanesce a neces-
sidade de consentimento prévio informado obtido 
da comunidade envolvida, ficou a cargo do usuário 
avaliar a quem pertence o conhecimento tradicional. 
em casos de conhecimento tradicional associado de 
origem não identificável, é difícil estabelecer a quem 
pertence esse conhecimento, e a falta de parâmetros 
legais para a análise a ser realizada pelas empresas 
não melhora a situação.

por fim, o decreto trouxe novos aspectos polêmi-
cos, como a possibilidade do cgen, por meio do ca-
dastro obrigatório, monitorar toda a cadeia produtiva 
de modo a identificar o produto acabado. os valores 
altos das multas por descumprimento do decreto 
(que também são aplicáveis às pessoas físicas dos 
pesquisadores em algumas situações) podem acabar 
por servir de desestímulo ao uso da biodiversidade. 
por exemplo, o requerimento de direito de proprie-
dade intelectual resultante de acesso de pg ou cta, 
no brasil ou no exterior, sem cadastro prévio, pode 
resultar em multas entre r$ 3 mil e r$ 30 mil, quando 
se tratar de pessoa natural; e valores até r$ 10 mi-
lhões para pessoas jurídicas (excluídas microempre-
sas, empresas de pequeno porte e cooperativas de 
agricultores tradicionais).

assim, ainda há um longo caminho a ser percorri-
do até que o sistema atinja o grau de rapidez e clare-
za necessários à operação das empresas. todavia, o 
novo sistema já representa uma grande evolução em 
relação ao panorama anterior.   •
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Quem conhece a ong la paz on foot, na bolívia, talvez 

não saiba de seu forte envolvimento com uma iniciativa 

que vincula ecoturismo e agricultura. Desde 2007 a ong 

proinpa, a cadeia de restaurantes alexander coffee e a 

bioversity international têm trabalhado juntas para explorar 

as oportunidades de agroturismo em santiago de okola, uma 

pequena comunidade rural à beira do lago titicaca. a ideia 

era testar como o agroturismo poderia ser usado para gerar 

subsistência sustentável para comunidades locais fortemente 

afetadas pela migração de jovens. o lago titicaca, localizado 

a 4 mil metros acima do nível do mar, é um importante ponto 

de diversidade de onde grãos alimentares andinos, como a 

quinoa e o cañihua, são originários.

futuro
por emile a. frison
Diretor da bioversity international

Segurança alimentar para o

israel klabin
presidente da fundação brasileira para o Desenvolvimento sustentável
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a aliança estratégica idealizada pela bio-
versity international possibilitou aos par-
ceiros trabalhar juntos e encontrar novos 
mercados para diversas lavouras tradi-

cionais que estavam desaparecendo. como parte do 
trabalho, foram organizadas feiras de agrobiodiversi-
dade e excursões ao campo para turistas com o obje-
tivo de entretê-los e mostrar a diversidade dos grãos 
andinos e a rica cultura alimentar a eles associada. 
além disso, uma infraestrutura simples foi montada 
para atender os turistas com desejo de pernoitar no 
local. agora os visitantes percorrem o vilarejo para 
conhecerem lavouras indígenas e a cultura relaciona-
da. as pessoas estão ganhando dinheiro com a hos-
pedagem, o passeio às lavouras e a venda de alimen-
tos. a parceria com o restaurante ajudou a vincular 
os produtores aos mercados para levar os produtos 
ora negligenciados a cidades grandes, como la paz.

como resultado dessa iniciativa, a comunidade 
testemunha um aumento na renda, a inclusão social 
de pessoas marginalizadas e a conservação da bio-
diversidade indígena e do conhecimento local. esse é 
um exemplo de agricultura alinhada à conservação, 
conectada pela biodiversidade agrícola, que é a base 
da vida na terra, embora esteja sob ameaça.

a região com maior biodiversidade é a amazô-

nia, que contém cerca de um terço das espécies de 
animais, plantas e micro-organismos do planeta, mi-
lhões de hectares de floresta densa,  e milhares de 
quilômetros de rios sinuosos, que compõem a vasta 
bacia amazônica. o desafio é manter uma relação 
harmoniosa entre o homem e a natureza.

É tempo de recriar as 

lavouras como ecossistemas 

produtivos, saudáveis e 

resilientes, que conservem 

a diversidade dentro de uma 

ampla paisagem provedora 

de alimentos



31

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

a fundação brasileira para o Desenvolvimento 
sustentável (fbDs), organização sem fins lucrativos, 
propôs o Zoneamento econômico-ecológico da ama-
zônia, um projeto para determinar a gestão dessa re-
gião, que representa metade do território brasileiro. 
reconhecida como uma das principais instituições do 
brasil que promovem práticas ambientais e de sus-
tentabilidade, a fbDs queria aprimorar as ferramen-
tas que pudessem propiciar melhor qualidade de vida 
para a população local, respeitados os condicionan-
tes ambientais.

para começar, foi elaborado um diagnóstico inicial 
reunindo informações sobre agricultura, florestas, 
conservação de biodiversidade, energia, transporte e 
geopolítica. em seguida, foi realizada uma pesquisa 
para coletar dados sobre geologia, solo, vegetação, 
sistemas rodoviários e hidrografia. com essas infor-
mações técnicas foi desenvolvido um banco de dados 
georreferenciado altamente especializado. esse ban-
co de dados agora atua como uma ferramenta técnica 
e científica essencial para direcionar o desenvolvi-
mento econômico-social da região, minimizando os 
impactos ambientais e tentando corrigir os erros do 
passado.

esses exemplos positivos mostram que é pos-
sível coordenar objetivos econômicos, sociais e de 
conservação. É tempo de recriar as lavouras como 
ecossistemas produtivos, saudáveis e resilientes, 
que conservem a diversidade dentro de uma ampla 
paisagem provedora de alimentos.

também é tempo de dar um passo à frente nessa 
relação. precisamos encontrar formas de incluir am-
bos os objetivos nos cenários agrícolas. precisamos 
do compromisso de parceiros e financiadores rumo 
a uma visão comum. e precisamos que tomadores 

de decisões repensem as políticas que separam as 
agendas de agricultura e conservação.

os principais atores personagens desses setores 
estão começando a reconhecer a contribuição crítica 
da biodiversidade para a subsistência humana. com 
mais pesquisas podemos mostrar como proteger a 
biodiversidade e usá-la para contribuir para uma agri-
cultura resiliente e multifuncional, que atenda às metas 
de produção de alimentos, de restauração do ambiente 
e preservação. e que atenda também aos aprimora-
mentos da subsistência nos cenários agrícolas.

formadores de opinião de organizações agrícolas, 
de conservação e com experiência de mercado reu-
niram-se no rio este mês para apoiar um novo para-
digma em agricultura e desenvolvimento sustentável. 
como parte do consórcio cgiar (consórcio dos cen-
tros de pesquisa internacional de agricultura), a bio-
versity está desenvolvendo um modelo de pesquisa em 
agricultura com pequenos produtores e parceiros que 
maximiza tanto os objetivos de sustentabilidade agrí-
cola quanto os de produtividade e conservação, tendo 
a biodiversidade como ponto de conexão principal.

nossa visão comum é um sistema agrícola glo-
bal que atenda à demanda crescente de produção de 
alimentos e serviços de ecossistema sustentáveis, 
diante da mudança climática. isso é fundamental para 
as regiões do mundo onde as populações dependem 
da agricultura e de ecossistemas para sua subsistên-
cia e precisam urgentemente de segurança alimentar.

a cooperação entre os setores é de crucial im-
portância para enfrentar os desafios globais compar-
tilhados e pôr a conservação e o uso da biodiversi-
dade no centro das atenções ao lidar com problemas 
importantes como segurança alimentar e nutricional, 
mudança climática, saúde humana e pobreza.   •

nossa visão comum é um 

sistema agrícola global 

que atenda à demanda 

crescente de produção de 

alimentos e serviços de 

ecossistema sustentáveis, 

diante da mudança 

climática
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nas cadeias produtivas 

O trabalho

entrevista coM João meirelles
Diretor geral do instituto peabiru

Quando falamos de trabalho infantil na cadeia pro-
dutiva, estamos falando de qual cadeia produtiva?

estamos falando dos negócios no brasil rural. 
primeiramente, há que se distinguir os produtos que 
estão em cadeias de valor internacionais, as commo-
dities, como é, para a realidade da amazônia, o caso do 
cacau, da soja, da palma, da carne bovina etc. Quando 
há trabalho infantil nessas cadeias, a questão é gra-
víssima. no entanto, quando se refere à agricultura 
familiar e ao extrativismo vegetal e de pesca de base 
familiar, a legislação, infelizmente, não tem parâme-

tros suficientes para tratar dessa realidade que envol-
ve mais de 1 milhão de famílias somente na amazônia.

Por que ainda existe trabalho infantil nessas cadeias?
o trabalho infantil é evidente nas cadeias cujos 

elos mais fortes – geralmente, atravessadores, pro-
cessadores industriais ou outros – não se importam 
em saber como o produto chega até eles. os elos 
mais fortes da cadeia fingem que não há problemas e 
não repassam a questão para os compradores ataca-
distas, varejistas e o consumidor.

infantil

como lidar com a presença infantil em cadeias produtivas ligadas 

à agricultura familiar e ao extrativismo vegetal e de pesca de base 

familiar? este é o tema da entrevista com o diretor geral do instituto 

peabiru, joão Meirelles, que busca abrir uma agenda de discussão 

com todos os atores envolvidos nessas atividades. o debate é urgente, principalmente 

no caso do extrativismo de açaí. a linha proposta por Meirelles é que se abra uma frente 

de discussão com a participação da parte mais interessada: as famílias produtoras. “não 

serão os especialistas, a academia, os agentes de estado, a definirem isso, e sim as partes 

diretamente interessadas. nas vezes que o poder público regulou questões sem a efetiva 

participação das partes interessadas, causou mais danos que benefícios“, alerta o diretor 

geral do instituto peabiru. 
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Como tratar o tema “trabalho infantil” dentro de 
uma realidade tradicional, como a do açaí, por exemplo?

o açaí, até há poucos anos, era um produto exclu-
sivamente local. altamente perecível, sempre foi con-
sumido no dia (e apreciado assim), fresco, colhido no 
dia anterior. e, mais, era considerado um produto des-
valorizado, que atendia, principalmente, as camadas 
mais populares, que o consumia como parte de uma 
dieta excelente – o açaí como gordura (gordura boa), 
aliado à farinha de mandioca (carboidrato) e ao peixe 
(proteína). pois, o açaí, uma vez congelado, ganhou o 
brasil e o mundo, e o preço subiu a termos que as 
camadas populares têm cada vez menos condições de 
pagar. não é uma commodity no sentido tradicional, 
mas comporta-se como um produto cujo preço é dita-
do pela maior demanda externa à região que a oferta. 
na maior parte da extração do açaí está a agricultura 
familiar tradicional – pai ensinando o filho, por gera-
ções. Quando o filho subia num açaizeiro para apanhar 
a comida do dia, era parte de uma cultura tradicional e 
fazia grande sentido. o problema é quando um jovem 
se vê impelido a subir trinta vezes no açaizeiro para 
atender a uma demanda explosiva pelo produto.

Em que momento uma atividade familiar, que faz 
parte da cultura de comunidades tradicionais, passa a 
ser considerada uma atividade irregular?

Quando quem manda é o patrão. no caso, o com-
prador de açaí, o batedor aqui na amazônia, a fábrica 
processadora de açaí que o congela… É uma cadeia 
de valor complexa, como pode ser observado nos le-
vantamentos feitos pelo instituto peabiru para o Mi-
nistério do Meio ambiente (MMa) e o pnuD. Quando 
a fábrica de açaí compra no escuro uma rasa (ces-
to) do produto que lhe chega por um atravessador 
(ou uma rede de atravessadores), essa fábrica está 
se livrando da responsabilidade de verificar como o 

produto é colhido. É muito mais que trabalho infantil, 
é o trabalho precário, é o impacto social da ativida-
de, a segurança fundiária, as questões ambientais, a 
formalidade da economia, uma enorme rede que hoje 
já envolve mais de 100 mil famílias e movimenta uma 
economia de bilhões de reais e não mais algo local, 
pouco significativo.

Ao tratar essa tradição familiar como trabalho in-
fantil/ilegal, quais podem ser os impactos junto às fa-
mílias que atuam nas cadeias produtivas?

a legislação brasileira é uma legislação urbana 
e feito em gabinetes, sem conhecer a realidade, es-
pecialmente de comunidades tradicionais. É preciso 
discutir com as comunidades tradicionais que parti-
cipam de cadeias de valor relacionadas ao mercado, 
como essa cadeia do açaí, quais devem ser os parâ-
metros, os limites da atuação de jovens na atividade. 
De maneira alguma deve se incentivar ou mascarar 
o trabalho infantil. os direitos das crianças e jovens 
são cláusulas pétreas da constituição do brasil.

Há um entendimento dessas famílias que a presen-
ça da criança na cadeia produtiva pode ser considera-
da algo ilegal?

essa é uma questão que merece mais pesquisa 
e debate. os levantamentos que realizamos recente-
mente, com o apoio do programa trabalho seguro, 
do tribunal regional do trabalho do pará e ama-
pá – trt-8, e apoio da fundacentro, mostram uma 
realidade pouco debatida. o que verificamos, princi-
palmente, é a precariedade do trabalho. nossa aten-
ção não estava dirigida ao trabalho infantil, e sim ao 
trabalho precário. e agora, sem dúvida, precisamos 
aprofundar, e com urgência, a questão do trabalho 
infantil no açaí, bem como em atividades reconhe-
cidamente tradicionais, como a cultura da mandioca 

“De maneira alguma deve 

se incentivar ou mascarar o 

trabalho infantil. os direitos 

das crianças e jovens 

são cláusulas pétreas da 

constituição do brasil”
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e seus produtos, especialmente a farinha, o cacau; 
enfim, é um assunto a encarar de frente. não se pode 
deixar de lado a questão. É hora também de enfrentar 
o trabalho infantil na pecuária bovina, na pesca etc.

Como envolver as famílias no debate?
o mais importante nesse processo são os jovens. 

suas vidas é que estão em jogo. trabalho extenuante 
e perigoso tem impacto para a vida toda. as famílias 
são parte da questão, especialmente no cenário de 
cadeias de valor tradicionais, como os produtos da 
sociobiodiversidade, como o açaí, o babaçu, o cacau, 
as frutas etc. o mais importante é que todos os elos 
da cadeia de valor sejam responsáveis por seus atos. 
os batedores de açaí, as fábricas processadoras, o 
próprio poder público precisam participar desse de-
bate de verdade, porque serão responsabilizados se 
ficarem de fora.

O que fazer para que essas famílias possam se re-
gularizar?

no momento, creio que seja mais relevante 

definir parâmetros míni-
mos aceitáveis, por exem-
plo, quem pode subir no 
açaizeiro, com que idade, 
condições físicas, limites, 
questões de segurança a 
adotar, qual deve ser o pa-
pel da família, quem deve 
estar junto no processo de 
aprendizagem dos jovens, 
quais os direitos, deveres. 
a nossa proposta é realizar 
um projeto piloto para de-
finir os padrões no campo, 
com os jovens, com as fa-
mílias e com a participação 

dos demais elos da cadeia de valor. não serão os 
especialistas, a academia, os agentes de estado a 
definirem isso, e sim as partes diretamente inte-
ressadas. nas vezes que o poder público regulou 
questões sem a efetiva participação das partes 
interessadas, causou mais danos que benefícios. 
naturalmente que esse trabalho deve ter respaldo 
técnico, e instituições como a fundacentro, que 
tem essa função no brasil, precisam, obrigatoria-
mente, estar presentes. creio que a colaboração do 
Ministério público do trabalho seja fundamental 
para monitorar esse processo.

Como o mercado pode colaborar com essas famí-
lias para que a criança deixe de trabalhar?

o mercado tem obrigação de colaborar, não se 
trata de querer ou não querer. não se pode vender 
um produto que desconhece. De pronto, a nossa pro-
posta é fortalecer o núcleo gestor da apl do açaí 
do Marajó, criado no projeto oficial do MMa/pnuD. 
ele existe, está criado, e precisa ser dinamizado. É 
preciso recursos para ele funcionar. Dele participam 
agentes públicos, movimentos sociais, sindicatos de 
trabalhadoras e trabalhadores rurais, agentes finan-
ciadores, representantes dos sindicatos patronais. 
o peconheiro (quem sobe no açaizeiro), o batedor, 
o carregador de açaí, o atravessador, enfim, todos 
precisam participar. o Marajó pode mostrar um ca-
minho para as demais regiões produtoras. É preciso 
trabalhar imediatamente, senão teremos um produto 
que, embora tenha tudo para ser sustentável, mas 
por nossa displicência, não cumpre seu papel so-
cial. e não adianta responsabilizar forças externas. 
a responsabilidade é dos paraenses, amapaenses 
para resolver essa questão, e precisa ser tratada 
agora, não é assunto para um futuro impreciso.  •

É preciso trabalhar 

imediatamente, senão teremos 

um produto que, 

embora tenha tudo para ser 

sustentável, mas por nossa 

displicência, não cumpre seu 

papel social
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por luiz eduardo f. do amaral osorio
vice-presidente do conselho de administração do instituto cpfl 

o setor de energia desempenha um papel crucial para o desenvolvimento 

sustentável do planeta neste século. em um momento de transição para 

uma economia de baixo carbono, o principal desafio será equilibrar 

a demanda crescente por energia com o uso racional dos recursos 

naturais e a redução das emissões de gases de efeito estufa. até 2050, 

a organização das nações unidas estima que dois terços da população 

global, ou 6,3 bilhões de pessoas, estarão vivendo em centros urbanos. 

isso equivale a uma nova cidade com 1,4 milhão de habitantes a cada 

semana nos próximos 36 anos. será preciso uma preparação para 

atender à expansão econômica liderada pelos países emergentes, cujo 

padrão de consumo é inferior ao das nações desenvolvidas, o que exigirá 

a adoção de novas soluções sustentáveis para as cidades do futuro. 

Resposta ao dilema entre 
o crescimento e as emissões de CO2

Energia renovável
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diante desse contexto, tornam-se ainda 
mais relevantes os investimentos em fon-
tes limpas de energia e em eficiência ener-
gética. De acordo com relatório da agência 

internacional de energia renovável, se a participação 
dessas fontes fosse dobrada para 36% até 2030 no 
mix energético global, os gastos ambientais evitados 
poderiam chegar a us$ 4,2 trilhões. para alcançar 
essa realidade, será preciso que os países coorde-
nem seus marcos regulatórios e estimulem o ingres-
so dessas fontes alternativas em suas matrizes de 
energia. 

no brasil, onde a média de consumo de energia 
elétrica per capita está em 2,5 mil kWh por ano, bem 
abaixo dos 8,2 mil kWh por ano das nações da orga-
nização para a cooperação e Desenvolvimento eco-
nômico (ocDe), a matriz elétrica contrasta com boa 
parte do mundo. Mais de 80% da geração é oriunda 
de fontes limpas, com ênfase para as hidrelétricas, 
enquanto em boa parte do mundo o carvão é o princi-
pal insumo. um destaque recente no país tem sido o 
forte crescimento, apesar de já ter uma matriz limpa, 
da participação das energias renováveis alternativas, 
como a eólica, a solar e a biomassa, que já respon-

dem por cerca de 15% da oferta elétrica interna. isso 
sinaliza que, à medida que o consumo per capita 
brasileiro avançar, essa expansão da demanda será 
atendida por fontes renováveis de energia.

De fato, o futuro brasileiro no campo das renová-
veis é promissor: em usinas eólicas, o país já é um 
dos dez maiores geradores do mundo, com 8,6 mil 
MW, e detém potencial considerável, com mais de 300 
mil MW de capacidade, podendo ser adicionados nos 
próximos anos, volume equivalente a 21 hidrelétricas 
de itaipu; em solar, a aneel, o regulador local do se-
tor elétrico, prevê que, até 2024, quase 5 milhões de 
pessoas produzam sua própria energia. a fonte, cuja 
participação atual na matriz não chega a 0,1%, pode-
ria responder por 3% em dez anos, sem considerar o 
imenso potencial para o uso residencial e industrial. 
até 2050, o governo brasileiro estima que a geração 
solar distribuída possa alcançar até 118 mil MW. 

o caminho adotado pelo brasil tem sido o de con-
ciliar a contratação de energia por meio de leilões 
com participação de agentes privados em que as fon-
tes alternativas têm importante papel. exemplo está 
nas usinas eólicas. em 2004, foi criado o programa 
de incentivo às fontes alternativas de energia elé-
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trica (proinfa). em 2009, estabeleceu-se um leilão 
anual com foco na contratação de usinas eólicas, 
para criar demanda firme à indústria fornecedora. o 
bnDes, banco de desenvolvimento local, passou a 
conceder empréstimos com juros mais baixos para 
aquisição de equipamentos com índice de nacionali-
zação da produção superior a 60%. 

em 2009, o preço da energia eólica, que chegou 
a custar mais de us$ 57,08/MWh (us$ 1 = r$ 3,46) 
no início da década, despencou para us$ 39,07/MWh; 
atualmente, o preço está próximo ao patamar de algu-
mas hidrelétricas. o brasil contava com um fabrican-
te de aerogeradores em 2004 e hoje conta com cerca 
de dez, com mais de 100 empresas participantes da 
cadeia produtiva eólica, muitas delas estrangeiras. 

a cpfl energia, maior grupo privado do setor 
elétrico brasileiro, reduziu em 5,92% as emissões de 
gás carbônico (co2e) de suas operações em 2015 na 
comparação com 2014, em linha com o seu compro-
misso de promover a sustentabilidade em seus ne-
gócios. o volume emitido no ano passado alcançou 
599,8 mil toneladas de co2e, segundo estudo produ-
zido pela Diretoria de sustentabilidade e Meio am-
biente do grupo. 

Dois fatores explicam a redução nas emissões 
da companhia: 1º) a diminuição de 1% no volume 
de energia perdida no segmento de distribuição na 
comparação entre 2014 e 2015, passando de 3,944 
mil gWh para 3,904 mil gWh; e 2º) a redução da mé-
dia anual do fator de emissão do sistema interligado 
nacional (sin), medido em tco2/MWh, em função 
do desligamento gradual das térmicas ao longo de 
2015 – geração termelétrica média foi de 16,4 mil MW 
médios no primeiro semestre do ano passado ante 

14,8 mil MW médios gerados no segundo semestre 
de 2015.

Desde 2010, a sustentabilidade faz parte da estra-
tégia empresarial do grupo e do processo de tomada 
de decisões. Monitorar as emissões de co2 é mais 
uma prova da preocupação da cpfl energia de pro-
mover a sustentabilidade em seus negócios, o que 
nos faz estar presentes nos principais índices acio-
nários sobre o tema, como o Dow jones sustainabi-
lity index emerging Markets, da bolsa de nova iorque, 
e o Índice de sustentabilidade empresarial (ise), da 
bM&fbovespa. 

no ano passado, o grupo investiu r$ 247 milhões 
na expansão do sistema elétrico de suas oito distri-
buidoras, contribuindo para manter estável as perdas 
técnicas de sua rede. os recursos foram aplicados 
na ampliação e construção de subestações, na cons-
trução de linhas de transmissão conectadas a novas 
fontes de suprimento de energia e na instalação de 
bancos de capacitores próximos aos consumidores 
industriais.

Dentro desse contexto global, a cpfl energia 
aperfeiçoou, em 2009, o seu planejamento estraté-
gico e reforçou a sustentabilidade em sua platafor-
ma corporativa, priorizando investimento em fontes 
renováveis, inovação e uso inteligente dos recursos. 
essa estratégia está suportada por investimentos em 
inovação e projetos de p&D direcionados às tecnolo-
gias verdes, como mobilidade elétrica. essa é a nossa 
contribuição para que o país cumpra as suas metas 
no acordo sobre Mudança climática de paris, quando 
se comprometeu, até 2030, a elevar de 10% para 23% 
o uso de energias renováveis alternativas na sua ma-
triz elétrica.  •
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Entregas sustentáveis

A era das 

por cristian trentin
ceo da ecobike courier
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a ecobike courier é uma empresa especializada em logística sustentável e 

tem o objetivo de minimizar os problemas urbanos originados pelo uso de 

automóveis. ciclistas uniformizados realizam as entregas express, evitando 

engarrafamentos, diminuindo os custos e preservando o meio ambiente das 

emissões de gás carbônico. 

responsável por mais de 250 mil 
entregas só na cidade de curitiba 
(sede), a empresa está presente em 
nove cidades no brasil. os bikers, 

distribuídos em pontos estratégicos de cada re-
gião, pedalam em média 80 km/dia e ainda pro-
porcionam o benefício da redução de 30% nos 
custos do serviço, quando comparado aos tradi-
cionais motociclistas. 

em termos de agilidade, os ciclistas courier 
podem ser até 50% mais rápidos do que os mo-
tociclistas, principalmente nas entregas feitas 
na região central de curitiba. no caso de gran-
des distâncias, as bicicletas costumam levar 
mais tempo pra completar o percurso, mas há 

clientes que preferem aguardar um pouco mais 
para não causar poluição.

bicicleta não é mais moda, é tendência de 
mobilidade. somos uma empresa carbono zero. 
Monitoramos o carbono que evitamos com as 
entregas sustentáveis. já são cerca de 17 to-
neladas de gás carbônico que deixaram de ser 
emitidos na atmosfera e, em pedaladas, são mais 
de 6 voltas em torno do mundo. somos a maior 
empresa de entregas sustentáveis do país. 

sou formado em Desenvolvimento de siste-
mas para internet com Mba em gestão estraté-
gica de empresas. trabalhei como desenvolve-
dor de sistemas nas maiores agências do sul e 
fui responsável pelo mais importante portal de 
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imóveis de curitiba. para concretizar a ecobike, ven-
di casa e carro. com isso, conseguiu um investimento 
inicial de r$ 200 mil para contratação de funcioná-
rios, uniformes, equipamentos e criação da marca. 

antes mesmo de lançar o negócio, tive um bom 
retorno dos veículos de comunicação, o que estimu-
lou a procura inicial. sou apaixonado por empreen-
der e transformar pessoas. acredito que todo mundo 
pode sempre fazer mais e melhor. nada é perfeito o 
bastante que não possa ser melhorado.

a ecobike nasceu com a proposta de oferecer 
serviços de entrega express de maneira sustentável, 
transportando documentos e mercadorias sem emitir 
poluentes e ainda contribuindo para um trânsito me-
nos caótico e mais ágil.

TREINAMENTO
para que isso aconteça de maneira rápida para os 

clientes e segura para os bikers, investimos na valo-
rização dos recursos humanos e proporcionamos aos 
ciclistas treinamento de atendimento especializado e 
também de pedal preventivo. o curso é realizado em 
parceria com a escola de bicicleta (sp) e ministrado 
por arturo alcorta, um dos fundadores. a segurança 
dos ciclistas é fundamental: os bikers são orienta-
dos com conceitos teóricos e treinamentos práticos. 
Dessa maneira, há a garantia de que o ciclista courier 
será uma referência de pedal correto e seguro na ci-
dade.    

bicicletas são os veículos mais versáteis para uso 
nos centros urbanos, e os desafios intermodais mos-
tram essa vantagem todos os anos. o uso da bike é 
um recurso poderoso para melhorar a qualidade de 
vida nas cidades, com a redução das emissões de 

gases poluentes, além de contribuir para desafogar 
o trânsito. o ciclista ganha em saúde, e a sociedade 
ganha em segurança, porque os acidentes com bici-
cletas são mínimos se comparados, por exemplo, com 
os causados por motocicletas. 

o treinamento de pedal urbano orienta os ciclistas 
courier e garante atitude mais responsável durante a 
rotina de entregas pela cidade.

ao circular pelas ruas da cidade de são paulo, 
é comum encontrar ciclistas pedalando em qualquer 
horário do dia. É nítido o aumento de pessoas que 
passaram a utilizar a bicicleta como alternativa ao 
carro ou transporte público. isso se deve às campa-
nhas de incentivo realizadas na cidade, além de cons-
tituir uma opção para escapar do trânsito caótico en-
frentado pelos paulistanos. 

MENOS ACIDENTES
o aumento excessivo de ciclistas poderia signi-

ficar mais acidentes, mas, em março deste ano, uma 
pesquisa realizada pela companhia de engenharia de 
tráfego de são paulo (cet) trouxe informações so-
bre acidentes e mortes no trânsito da cidade de são 
paulo em 2015. houve um declínio geral de 20,6% e 
16 mortes de ciclistas a menos com relação a 2014. 
isso indica diminuição de 34%.

a intensa queda dos acidentes e mortes de ciclis-
tas em são paulo coincide com a extensão das ciclo-
vias disponíveis na cidade, a qual já chega a 385 km. 
a malha cicloviária proporciona segurança e tranqui-
lidade maior para quem pedala, além de não obstacu-
lizar o trânsito para os motoristas e reduzir, nem que 
seja minimamente, o congestionamento nas vias.

a redução da velocidade máxima em ruas e ave-
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nidas da capital para o padrão de 50 km/h foi outra 
medida decisiva que proporcionou aos paulistanos 
um trânsito mais seguro. a baixa velocidade dá ao 
motorista um tempo maior de ação/reação, o que já 
é o bastante para diminuir a quantidade de atropela-
mentos e colisões entre veículos. Mas, além disso, 
ainda que haja atropelamentos, a baixa velocidade 
garante maior chance de vida, menos ferimentos e 
menos sequelas.

antes de ser adotadas em são paulo, medidas pa-
recidas já haviam sido tomadas em outras grandes 
metrópoles do mundo. em nova iorque, por exem-
plo, uma pesquisa foi feita, e o resultado foi que a 
maioria dos motoristas novaiorquinos não sabia qual 
era a velocidade máxima permitida nas vias. em se-
guida, uma campanha mostrou que a chance de um 
pedestre sobreviver em um atropelamento é de 70% 
se o veículo estiver a 40 mph, cerca de 64 km/h. se 
o mesmo acidente acontecesse com o veículo a 30 
mph, 48 km/h, o pedestre teria 80% de chances de 
sobreviver. Depois disso, os bairros ganharam velo-
cidade máxima de 20 mph, 32 km/h, e os moradores 
não se queixaram ou questionaram as mudanças.

já em londres, a pesquisa com o título “the ef-
fects of drivers’ speed on the frequency of road ac-
cidents”, realizado pelo Departamento do Meio am-
biente, dos transportes e das regiões, prevê uma 
diminuição de mortes de 5% para cada milha a menos 
na velocidade média dos veículos. 

o fato é que a diminuição da velocidade máxima 
resulta em uma queda considerável de acidentes. a 
prioridade é a defesa dos mais frágeis, os pedestres, 
e também dos ciclistas e motociclistas, uma vez que 
tais usuários muito embora conduzam veículos, tam-
bém estão expostos. 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À VIDA
o programa de proteção à vida alertou ainda mais 

a ecobike sobre os problemas de segurança e mobi-
lidade dos ciclistas urbanos. o programa foi iniciado 
em 2013 e trouxe diversas alterações e melhorias 
para as ruas da cidade. entre elas estão os bolsões 
de parada para motos e bicicletas à frente dos carros 
nas paradas semafóricas, faixas de pedestres diago-
nais em cruzamentos muito movimentados, redução 
da velocidade das vias arteriais e implantação de 
áreas 40, além de revitalizar mais de 4.500 semáfo-
ros em cruzamentos da cidade. 

o índice de mortes a cada 100 mil habitantes caiu 
8,7% em junho de 2015, passando de 10,35 para 9,45. 
a meta da onu é reduzir em 50% o número de mor-
tes no trânsito. Quando o programa da onu começou, 

em 2011, o índice da cidade era 12 mortes a cada 100 
mil veículos. 

O FUTURO 
a logística fracionada é um grande desafio nos 

grandes centros, por questões de custo, mobilidade 
e prazo. como a ecobike courier é a maior empresa 
do país nesse setor, nós ganhamos mercado cons-
tantemente por meio de parcerias com grandes pla-
yers dos segmentos de cosméticos, farmacêuticos, 
e-commerces e operadores logísticos. nossa estima-
tiva é que nos próximos cinco anos vamos crescer 
nas principais cidades do brasil, o que permitirá uma 
capilaridade e escalabilidade de atendimento ainda 
maior.

estamos apostando em franquias. o serviço de 
entrega não é mais novidade. estamos partindo para 
entregas especiais que negociamos com grandes 
empresas. uma, por exemplo, é a de cosméticos para 
entrega na casa do cliente; outra é a entrega de con-
vites, em que o entregador vai de smoking. 

além disso, há um o aplicativo de gestão de entre-
gas para delivery. com ele, o cliente sabe exatamente 
onde está o entregador com sua encomenda por meio 
de geolocalização. hoje, grande parte das empresas 
de motoboys utiliza o excel para controlar suas en-
tregas, o aplicativo de gestão organiza a logística e 
simplifica a informação para o cliente e a empresa. o 
próximo passo é a possibilidade de realizar entregas 
com mais opções de veículos verdes, como carros hí-
bridos, por exemplo.  •



44

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

sustentáveis

a Dopper, empresa social holandesa, montou a escul-
tura de 12 metros, plastic Madonna, que ficará exposta 
até 20 de julho na praia de botafogo, no rio de janeiro. a 
intenção da empresa fabricante de garrafas sustentáveis 
é chamar a atenção para o problema mundial causado por 
resíduos plásticos descartados de forma incorreta, que acabam em nossos oceanos, e podem até entrar em 
nossa cadeia alimentar. a obra de arte é uma iniciativa do artista holandês peter smith e foi realizada no brasil 
pelo artista eric fuly.

a plastic Madonna – que representa a imagem de uma mulher amamentando seu filho – é feita de garrafas 
pet coletadas no mutirão de limpeza #riosemlixo, também promovido pela Dopper durante o último verão. 
a ação marcou o início de um trabalho de conscientização que a Dopper planeja para o brasil. a empresa, que 
tem como missão levar mensagens de consciência ambiental, acredita na importância de diminuir o descarte 
indevido de plástico, principalmente de garrafas pet, por causa do impacto direto que esse descarte tem na 
vida marinha e também na saúde da população. partículas de plástico já são encontradas na nossa alimentação 
(peixes) e até mesmo no leite materno – o que é também uma das motivações da plastic Madonna.

“Desde minha primeira visita ao rio de janeiro, me apaixonei pela cidade, porém fiquei preocupado com 
a quantidade de lixo em uma paisagem tão bonita. isso nos motivou a organizar limpezas nas praias cariocas 
durante o verão, para sensibilizar os moradores e visitantes e dar destaque a esse problema global. o plastic 
Madonna é a o resultado de um trabalho em equipe: transformamos resíduos em obra de arte”, afirma Merijn 
everaarts, ceo e fundador da Dopper.

A ESCULTURA
o brasileiro eric fuly projetou a plastic Madonna a partir da ideia concebida pelo holandês peter smith. para 

a criação da escultura, eric montou um time técnico composto por jovens que participam de um projeto educa-
tivo social que atua na formação artística desses jovens, dando a eles a oportunidade de adquirir experiência, 
desenvolvimento profissional e uma fonte de renda.

eric ensina aos jovens novas técnicas artísticas e aplicações para a reutilização de plástico, ajudando-os a 
ver o material de um modo diferente. Dessa forma, a arte torna-se um veículo para transmitir aos jovens ensi-
namentos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade.

Empresa holandesa 
promove ação contra 
poluição nos oceanos

com o objetivo de aproximar a natureza das pessoas que vivem nos centros urbanos e restabelecer 
a conexão dos seres humanos com ela, a fundação grupo boticário de proteção à natureza promove em 
diversas capitais a conexão estação natureza. a exposição inédita é gratuita, itinerante e fica no rio de 
janeiro até 1º de julho. em seguida, vai para campinas (10 a 24/7) e chega a são paulo em agosto (3 a 17).

a conexão estação natureza foi estruturada com o objetivo de sensibilizar os visitantes para a causa da 
conservação da natureza, oferecendo atividades interativas surpreendentes, a partir de recursos tecnológi-
cos avançados. são seis estações interativas, em que os visitantes terão acesso a recursos de última gera-
ção como óculos de realidade virtual, cinema sensorial, plataforma de games estilo Kinect e telas touchscreen 
com tecnologia Motion by Hands.

Fundação Grupo Boticário lança exposição interativa sobre a natureza brasileira
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BG Brasil lança Prêmio de Educação Científica 

FecomercioSP apoia projeto de logística 
reversa de eletroeletrônicos na cidade de São Paulo 

até 20 de agosto, professores das redes municipal e estadual de ensino do rio de janeiro podem se 
inscrever na terceira edição do prêmio de educação científica. a premiação é iniciativa da bg brasil, uma 
companhia subsidiária da royal Dutch shell plc., e tem como objetivo reconhecer experiências inovadoras e 
criativas de ensino realizadas na rede pública fluminense. 

podem participar docentes que lecionam as disciplinas de ciências e Matemática no ensino fundamental 
ii e biologia, física, Matemática e Química no ensino Médio, que tenham desenvolvido alguma prática com 
metodologia atrativa para seus alunos durante o ano letivo de 2015 ou no 1º semestre de 2016. 

 “para esta edição, optamos por antecipar o início do período de inscrições, incentivando aquele profes-
sor que já tem uma ideia inovadora, mas ainda não a colocou em prática. ele terá os próximos meses para 
desenvolver e implantar seu projeto em sala de aula, estimulando os estudantes a se interessarem cada vez 
mais pelo estudo de ciências”, explica pâmella De-cnop, gerente de responsabilidade social da bg brasil. 

as inscrições devem ser realizadas pelo site www.premiodeeducacaocientifica.com.

a federação do comércio de bens, serviços e turismo do estado de são paulo (fecomerciosp), por meio 
do seu conselho de sustentabilidade, está entre as entidades que apoiam e incentivam o projeto “Descarte 
on”, iniciativa piloto de logística reversa de eletroeletrônicos (reee) realizada em conjunto pelos governos 
do japão e do brasil.  

a ação será promovida a partir de abril na cidade de são paulo e contará com o engajamento de varejistas, 
cooperativas e associações representativas do setor eletroeletrônico. inicialmente, o projeto será realizado 
na região da subprefeitura lapa e terá o objetivo conscientizar os moradores sobre a importância da desti-
nação correta para esse tipo de material. 

o projeto de reee foi desenvolvido pela jica (japan international cooperation agency), órgão do governo 
japonês responsável por ações que apoiem o crescimento e a estabilidade socioeconômica de países em de-
senvolvimento; o MDic (Ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio exterior); o MMa (Ministério do 
Meio ambiente); a prefeitura de são paulo – por meio da secretaria de serviços e da aMlurb (autoridade 
Municipal de limpeza urbana); e a agência brasileira de cooperação (abc).  

com o objetivo de difundir e valorizar ações e projetos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, in-
centivar a inserção do conceito de sustentabilidade na gestão empresarial – entre eles, a consciência de logística 
reversa de produtos e embalagens no país –, o conselho de sustentabilidade da fecomerciosp apoiou o projeto e 
foi responsável por intermediar a iniciativa com as principais empresas do comércio varejista do estado. 

nova plataforma brasileira de moda, que teve início com 
uma série de desfiles e outras atividades entre 15 e 18 de 
junho, no píer Mauá, o rio Moda rio dedicou espaço também 
à sustentabilidade. carol fernandes e carolina Zoccolli, do 
sistema firjan, falaram no dia 15 sobre consumo consciente 
e economia circular, comentando sobre tendências de com-
portamento do consumidor e cases de empresas da área de 
moda neste campo. o senai rio é o patrocinador master do 
rio Moda rio, que tem o sesi rio como apoiador.

Sustentabilidade na moda
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Kelly nasCimento
insight-bioMa eDitor

industry worldwide faces its fourth revolution, 

called industry 4.0. technology, competitiveness and 

innovation are its pillars. this new operating model is 

already a reality in countries like germany, the united states 

and china, which already included it in their industrial planning.

Meanwhile, the reality of the brazilian industry has not even 

reached the 3.0 model. and this is not the result of mere chance. brazil 

is not - and never was - an innovative country. the good news is that you can 

still be. in the cover story of this issue, glauco arbix, former president of finep, 

explains how we got to this stage doldrums and displays the path to be traversed to 

enter the global innovation game. the path is not easy, but necessary! Discover on 

the following pages!

synthesis

Interview with 
João Meirelles
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A BRAZILIAn DILEMMA 
InnOvATIOn,

by glauco arbix
professor at usp

the stigma of not being innovative chases 
brazil for decades. it is a condition intrin-
sic to the economic model of the country 
unfriendly to the culture of innovation. to 

understand the developments, implementation and im-
pact of this situation, just look at what happens in the 
country. We have a huge park of multinational subsi-
diaries installed in national territory, precisely because 
they did not find much competition from brazilian com-
panies. for a period, it was acceptable. the country 
was born industrial and economically. after a while, if 
it persists, the condition becomes a burden, which is 
a little the situation we live in today. brazil has an un-
derperforming economy, which cannot offer the world 
quality products to compete. that’s our problem. We 
have an economy of low productivity, which makes it, 
from a general point of view of competitiveness, is fra-
gile.

today, brazilian suffers the consequences of this 
fragile economy, intrinsically related to poverty. the 
country has difficulty to grow, sustain growth, and pro-
vide quality jobs, well paid, decent, for the overwhel-
ming majority of the population. jobs are offered in 
pieces, to some localized areas, not enough to spread 
across the whole economy, which is a sadness, be-
cause it is at the root of a more fragile situation of the 
population, out of poverty, hardship, the country still 
faces, unfortunately. some more, some less.

from the point of view of technology and scien-
ce, we have a great dependence on what comes from 
abroad, which is a mark of our economy, heavily de-
pendent on standardized products, called commodities, 
what is not bad itself, but would have to be combined 
with dimensions of our economy to develop products, 

goods, services, higher quality, more complex, with 
greater sophistication, which are those who can give 
the tone and rhythm of a more dynamic economy.

LOOKING BACK
to understand the reasons that led us to this sce-

nario, we must go back in our history. the great eco-
nomic dynamism that brazil experienced was given in 
the 50, 60 and 70, with a rapid process of industria-
lization, but not always organized. indeed, it achieved 
interesting results, but also generated a highly unequal 
society, dysfunctional in many areas. barriers to inno-
vation emerge as one of the dimensions of this move-
ment.

We had, for decades, a closed economy, with limi-
ted competition, in which companies have never seen, 
or seen only occasionally, the need for innovation as 
a growth strategy. it is known that a more oriented 
economy itself does not demand that produces what is 
being done elsewhere in the world, with high quality, 
or a move to facilitate, solve problems. that is, it does 
not encourage major technological advances.

historically, we know that when it dominates a pie-
ce of the market, or the company is protected in that 
activity, accommodates up. this is because, from the 
point of view of adaptation to the environment in which 
it is inserted, disappears a key feature of the develop-
ment of the culture of innovation: the struggle to pre-
serve or expand their market space. this, also, would 
be a healthier behavior in a more dynamic economy.

brazil spent decades looking at itself, perhaps be-
lieving a greater potential than it has - the internal mar-
ket - without turning to what was happening outside its 
borders. a movement absolutely opposed to the most 

In testimony to Kelly Nascimento
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innovative economies, linked in an expansion perspec-
tive, with a focus that goes beyond their own country.

Despite this structurally unfavorable situation, an 
important step towards change route and get into the 
innovation game was given in 2005. that was the year 
of creation of the innovation law, an extremely impor-
tant mechanism because it could upgrade brazil’s point 
cool looking at items and areas that were quite late. 
it allowed our universities were able to talk to com-
panies. that is, it stimulated the knowledge produced 
and generated in the country would not be restricted to 
books or articles in magazines, but they could have an 
impact on society.

it is not, nor the objective of the law of innovation, 
to guide or manipulate scientific research, that has to 
be free and autonomous. but it is to have a capacity 
to take the brazilian intelligence. at various times, we 
seem to a nation that slays our ability, cannot by our 
gathered intelligence to move the country forward. 
history shows that repeatedly squandered our intelli-
gence and our ability to produce the new.

the law encourages innovation so that universi-
ties are more in tune with the economy, concerns and 
needs of the country, for brazil to advance. a tuning 
agendas. the law offers a number of institutional ar-
rangements for this to occur, how to release teachers 
to work on projects together with companies, among 
others who were caught in brazil. ten years later, the-
re was a strong movement of the academic commu-
nity, business, associations, government to initiate a 
review of the legislation and, more broadly, the regula-
tory framework that forms the innovation environment.

the result was the adoption of a law, which was 
named new framework for science and technology. 
enacted in january by president Dilma rousseff, the 
document develops a number of items of innovation 
law. it allows the use of a tool that is widely used in the 
world, linked to government procurement, especially 
for technology purposes. the new framework helps in 
this direction by introducing the brazilian government 
purchases dimensions that were not observed, the pu-
blic demand helps accelerate science and technology, 
and advancing innovation. thus, they use government 
procurement smarter and organized to achieve cost 
savings, management. through this mechanism of 
centralized purchasing, becomes dynamic-power of 
the brazilian state, which is very large, in health, edu-
cation, agriculture, defense. there are times that the 
most advanced economies realized that this purcha-
sing power could be better used to advance the com-
pany, if incorporated the scientific and technological 
dimensions to what the state gets.

BUREAUCRACY ANDA LACK 
OF MONEY, OLD PROBLEMS

but we must go further. all financial part, for exam-
ple, is outside the new framework. and we know that 
not just have an idea, you need to have the means to 
turn it into reality. for this, we must create a support 
structure, financing. there is a huge range of instru-
ments that can be used to stimulate the environment 
of science and technology. Many of these dimensions, 
the immense majority, is absent from our legal system. 
or is scattered in various other laws or do not have 
consistency. there are several factors that lead to a 
situation that we have today, where budgets geared for 
this purpose are easily cutted.

although the law prohibits cutting the funds bud-
get intended for education, science and technology, 
always comes someone who will find a way, saying it 
is not a contingency, is a contingency reserve. there 
are phrases and escape mechanisms that give public 
administrators that ability to cut or restrict expendi-
ture or investment in science, technology and innova-
tion. this is just one example, there are several others. 
investment funds linked to government cannot flow 
easily, are too bureaucratized. there are funds in the 
areas of telecommunications, mining, electricity. there 
are several funds, and coordination is not easy. the 
legislation does not always help. and there is still work 
of the Ministry of finance, which almost always cuts 
resources in these funds.

brazil needs to create a large national innovation 
fund, worthy of the country’s size, its dimensions and 
its cities. the current financing system for innova-
tion in brazil is inadequate and obsolete. We have an 
obligation to think and move towards a national fund, 
which is not as vulnerable as the current ones, which 
cannot be cut according to the will of a government. 
that is linked to a strategic and institutional vision of 
brazilian state, in order to ensure predictability.

no one in the world can do science, technology 
or  innovation interrupting the process in the middle. 
When building a bridge or a road, can be stopped for a 
month, a year, later resume and complete the bridge. 
innovation that does not happen: when you try to resu-
me the process in a year or two, others have done. it is 
no longer innovative techniques and technologies that 
are intended to use are already overcome. the devices 
have become older, inefficient. each time you stop the 
flow of resources from the point of view of the pu-
blic sector, we pay a huge price later. each stop will 
have an impact on what will be produced in five, six 
years. the country can even make a good product, but 
inefficiently or hand work excessive way, a machinery 
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already aged. so, its efficiency is not the same. even 
if you can make the product will not be competitive as 
we had originally thought.

SCENES OF A TRAGEDY
from the companies´ point of view, the process is 

very similar. in times of crisis, companies tend to cut 
what they consider “luxury”. the economy coughed, 
doesn´t even have a flu, anda the plans for technologi-
cal development and innovation are shelved. this is the 
brazilian tradition, which is a tragedy.

it is a tragedy because all the studies and surveys 
show that investment in technology and innovation du-
ring the crisis is what helps businesses recover faster 
in times when the economy begins to show signs that 
it is about health a little better. countries that have in-
vestments in crises are the most rapidly recover and 
gain positions in the competition between nations.

at corporative world, the process is the same: tho-
se who invest more during the crisis are those that 
will come out ahead and spend your competitors. this 
is when a corporation takes the leap. that’s when she 
can overcome the other. that’s exactly what happens 
in the formation of technology innovations worldwide.

the key is to maintain an investment flow constancy 
in innovation and technology. in addition to generating 
a culture of innovation, ongoing initiatives system, we 
must also have the flexibility to be able to invest in dif-
ficult times. none of this is easy, but needs to be done.

the public sector clearly has a distinct responsi-
bility. because, for most companies, it is the public 
sector that fuels this system, funding, and other sup-
port tools. but in private, beyond the performance of 
companies, you can create private investment funds, 
to encourage small businesses, startups, technology-
-based companies. and here, again, brazil seems ska-

ting, to run into the regulatory framework, the general 
environment.

it is difficult to invest in small business in brazil. it 
is difficult for small businesses to invest in innovation 
because it has difficulty in accessing resources, has no 
means of providing the guarantees required for this to 
occur. but it is also difficult for investors to place their 
money in companies. there is a very bad vicious cycle. 
it is difficult because the investor have to pay tax when 
it invests. it’s hard because this investor, under brazi-
lian law, is responsible, even if not participation in the 
life of businesses, for small, for labor issues. any slip 
of a small business, labor process, which can impact 
those who invest. brazilian law cannot distinguish the 
owner from the investor - which would be a way to 
protect and encourage the investor to put feature in a 
company because they know that, at most, what can 
happen is to lose that invested. but the reality in brazil 
is different. if someone is willing to invest 10 in a com-
pany, in addition to this amount, you can lose 30 per 
unforeseen, inaccuracies or failures of our laws.

both from the public and the private point of view, 
we have a long way to go to improve our business 
environment. of course, because of the crisis we are 
going through, the trend is privileging a more imme-
diate vision. but remember to deal with technology and 
innovation in the short term never works. this is valid 
anywhere in the world.

You have to draw a future line, either for the eco-
nomy, or to the industry sector, service, trade, or for a 
company. We must try to draw a future line and pursue, 
of course with the flexibility to adapt to the circumstan-
ces and adversity, as we are going through now, which 
is a very difficult situation.

now is the most painful time for companies to talk 
about innovation. they are pressured not to spend, 

are focused on survival. the 
economy is in contraction 
and promises, in the next 
two or three years, continue, 
even if you begin to recover 
at some point. but, i stress, 
the companies that can do 
this at this time will be better 
positioned to make a major 
leap in the beginning of the 
economic recovery. there 
are areas where innovation 
has become mandatory. in 
other areas, not much. it 
should be, but is not. they 
obey a slower pace of inno-
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vation incorporation. any company that has claim to 
grow, export, compete based on dynamism of its acti-
vity, has an obligation and maintain investments.

What differentiates brazil from the majority of de-
veloping countries is the fact that the country has a 
body of companies, although it is small for its territo-
rial dimensions that compete internationally. Marcopo-
lo, embraer, Weg, sabó are some examples. brazil’s 
drama is not in these companies. of course, when one 
of the corporations that stronger group falters, there is 
a great impact on the economy. but brazil’s problem is 
not well in this group, formed by more structured and 
competitive.

the major bottleneck is that the vast majority of 
brazilian companies is a little distant from this pro-
cess. others are too far apart. these are companies 
that have no ambition to grow, survive because the 
domestic market is very large. here the entrepreneur 
has the option to set up a company, sell to the local po-
pulation, and the business will last while it is possible. 
sometimes it lasts a lifetime.

What peps the economy is precisely the growth am-
bition, compete and produce under better conditions, to 
create higher quality products, more complex, incor-
porating or generate technology. this is the dynamic. 
that’s what makes the us economy, the nordic coun-
tries, germany has the complexity that today they boast.

these are economies with deep basis in enginee-
ring, solving problems. this is noticeable in a single 

trip abroad, when you have the feeling that “things 
work”. You call someone to fix and repair. here not al-
ways, because our services and our economy is not 
set up to solve problems. so there is low satisfaction.

our economy is not driven by innovation. our eco-
nomy is still an average economy, still driven by the 
industry, but always an industry average, which is not 
guided by the new generation of knowledge. that’s the 
bottom line that is placed. the overwhelming majority 
of our companies live in a world where innovation is 
not for them. even some talk about innovation, which 
today is very common, it became a buzzword. this is 
good but at the same time, sometimes an empty word, 
being away from the concrete practice. companies talk 
but do not innovate. there are several reasons: they do 
not want, they cannot afford or see. the explanations 
are many, but the reality is one: the vast majority of 
brazilian companies do not innovate. and those who 
innovate, do a medium to low level. the industry elite 
group and the brazilian service sector is super impor-
tant, is the fulcrum for spreading advanced practices 
for the whole economy. but this process is still latent, 
not yet disenchanted, need to flourish.

BLINDNESS TO TRENDS
brazil has a privileged position, which distingui-

shes it from other countries. vast territory, many re-
sources - natural and human - production tradition, 
heterogeneous industrial park, huge internal market. 
but need to invest in the future of areas, this is another 
great and relapsing problem. We cannot stay out of the 
big trends. in the 70s, when the world began to move 
in microelectronics, we were outside, just look what 
the brazilian brands - or which are not - in the area of 
electronics. the whole revolution in the communica-
tions field - 2g, 3g ... 5g - brazil also got out of it. in 
computing area the process was the same.

it is not giving in to fads, but if the country get out 
of communication trends, information technology, mi-
croelectronics, nanotechnology, biotechnology and 
artificial intelligence - which are areas of the future 
- will struggle to tinker with what is most valuable to a 
nation which are the health and education areas.

health industry explodes in the world today be-
cause of innovations and technology. in some areas of 
brazil to act as biotechnology and vaccines, but we’re 
late. there is no unfazed by the fact that brazil suffer 
from dengue in the xxi century. each time you put fea-
ture, it may take, sooner, or later, but it gets the results. 
it is striking that if we had maintained a policy with a 
clear focus in the search for vaccines against dengue, 
we would have been able to develop. When the country 
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started doing it in three or four years took strong steps, 
we are about to have a vaccine now in the butantan 
institute in sao paulo. in rio de janeiro, the oswaldo 
cruz foundation seeks the same. if there is focus, con-
centration of resources and intelligence, has no reason 
to not work. it’s what makes the world advanced. just 
look at what went right and do likewise, with a touch 
ours; it is the key. We have the obligation to do so.

it bothers a lot to people suffering diseases that 
would not suffer, we could have remedied. that is 
what being out of trends. not fail to have the brightest 
device with more electronic games, but not be partici-
pating in the major trends of human development, with 
a very strong impact on society. that is, we will take 
more to get the most reasonable civilization stages.

PREPARING FOR REVOLUTION AHEAD
the impacts go beyond. today we live in a situation 

that reflects profound changes brought about by tech-
nological and scientific advancement of nations. the 
impact on industry show devastating. it is underway 
a huge turnaround in the way of produce: there is a 
fusion between industry and services. the information 
is being linked to the manufacturing system. refrige-
rators, for example, identify which products are ending 
and triggers a process, connects to the supermarket 
or factory and open a delivery system from that infor-
mation. this completes the cycle, integrates processes 
that are now completely disintegrated. today’s systems 
have the integration digital words and a magical com-
bination. this in a manufacturing system is impressi-
ve, because there is no longer the idea of making a 
prototype, test, and only then start manufacturing. to-
day these processes are done simultaneously, which 
opens the possibility to integrate not only a factory, but 
also their suppliers. in countries like germany, it is al-
ready a reality. the germans call this process industry 
4.0; americans, on advanced manufacturing.

all this is very embryonic, but what is already view 
is very strong. Machines are replacing or doing tasks 
previously unimaginable. this will have very strong 
impacts on employment. it is no use to say, as in the 
past, every time a new technology emerged, closing up 
some jobs here, but opened up new elsewhere. the si-
tuation today is not clear in this regard. no one can sa-
fely say that this is what is happening. on the contrary, 
indications are to the effect that some jobs are closed, 
some open, of course, but never in a relationship, as in 
the previous period, which exceeded or at equaled the 
previous situation. We will have machines that do the 
work and eliminate jobs.

it is not known what is the big picture, but for sure 

it is not good for employment. of course, if this is con-
firmed, the company will have to discuss its structure. 
because one thing is to say that if the economy goes 
well, you create jobs to keep the company working and 
working. another thing is you know you have an eco-
nomy that works saving jobs. it means there will be a 
piece of society that is not what will not work because 
they do not want or are not qualified, but because he 
has no job for him. so you need to review what so-
ciologists call pact of society. We must rediscuss to 
see how it works, a society where only the very skilled 
have jobs. this is a just size, but the revolution ahead 
also brings well-being.

imagine the autonomous car, one of the develo-
pments is the brutal reduction in the number of ac-
cidents. are cars that have sensors, can avoid gaps. 
brazil is out of this trend, for example. and what does 
that mean? We are entering a stage in which machines 
are managing to develop skills, perform functions that 
previously could not. the machines were what the hu-
man sent. a driverless car does not do what a human 
boss, you can not anticipate every situation that will 
be faced. a driverless car is structured from the idea 
that, at a given time, it will decide whether to the right 
or to the left, accelerate or brake. this is the point. it is 
one thing to predict, another is to have machines that 
end up taking some decisions, even if controlled. it is a 
quality change in people’s lives.

this is called artificial intelligence. all major com-
panies are entering this debate, not just industrial. it 
is worth noting that companies are always tampered 
with more intelligence that are coming. facebook, Mi-
crosoft, google, apple. they are entering the world 
of industry. this, in turn, is on alert because of the-
se strong change, but is also nervous because it is 
not the traditional competitor is coming to compete. 
these are companies that have never been there. 
What google or apple have to do with a car without 
a driver? the situation is quite complicated for the 
industry and who does not invest in innovation will 
be left behind.

this new form of production also changes the cur-
rent balance between the nations. in the last 20 years 
the world has seen the advanced countries exporting 
their companies settling in other territories because 
they offered advantages, including brazil. lower wa-
ges, cheaper land, more plentiful and abundant energy, 
ease and tax exemption. the so-called emerging or 
later, always offered a base, companies have always 
been very welcomed. Despite all the closed brazilian 
economy, brazil has never made restrictions on lar-
ge multinationals, that have always been there, always 
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present, even with a more closed economy, protective, 
which inhibits innovation.

if this industry 4.0 is established and begins to pro-
duce the benefits that emerging offered cease to be 
great advantages. if a machine does something that the 
workers were, of course, the cost of labor is lower. 
Why take my factory to china, the advantage of cheap 
labor no longer exists or has been totally relativized? 
or why take the job of my country, which is already 
little to give to another? this is the thought.

i am doing a research on the industry 4.0. all coun-
tries that are working on this intensively - united sta-
tes, germany, japan, china, south korea, england, 
france - have a priority point in their strategies to 
recover their companies, their subsidiaries and bring 
back to their countries . it’s a completely different si-
tuation 20 years ago when there was a flight of compa-
nies around the world: china, central america, brazil, 
india.

governments are setting reshore strategies to 
bring back businesses.  they may not be able to bring 
all but a concerted effort thus shows that it is possible 
to achieve. according to recent surveys, over 50% of 
american multinationals plan to bring back its subsi-
diaries to the us in the next five years. this is a given 
very strong, with profound impact in emerging coun-
tries, including brazil.

those that could, won´t come. and the latest, ins-
talled with newer methods, can go quietly. the new 
generation of plants is lean, small, agile. from an eco-
nomic point of view, the investments that are fixed 
there are very low. new technologies tend to reduce 
the weight of sunk investment. the new changes will 
bring these very serious concerns because they can 
remove large investments from emerging, while ope-
ning new and good opportunities for these economies 
develop. if countries, or brazil, will enjoy, is not known. 
but you need to know where to go, willingness to think 
big and invest in the right way. if not, it will be even 
more difficult.

and the situation is not good for the brazilian in-
dustry, which is experiencing a very strong crisis. she 
was not established in the industry and now has 3.0 to 
4.0. but at the same time, there is no law in the uni-

verse that says that companies are required to go th-
rough all the stages through which the others have. in 
science and technology, it is very clear. the absorption 
of technology components, and its processing, creates 
the condition to evolve to a high civilization. no one 
forces you to go through each civilizational ladder by 
which others passed. this is a very primary vision is 
not how it works. brazil has shown that i am not spea-
king hypothetically. just watch the brazilian industria-
lization. in this process, there was a rapid absorption, 
reconditioning companies, which were more dynamic 
and 30/40/50 years, put the country at a later stage 
from the industrial point of view. obviously, if you look 
from the social point of view, it is bad, there are many 
inequalities.

the same situation will be placed now. if we know 
how to use, we can absorb technologies immediately 
and generate new components. i do not think the battle 
is lost, we are doomed to have a third or fourth cate-
gory industry. Mainly because we have a structured 
park. it is outdated, but it can make jumps. We enginee-
red to do so. and we have a base in the area of com-
modities that helps to sustain it in the area of mine-
rals, all of animal protein, vegetable protein, protection 
and grains. brazil has a weight, is not a monosyllabic 
economy. We have variety and diversity. i believe that 
the brazilian industry can be structured to give these 
jumps are possible. if it is not conservative to try their 
recovery, rising step by step.

it’s not easy. there needs to be a very big link bet-
ween the public and private sectors. the public cannot 
pretend to dictate rules or determine what will happen. 
and the private must dialogue so that all efforts are 
concentrated to overcome its crisis. and that has to be 
overcome advanced, cannot be shy. companies cannot 
be on the horizon back to what they were three, four 
years. this horizon is very short.

if our horizons are limited, there is the illusion of 
being advancing and, later, the industry will fully take 
off the global reality. the idea is to already have high 
ambitions now working together with the state, buil-
ding systems in conjunction with the universities. bra-
zil must use its best to advance. and this is possible. 
i believe brazil will face a positive horizon ahead.   •
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for over a century, the neohumpeterian 
theses lifted technology ponderable fac-
tor of production, coining it as important 
as labor or capital. not without reason, 

countries began to invest to acquire it, plus the al-
ternative option to develop it properly, and even in 
the future, sell or license. in this context acquisition, 
tax incentives for alternative won expressive breath 
over time. in brazil, fiscal stimulus policies started 
in 1991, by law 8.248 / 91 - of information act, which 
benefited companies in the technology sector (hard-
ware areas and automation), interested to invest in 
r & D. two years later, it was created law 8.661 / 93 
- which established the industry Development pro-
gram and the agricultural pDti / pDta. the program 
supported the technological capabilities of the com-
pany, aiming to generate new products or processes, 
or the obvious improvement of its characteristics by 
implementing its own r & D programs or contracted 
with research and development institutions.

in more recent times, valuing the sign of innova-
tion, the brazilian government enacted in 2005 law 
11,196, named the good law. this legal cool device 
came with the power to motivate companies from 
all sectors to undertake research and development 
activities and technological innovation, based on the 
creation of comprehensive tax incentives. these in-

centives were distributed per company and per pro-
ject, with interesting tax benefits, like:

• full depreciation of machinery and equipment 
used for research and development (financial bene-
fit);

• additional exclusion percentage of expenditu-
res / expenses on r & D activities, the taxable inco-
me and the base of social contribution;

• Deduction of expenditures classified as opera-
ting expenses;

• 50% reduction of the ipi on machinery and 
equipment used for r & D, in its acquisition;

• exclusion of expenditures / expenses on inno-
vation activities to be performed by ict’s, the taxa-
ble income and social contribution basis (excluding 
other benefits);

• aliquot 0% of the withholding tax levied on re-
mittances abroad for registration and maintenance 
of trademarks, patents and cultivars.

one of the most important points of the “good 
law” (lei do bem) deals with the automatic applica-
tion of tax incentives significantly different from pre-
vious tax incentive schemes (which were dependent 
on approval by the Ministry of science, technology 
and innovation - Mcti). because of the system intro-
duced to the law, companies select the projects and 
account for their investments (expenses) in a specific 
account. then should only submit an annual form to 
Mcti, which in turn evaluates whether recommended 
or not such expenses, while projects with innovative 
content (as evidence of r & D) and send documenta-
tion to the irs (auditing). indeed, the results from the 
first year of implementation of the law are very po-
sitive, both in terms of companies that have to adapt 
their projects (of various kinds: basic research (pb), 
applied research (pa) and experimental development 
(De )) to the relevance of impact indicators, for exam-
ple the considerable increase in the recruitment of 
researchers and the inclusion of products / services 
and processes on the market.

thus, this article aims to study and to position 
themselves critically about the factual evidence re-
lating to the deployment and advancement of the 
good law. composes the article, this first chapter, 
which introduces the topic. following the second 
chapter contextualizes. the following are results, 
review and finally, the fourth chapter of conclusions. 
the methodology implemented made use of explora-
tory search in databases (public) like, followed up by 
critical and comparative analysis (in this case con-
sidering other instruments).
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THEME BACKGROUND
the individual or collective knowledge from ob-

taining answers to disturbing questions have always 
formed pillars useful technological developments. 
this evolution can be seen through innovation pro-
jects, where new products / processes distinguish 
firms and countries, lifting them, respectively, the 
new revenue and prestige levels. the logical con-
sequence of technological change when they enter 
the market - innovation - have set the tone and pace 
of development. in order to be inspired to achieve 
them, the countries look beyond their own macroe-
conomic needs, benchmarking actions most iconic 
and impactful; implementing, for example, tax in-
centives policies, as in the us case. there, since 
the 1980s the companies already benefit from these 
mechanisms, which operate as credit system contri-
buting to tax cuts.

the relentless pursuit of enterprises by increa-
sing the competitiveness in the face of strong com-
petition, has since, gaining the form of projects for 
new products and processes. by the time that hap-
pens, interweaves internal departments, stimulating 
multidisciplinary and partnership with research ins-
titutions (ict), improving the management culture 
and stimulating “brazilian creativity” in various sec-
tors understood from the manufacturing industry to 
companies services.

in brazil, the legal frameworks have played a 
role, whether the subsidies (eligible or not), or 
properly in granting tax incentives. the good law 
fits this latter condition. founded in 2005, since 
in the wake of the innovation law, came with a 
proposal to support r & D and technology develo-
pment, properly promoting innovation in brazilian 
companies.

the individual or collective knowledge from 
obtaining answers to endless questions related to 
“what can improve” or “creating” and “how and with 
what methodology do,” generate (more) knowledge 
and development, the steps of catching up, which 
can give, initiated by different dimensions of lear-
nings, and are embodied through technological in-
novation projects of products / processes, services, 
since 2006 has been taking force with federal tax 
incentives included in the good law. their advance, 
although it registered lower utilization rates in the 
first years after implanted, had a significant inflec-
tion in the second half of its term. the next section 
of the article presents numbers that give us reason 
shows his found acceptance by the business com-
munity.

RESULTS
among the identified results, the following can 

be listed:
• increased awareness of development and dis-

semination of innovative culture and management 
innovation;

• Development of product designs and innovative 
processes;

• adoption and diffusion models of cooperation 
mechanisms between companies with specific clau-
ses of intellectual property;

• Development of new supply chain, with univer-
sities and ict’s partnerships, covering and focusing 
even partially outsourced developments with micro 
and small enterprises, aiming to increase research, 
Development and innovation.

as it is lawful to realize in the analysis object 
period, there was a growth rate of companies par-
ticipating in the order of 41% pa behind this per-
centage has formed a large intellectual capital built 
by experts, consultants, icts, finally, individuals and 
companies that lend their talents to the advance-
ment of law.

When struck look at is the quality, the setting, 
over time, it is also auspicious, since r & D projects 
diversified and in which incorporated innovation 
dimensions should design new products or manu-
facturing processes, as well as the aggregation new 
features or characteristics of the product or process 
involving incremental improvements and effective 
gain in quality or productivity, resulting in greater 
market competitiveness.

the law of good can strengthen the technolo-
gical intensity of the companies, regardless of the 
degree to which they are situated. in the list of the 
different sectors with projects as annual r & D ac-
tivity 2013 - Mcti, if we list: Mechanical and trans-
port, software, chemical / petrochemical, food, 
consumer goods, pharmaceutical, Metallurgy, fur-
niture, Mining, pulp and paper, textile, construction, 
agro-industry, telecommunications, among others.

according to the same report, the tax waiver from 
the law of good was r $ 2.14 billion (gross), bene-
fiting 1,158 companies. according to fiesp (2015), 
85% of all tax relief is restricted to the exclusion 
of 60% on cost expenditures, 15% increase in the 
number of researchers, while incentives on patent / 
cultivars also granted have insignificant share.

When comparing the results of the latest survey 
of technological innovation ibge (pintec) related 
to 2011 with the results of the law of good the same 
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year, 2% of innovative companies and 10% of com-
panies with internal r & D used the tax incentive .

LAw OF GOOD: RECENT DATA 
IMPACT AND CRITICAL ANALYSIS

the breakdown of previous data, as expressed 
in table 2 allows us to observe, in regional pers-
pective, how is the quantitative distribution of the 
projects. is it lawful to realize that the number of 
companies who know the law of good and use is 
highly variable, with the majority concentrated in the 
south and southeast regions. to get an idea, just in 
the last year, 2013, this percentage reached more 
than 90%. that comes in reinforcing the dominance, 
already known, of the activities of r, D & i within 
these regions compared to the other in brazil.

indeed, the legacy of tax incentives for the tech-
nological research over the years shows that sus-
tainable, disruptive, incremental innovations, among 
others, are timely and considerately instrument.

Well, the institutional apparatus which was con-
solidated with the law of good, although with clear 
and relevant objectives, and boasting excellent re-
sults, before the first signs of recession, was the 
first to be put on hold by the Ministry of finance, 
in the format tax adjustment schedule. this was 
through the publication on september 30, 2015, in 
the official gazette of the provisional Measure 694, 
which increased taxes and reduced tax incentives 
to the business sector. at the time, it was sent to 
congress, so that its approval would suspend for 
2016 the right companies to benefit from the main 
and most attractive point of the good law, which is 
the additional exclusion percentage of expenditures 
/ expenses on r & D activities, the taxable income 
and the base of the social contribution.

however, as the provisional Measure 694 was 
not voted on in the senate in time for conversion 
into law, tax incentives for technological innovation 
set out in Well act will not be suspended for the 

base year 2016 a legislative Decree will be pub-
lished dealing with the effects of said Mp, for the 
months he spent force.

Meanwhile, while the Mp lost no effect, was 
generated in the market a scenario of uncertainty, 
some industries that benefited from the Well of the 
law began to reduce investment, cancel and extend 
projects, reorganizing their structures and hundreds 
of research, which has generated the dismissal of 
professionals and skilled researchers.

even with the legal certainty of the use of tax in-
centives to the law, the high interest rates, reduced 
credit to businesses, difficulties facing the political 
crisis, high dollar and high tax burden, it will be dif-
ficult for brazilian companies to maintain the level of 
development technology in recent years. this could 
lead to companies (private or public), as occurred at 
the beginning of the 1990s, the collor era, to discon-
tinue important actions in r & D, and this against a 
world that already exercise a lot innovate.

CONCLUSIONS
the article addressed the federal law 11,196, 

named the law of good, considering its latest ad-
vances. based on some impact indicators, like the 
number of projects submitted each year, business 
segments that use incentives, regions where pro-
jects took place, number of new products and pro-
cesses within the market, the authors in their critical 
analysis quote this legal provision as a major in the 
brazilian inventory of pro-innovation instruments.

the article points out that, through the good law, 
the brazilian government divides the economic risks 
to companies that invest in search of projects for 
new products or processes, aiming at innovation. 
Meanwhile, deals with the learning by interacting and 
by searching, creating a favorable environment for 
access to new knowledge and markets, stimulating 
intellectual property protection, assisting in increa-
sing competitiveness and brazilian productivity.  •
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knowledge (law no. 13,123 / 2015) and a year la-
ter, was issued Decree no. 8772/2016, which, under 
the auspices of the industry, intended to improve the 
legal environment of insecurity that existed during 
the term of provisional Measure no. 2186-16 / 2001 
(Mp).

MAIN CHANGES
is defined genetic heritage (pg) as the entire ge-

netic information contained in animal species, plant, 
microbial or other, while the associated traditional 
knowledge (cta) refers to information or practice 
developed and maintained by indigenous commu-
nities, traditional or farmers. access is the activity 
(research and development) performed using this in-
formation, which may result in adding value to exis-
ting products and the generation of new products 
such as cosmetics, medicines, seeds and food. it is 
the result of access that can be the subject of an 
application for intellectual property rights.

among the changes introduced by law no. 12,123 
/ 2015, one of the most important was the dismis-
sal of prior authorization to access, replaced by re-
gistration in sisgen (“national system of genetic 
heritage Management and associated traditional 
knowledge”) in order to decrease before bureau-
cracy imposed by the Mp and facilitate adherence 
to the system.

such registration must precede, among others, 
the application of any intellectual property rights, 
and the granting of rights is conditional upon regis-
tration. compared to the Mp, now also the applicant 

for plant variety protec-
tion, and not only of the 
patent application, need to 
pay attention to prior re-
gistration obligation. the 
sisgen must be updated 
at least once a year with 
information regarding the 
application of intellectual 
property rights.

in this regard, a point 
to be noted is that the law 
allows access when done 
by an individual or natio-
nal legal, public or private, 
or corporate headquar-
ters abroad only when 
associated with national 
institution for scientific 
or technological research. 

the importance given to biodiversity is in-
creasing, for their intrinsic value in the 
social, scientific, cultural and economic. 
the prospect of continued increase of its 

value goes beyond the fact that, in itself, a source of 
material resources, but includes the understanding 
that is the repository of information that represents 
infinite possibilities of developing new products, 
biotechnology as pharmaceuticals, cosmetics, food 
and seeds.

so we live the biotechnology century, due in lar-
ge part, the incredible advances in different areas of 
knowledge in biological sciences, agronomy, gene-
tics, computer science, medicine and pharmacy. the 
research and development process in these areas are 
extremely intensive and investigative, requiring very 
high investment of time and financial resources.

brazil, despite being considered one of the most 
diverse countries in the world and, therefore, with 
great potential for development of biotechnological 
solutions, little takes advantage of this immense 
patrimony. this scenario is partly justified by bu-
reaucratic hurdles related to the rules of provisional 
Measure no. 2186-16 / 2001, regulating the use of 
resources of brazilian biodiversity.

in this sense, the country was the need to create 
a legal framework that would allow preserving ge-
netic resources and associated traditional knowled-
ge at the same time stimulate sustainable economic 
exploitation of these assets.

in May 2015, it was enacted the new law access 
to genetic resources and associated traditional 
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there is, therefore, a brazilian government’s efforts 
to reduce or prevent biopiracy and to stress that any 
intellectual property rights on products and proces-
ses resulting from access to pg or cta have natio-
nal and holders.

according to the law, the board of Management 
of genetic heritage (cgen) should still keep its own 
system to allow the traceability of activities resul-
ting from access to pg or cta, so that apparently 
both the inpi (national institute of industrial pro-
perty) as the snpc (national plant variety protec-
tion) should now function as “checkpoints” in mo-
nitoring the production chain, which will allow the 
identification of the finished product and the end of 
the production chain.

another important change of the law was to es-
tablish that the obligation of benefit sharing agree-
ment arises only when the finished product is ac-
tually achieved, and not when the mere commercial 
use perspective. thus, the distribution of benefits 
will occur only for the finished product and at the 
end of the production chain. that was one of the 
main criticisms of the old law: not only the cbD was 
silent about, as the Mp not traced clear who was 
responsible for the distribution of benefits and at 
what time this should occur (if still in the product 
development phase or if already in its commerciali-
zation phase). law no. 12,123 / 2015 also started to 
allow clearly benefit sharing through non-economic 
character of compensation.

regarding to intellectual property, Decree clari-
fied that are exempt from benefit-sharing licensing 
operations, transfer or permission to use any form 
of intellectual property right on the finished product.

still, in a positive way, the new law does not 
require the sharing of benefits for micro and small 
businesses and individual microentrepreneurs, 
which, hopefully, will encourage national startups 
appearance using genetic resources and associated 
traditional knowledge as the basis of your process 
research and Development.

another important aspect of law no. 12,123 / 
2015 was clear that no accesses are made subject 
to it before 20 june 2000, as well as the product of 
economic exploitation finished resulting therefrom. 
Decree no. 8,772 / 2016 also approved the possibi-
lity of regularization of accesses made between 20 
june 2000 and the entry into force of law no. 12,123 
/ 2015 and the settlement of performed accesses 
after the entry into force of law no. 12,123 / 2015 
and before the decree of the issue. While this is an 
obvious fact for any lawyer, the fact of provisional 

Measure no. 2186-16 / 2001 did not bring about rule 
came to result in the assessment of companies and 
research institutes for use of genetic resources held 
ex situ collected before the term of the cbD.

however, law no. 12.123 / 2015 not only brought 
positives. for example, many were critical for the 
introduction of institutions not covered by the cbD, 
such as the creation of an office fund benefit to be 
administered by the union, that the anger of indige-
nous communities, because the cbD provides that 
the proceeds from the sharing of benefits would be 
managed by them. these populations are also consi-
dered impaired by establishing fixed royalty percen-
tage for the allocation of benefits in some situations.

following the fate of provisional Measure no. 
2186-16 / 2001, law no. 12,123 / 2015 has also 
been criticized for bringing imprecise concepts as 
to what would be the finished product, the benefit 
sharing object. Decree no. 8,772 / 2016 also failed 
to use subjective concepts like “market appeal” and 
“principal element of added value” to define what is 
meant by the finished product.

Moreover, in the case of use of associated tra-
ditional knowledge, for which remains the need for 
prior informed consent obtained from the commu-
nity involved, it was the responsibility of the user to 
evaluate who owns traditional knowledge. in cases 
of associated traditional knowledge of unidentifia-
ble origin, it is difficult to establish who owns this 
knowledge, and the lack of legal parameters for the 
analysis to be carried out by companies does not 
improve the situation.

finally, the decree brought new controversial as-
pects, such as the possibility of cgen through the 
mandatory registration, monitor the entire produc-
tion chain in order to identify the finished product. 
the high amounts of the fines by decree of failure 
(which are also applicable to individual researchers 
in some situations) may ultimately serve as a disin-
centive to the use of biodiversity. for example, the 
intellectual property right of application resulting 
from pg or cta access in brazil or abroad, without 
prior registration, may result in fines between r $ 
3,000 and r $ 30,000, in the case of natural person; 
and up to r $ 10 million for legal entities (excluding 
micro-enterprises, small businesses and traditional 
farmers’ cooperatives).

thus, there is still a long way to go until the sys-
tem reaches the level of speed and clarity necessary 
for the operation of companies. however, the new 
system already represents a major evolution from 
the previous scene. • 
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Food security for the

by emile a. frison
Director at bioversity international

by israel klabin
president at brazilian foundation for sustainable Development
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who knows the ngo la paz on foot, bolivia, 
may not know of their strong involvement 
in an initiative that links ecotourism and 
agriculture. since 2007 the proinpa ngo, 

the chain of restaurants alexander coffee and bio-
versity international have been working together to 
explore the agritourism opportunities in santiago de 
okola, a small rural community on the edge of lake 
titicaca. the idea was to test the agritourism could 
be used to generate sustainable livelihoods for local 
communities heavily affected by migration of young 
people. lake titicaca, located 4000 meters above sea 
level, is an important point of diversity where andean 
food grains like quinoa and cañihua, originate.

the strategic alliance conceived by bioversity in-
ternational has enabled partners to work together and 
find new markets for various traditional crops that 
were disappearing. as part of the work, agro-biodiver-
sity fairs were organized and the field tours for tourists 
in order to entertain them and show the diversity of 
andean grains and rich food culture associated with 
them. furthermore, a simple infrastructure was set to 
meet with the desire to tourists overnight stay. now 
visitors travel through the village to learn about indi-
genous crops and related culture. people are making 
money with hosting, the ride to the crops and the sale 
of food. the partnership with the restaurant helped link 
farmers to markets to take the products now neglected 
to large cities such as la paz.

as a result of this initiative, the community wit-
nessed an increase in income, social inclusion of 
marginalized people and the conservation of indi-
genous biodiversity and local knowledge. this is an 
example of line with conservation agriculture, con-
nected by agricultural biodiversity, which is the basis 
of life on earth, although it is under threat.

the region with the highest biodiversity is ama-
zon, which contains about one third of the species of 
animals, plants and micro-organisms on the planet, 
millions of hectares of dense forest and thousands of 
kilometers of meandering rivers composing the vast 
amazon basin. the challenge is to maintain a harmo-
nious relationship between man and nature.

the brazilian foundation for sustainable Develop-
ment (fbDs), non-profit organization, the proposed eco-
nomic-ecological Zoning of the amazon, a project to de-
termine the management of this region, which accounts 
for half of brazil. recognized as one of the leading insti-
tutions in brazil that promote environmental and sustai-
nability practices, fbDs wanted to improve the tools that 
could provide better quality of life for the local population, 
respecting the environmental constraints.

to begin, we designed an initial diagnosis gathe-
ring information on agriculture, forestry, biodiversity 
conservation, energy, transport and geopolitics. then 
a survey was conducted to collect data on geology, 
soil, vegetation, road systems and hydrography. 
With such technical information has been developed 
a highly specialized georeferenced database. this 
database now acts as a technical and scientific tool 
essential to drive economic and social development 
of the region, minimizing environmental impacts and 
trying to correct past mistakes.

these positive examples show that it is possible 
to coordinate economic objectives, social and con-
servation. it is time to rebuild the crops as produc-
tive, healthy and resilient ecosystems that preserve 
diversity within a wide landscape provider of food.

it is also time to take a step forward in this rela-
tionship. We need to find ways to include both goals in 
agricultural settings. We need partners commitment 
and funding towards a common vision. and we need 
that decision makers rethink policies that separate 
agriculture agendas and conservation.

the main characters of these sectors are begin-
ning to recognize the critical contribution of biodi-
versity to human livelihoods. With more research we 
can show how to protect biodiversity and use it to 
contribute to a resilient and multifunctional agricultu-
re that meets the food production targets, restoration 
and preservation of the environment. and that also 
meets the improvements of livelihoods in agricultural 
settings.

opinion leaders of agricultural organizations, 
conservation and market experience gathered in rio 
this month to support a new paradigm in agriculture 
and sustainable development. as part of the consor-
tium cgiar (consortium of international agricultural 
research centres), the bioversity is developing a re-
search model in agriculture with small producers and 
partners maximizing both the goals of agricultural 
sustainability as the productivity and conservation, 
and biodiversity as main point of connection.

our common vision is a global agricultural system 
that meets the growing demand for food production 
and sustainable ecosystem services due to climate 
change. this is critical for regions of the world whe-
re populations depend on agriculture and ecosystems 
for their livelihoods and food security need urgently.

cooperation between sectors is crucial to address 
shared global challenges and implement the conserva-
tion and use of biodiversity in the spotlight when dea-
ling with important issues such as nutrition and food 
security, climate change, human health and poverty.    •
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supply chains
Child labor in 

interview with joão Meirelles
general director of the peabiru institute 
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how to deal with children's presence in productive chains linked to family agriculture 

and plant extraction and family-based fishing? this is the theme of the interview with the 

director general of peabiru institute, joão Meirelles, which seeks to open a discussion 

agenda with all the actors involved in these activities. the debate is urgent, especially in the 

case of extraction of acai. the line proposed by Meirelles is that you open a front discussion 

with the participation of the most interested party: the producing families. "there will be 

experts, academia, state agents, to define it, but the directly interested parties. at times the 

government has regulated issues without the effective participation of stakeholders, caused 

more harm than good," says the general director of the institute peabiru.
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supply chains

When we speak of child labor in the supply chain, 
we are talking about which production chain?

We're talking business in rural brazil. first, it is 
necessary to distinguish the products are in interna-
tional value chains, commodities, as to the reality of 
the amazon, the case of cocoa, soy, palm, beef etc. 
When there is child labor in these chains, the issue is 
very serious. however, when it comes to family far-
ming and plant extraction and family-based fishing, 
legislation, unfortunately, does not have enough pa-
rameters to address this reality involving more than 1 
million families only in the amazon.

Why there is still child labor in these chains?
child labor is evident in chains whose stronger 

links – usually middlemen, industrial processors or 
others – do not care to know how the product rea-
ches them. the strongest links in the chain preten-
ding there are no problems and not pass on the matter 
to wholesale buyers, retailers and consumers.

How to deal with the theme "child labor" within a 
traditional reality, such as açaí, for example?

açaí, until recent years, it was a uniquely local pro-
duct. highly perishable, has always been consumed 
in the day (and appreciated as well), fresh, harvested 
the day before. and more was considered a devalued 
product, which served mainly the grassroots level, 
which consumed as part of a good diet - acai as fat 

(good fat), together with cassava flour (carbohydrate) 
and fish (protein). for açaí, once frozen, he won the 
brazil and the world, and the price rose to terms that 
the working classes have less and less able to pay. it 
is not a commodity in the traditional sense, but beha-
ves like a product whose price is dictated by higher 
external demand for the region that offer. in most of 
the extraction of açaí is the traditional family farming 
- father teaching son for generations. When the child 
climbed a açaizeiro to take the food of the day, it was 
part of a traditional culture and made great sense. 
the problem is when a young man finds himself im-
pelled to go up thirty times in açaizeiro to meet the 
explosive demand for the product.

At what time a family activity, which is part of the 
traditional culture communities, shall be considered an 
irregular activity?

When the boss is the boss. in the case, açaí bu-
yer, the scout here in the amazon, the processing 
plant açaí that freezes... it is a complex value chain, 
as shown in surveys by peabiru institute for the Mi-
nistry of environment (MMa) and unDp. When the 
acai plant purchase in the dark a shallow (basket) of 
the product that comes to him by a middleman (or 
middlemen network), this factory is getting rid of the 
responsibility to check the product is harvested. it is 
much more that child labor is precarious work, is the 
social impact of the activity, land security, environ-
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mental issues, the formality of the economy, a huge 
network which now involves more than 100 thousand 
families and moves a billion economy real and not so-
mething local, insignificant.

In dealing with this family tradition as child / illegal 
work, which may be the impact on families who work 
in supply chains?

brazilian law is an urban legislation and made into 
cabinets without knowing the reality, especially in 
traditional communities. We need to discuss with the 
traditional communities that participate in value chains 
related to the market, as this chain of açaí, what should 
be the parameters, the limits of youth activities in the 
activity. in no way should be encouraged or mask child 
labor. the rights of children and young people are 
foundation stones of the constitution of brazil.

Is there is an understanding of these families that 
the child's presence in the production chain can be con-
sidered something illegal?

this is an issue that deserves more research and 
debate. the surveys we conducted recently, with the 
support of the safe Work programme, regional of 
pará and amapá labour court - trt-8, and support 
fundacentro show a little discussed reality. What we 
found, mainly, it is the precariousness of work. our 
attention was not directed to child labor, but the pre-
carious work. and now, no doubt, we need to deepen 
and urgently the issue of child labor in açaí, as well as 
recognized traditional activities such as the culture of 
cassava and its products, especially the flour, cocoa; 
in short, it is a matter to face the front. You cannot 
leave aside the question. it is time also to address 
child labor in cattle ranching, fishing etc.

How to involve families in the debate?
the most important in this process are the young. 

their lives are at stake. strenuous and dangerous 
work has an impact for life. families are part of the 
question, especially in the setting of traditional value 
chains, such as socio-biodiversity products such as 
açaí, babaçu, cocoa, fruits etc. the most important 
thing is that all value chain links are responsible for 

their actions. the açaí beaters, the processing plants, 
the very government need to participate in this real 
debate, they will be held accountable if they stay out.

What to do so that these families can regularizing?
at the moment, i believe it is more relevant to de-

fine minimum acceptable parameters, for example, 
who can climb the açaí, at what age, physical con-
dition, limitations, safety issues to take, what should 
be the role of the family, who should be together in 
learning process of young people, which rights, du-
ties. our proposal is to undertake a pilot project to 
set standards in the field with young people, with fa-
milies and with the participation of other value chain 
links. there will be experts, academia, state agents 
to define it, but the directly interested parties. at ti-
mes the government has regulated issues without 
the effective participation of stakeholders, it caused 
more harm than good. naturally, this work must have 
technical support, and institutions with fundacentro, 
which has this function in brazil, must necessarily be 
present. i believe that the collaboration of the labour 
prosecutor is essential to monitor this process.

How the market can work with these families so 
that children stop working?

the market has an obligation to cooperate, not 
about wanting or not wanting. You cannot sell a product 
that unknown. ready, our proposal is to strengthen 
the core Manager of apl açaí Marajó, created on the 
official project MMa / unDp. it exists, is created and 
must be streamlined. it takes resources to work it. its 
members are public officials, social movements, wor-
kers 'unions and rural workers, financial agents, repre-
sentatives of employers' unions. the peconheiro (who 
rises in açaizeiro), the batter, acai charger, the middle-
man, in short, all need to participate. the Marajó can 
show the way to other producing regions. We have to 
work immediately, but we will have a product that, al-
though it has everything to be sustainable, but our ca-
relessness does not fulfill its social role. and no blame 
external forces. the responsibility is of pará, amapá to 
address this issue, and needs to be addressed now, is 
not subject to an undefined future.   •

We have to work immediately, but we 

will have a product that, although it 

has everything to be sustainable, but 

our carelessness does not fulfill its 

social role
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Renewable energy

by luiz eduardo f. do amaral osorio
vice president at cpfl institute´s admnistration board

is the answer to dilemma between 
  growth and CO2 emissions

the energy sector plays a crucial role in the sustainable development of the planet in this 

century. at a time of transition to a low carbon economy, the main challenge will be to 

balance the growing demand for energy with the rational use of natural resources and the 

reduction of emissions of greenhouse gases. by 2050, the united nations estimates that 

two-thirds of the global population, or 6.3 billion people, will be living in urban centers. 

this is equivalent to a new city with 1.4 million people each week in the next 36 years. 

a preparation to meet the economic growth led by emerging countries will need, whose 

pattern of consumption is lower than that of developed nations, which will require the 

adoption of new sustainable solutions for cities of the future.
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iin this context, it becomes even more rele-
vant investments in clean energy sources 
and energy efficiency. according to report 
of the international renewable energy 

agency, the share of these sources were doubled to 
36% by 2030 in the global energy mix, the avoided en-
vironmental costs could reach $ 4.2 trillion. to achie-
ve this reality will require that countries coordinate 
their regulatory frameworks and encourage the entry 
of these alternative sources in their energy matrixes.

in brazil, where the average per capita electricity 
consumption is 2500 kWh per year, well below the 
8200 kWh per year of the organization of nations for 
economic cooperation and Development (oecD), the 
energy matrix in contrast to much of the world. More 
than 80% of generation comes from clean sources, 
with emphasis on hydropower, while in much of the 
world coal is the primary feedstock. a recent highlight 
in the country has been the strong growth, despite 
having a clean matrix, the participation of alternative 
renewable energies, such as wind, solar and biomass, 
which already account for about 15% of the domestic 
electricity supply. this indicates that, as the brazilian 
per capita consumption forward, this demand growth 

will be met by renewable energy sources.
in fact, the brazilian renewable future in the field 

is promising: in wind power plants, the country is al-
ready one of the ten largest generators in the world, 
with 8,600 MW, and holds considerable potential, 
with more than 300,000 MW of capacity, may be ad-
ded in the coming years, a volume equivalent to 21 
hydroelectric itaipu; solar, aneel, the local regulator 
of the electricity sector, predicts that by 2024, almost 
5 million people produce their own energy. the sour-
ce, whose current share in the matrix does not reach 
0.1%, could account for 3% in ten years, without con-
sidering the immense potential for residential and in-
dustrial use. by 2050, the brazilian government esti-
mates that the distributed solar generation can reach 
up to 118,000 MW.

the path taken by brazil has been to reconcile the 
hiring of energy through auctions with participation 
of private agents in the alternative sources play an 
important role. example is in wind farms. in 2004, the 
incentive program for alternative sources of electric 
energy (proinfa) was created. in 2009, it established 
an annual auction focusing on hiring wind farms, 
to create strong demand for the supplier industry. 
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bnDes, local development bank has granted loans 
with lower interest rates to purchase equipment with 
nationalization index of production above 60%.

in 2009, the price of wind power, which came to 
cost more than us $ 57.08 / MWh (us $ 1 = r $ 3.46) 
in the early, fell to us $ 39.07 / MWh; currently, the 
price is close to the level of some dams. the brazil 
had with a wind turbine manufacturer in 2004 and 
now has about ten, with over 100 companies partici-
pating in the wind supply chain, many of them foreign.

cpfl energia, the largest private group in the 
brazilian electric sector, decreased by 5.92% the 
carbon dioxide emissions (co2e) of their operations 
in 2015 compared to 2014 in line with its commitment 
to promote sustainability in their business. the volu-
me issued last year reached 599,800 tons of co2e, 
according to a study produced by the office of sustai-
nability and environment group.

two factors explain the reduction in emissions 
of the company: 1) the 1% decrease in the volume of 
energy lost in the distribution segment in the com-
parison between 2014 and 2015, from 3944 gWh to 
3904 gWh; and 2) the reduction of annual average 
emission factor of the national interconnected sys-
tem (sin), measured in tco2 / MWh, due to the gra-
dual shutdown of thermal over 2015 - average ther-
mal generation was average 16,400 MW first half of 
last year compared to 14,800 MW generated in the 
second half of 2015.

since 2010, sustainability is part of the group’s 
business strategy and decision making process. Mo-
nitor co2 emissions is further evidence of cpfl 
energia concern to promote sustainability in their 
business, which makes us to be present in the main 
stock indices on the subject, as the Dow jones sus-
tainability index emerging Markets, the new York 
stock exchange and the corporate sustainability in-
dex (ise) of bM & fbovespa.

last year, the group invested r $ 247 million in 
the expansion of the electric system of its eight dis-
tributors, contributing to stable technical losses of 
your network. the funds were invested in the expan-
sion and construction of substations, construction of 
transmission lines connected to new energy supply 
sources and installation of capacitor banks close to 
industrial consumers.

Within this global context, cpfl energia perfec-
ted in 2009, its strategic planning and enhanced sus-
tainability in its corporate platform, giving priority to 
investment in renewables, innovation and intelligent 
use of resources. this strategy is supported by in-
vestments in innovation and r & D projects focu-
sed on green technologies such as electric mobility. 
this is our contribution for the country to achieve its 
goals in the agreement on climate change in paris, 
when committed by 2030 to increase from 10% to 
23% the use of alternative renewable energy in its 
energy matrix.  •
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The era of 

sustainable 
deliveries

by cristian trentin
ceo of ecobike courier
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since 1994, when the united nations fra-
mework convention on climate change 
entered into force, 195 countries and the 
european union, signatories to the con-

vention, 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 concentra-
tions in the atmosphere at a level that would prevent 
dangerous anthropogenic interference with the cli-
mate system.

the ecobike courier is a company specializing in 
sustainable logistics and aims to minimize the pro-
blems caused by urban car use. cyclists uniformed 
perform express deliveries, avoiding traffic jams, re-
ducing costs and preserving the environment from 
carbon emissions.

responsible for more than 250,000 deliveries 
only in the city of curitiba (headquarters), the com-
pany is present in nine cities in brazil. the bikers, 
distributed in strategic points of each region, bike an 
average of 80 km / day and still provide the benefit of 
30% reduction in service costs, compared to traditio-
nal motorcyclists.

in terms of speed, the courier cyclists can be up 
to 50% faster than motorcyclists, especially in delive-
ries in central curitiba. for large distances, bicycles 
usually take more time to complete the course, but 
there are customers who prefer to wait a little more 
to not cause pollution.

cycling is no longer fashionable, trend is mobi-
lity. We are a zero carbon business. We monitor the 
carbon that we avoid to sustainable deliveries. there 
are already about 17 tons of carbon dioxide that no 
longer emitted into the atmosphere, and cycling are 
more than 6 times around the world. We are the lar-
gest sustainable delivery company in the country.

i graduated in systems Development for internet 
Mba in strategic business Management. i worked as 
a systems developer in the largest south agencies 
and was responsible for the most important curitiba 
real estate portal. to realize ecobike, sold the house 
and car. With that, he managed an initial investment 
of r$ 200,000 for hiring employees, uniforms, equip-
ment and creation of the brand.

even before launching the business, i had a 
good return of the media, which prompted the initial 
search. i am passionate about entrepreneurship and 
transform people. i believe that everyone can always 
do better. nothing is perfect enough that it cannot be 
improved.

ecobike was born with the proposal to provide 

The era of 

express delivery services in a sustainable manner, 
carrying documents and goods without emitting pol-
lutants and thus contributing to a less chaotic and 
more responsive traffic.

TRAINING
for this to happen quickly to customers and safe 

for bikers, we invested in the development of human 
resources and provide for cyclists training specia-
lized care and also preventive pedal. the course is 
held in partnership with the bike school (sp) and 
taught by arturo alcorta, one of the founders. the 
safety of cyclists is crucial: the bikers are oriented 
with theoretical concepts and practical training. thus, 
there is the assurance that the courier cyclist will be 
a reference of correct and safe pedal in the city.

bicycles are the most versatile vehicles for use in 
urban centers, and intermodal challenges show that 
advantage every year. the use of the bike is a power-
ful resource for improving the quality of life in cities, 
with the reduction of greenhouse gas emissions and 
contribute to ease the traffic. the rider gains in health, 
and society gains in security, because accidents with 
bicycles are minimal compared, for example, those 
caused by motorcycles.

the urban pedal training guides courier cyclists 
and ensure more responsible attitude during routine 
deliveries around town.

When traveling through the streets of são pau-
lo, it is common to find cyclists riding at any time of 
day. it is clear the increase of people who have to use 
bicycles as an alternative to car or public transport. 
this is due to incentive campaigns in the city, besides 
being an option to escape the chaotic traffic faced by 
citizens.

LESS ACCIDENTS
the excessive increase of cyclists could mean 

more accidents, but in March this year, a survey con-
ducted by the society of são paulo traffic enginee-
ring (cet) brought information about accidents and 
traffic deaths in the city of são paulo in 2015. there 
was a general decline of 20.6% and 16 deaths cyclists 
less with respect to 2014. this indicates a decrease 
of 34%.

the sharp drop of accidents and deaths of cy-
clists in são paulo coincides with the extension of 
bike paths available in the city, which already reaches 
385 km. the cycling mesh provides greater security 
and peace for those who are pedaling, and not obs-
truct traffic for drivers and reduce, even if minimally, 
congestion on the roads.
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the reduction of the maximum speed on streets 
and avenues of the capital to the standard 50 km / 
h was another decisive as provided to paulistanos 
a safer traffic. the low speed gives the driver more 
time action / reaction, which is enough to decrea-
se the amount of pedestrians and collisions between 
vehicles. but beyond that, although there roadkill, low 
speed ensures greater chance of life and less inju-
ries.

before being adopted in são paulo, similar mea-
sures had already been taken in other major cities in 
the world. in new York, for example, a search was 
made, and the result was that most new Yorkers dri-
vers did not know what was the maximum speed al-
lowed on roads. then a campaign showed that the 
chance of a pedestrian survive in a hit is 70% if the 
vehicle is 40 mph, about 64 km / h. if the same ac-
cident happened to the vehicle to 30 mph, 48 km / h, 
the pedestrian would have 80% chance of survival. 
after that, the neighborhoods have gained maximum 
speed of 20 mph, 32 km / h, and the residents have 
not complained or questioned the changes.

back in london, the study entitled “the effects of 
drivers’ speed on the frequency of road accidents”, 
held by the Department of environment, transport 
and the regions provides for a decrease of 5% of 
deaths per mile less the average speed of vehicles.

the fact is that the reduction of the maximum 
speed results in a considerable fall accidents. the 
priority is the defense of the weakest, pedestrians 
and also cyclists and motorcyclists, since these users 
even though driving a vehicle, are also exposed.

LIFE PROTECTION PROGRAM
the protection program to life warned further 

ecobike on security issues and mobility of urban cy-
clists. the program was started in 2013 and brought 
several changes and improvements to the city streets. 
among them are the pockets stop for motorbikes and 
bicycles in front of the cars in the traffic signal stops, 
diagonal crosswalks at very busy intersections, redu-
cing the speed of arterials and implementation areas 
40, and revitalize more than 4,500 traffic lights on 
crossings.

the death rate per 100 thousand inhabitants fell 
8.7% in june 2015, from 10.35 to 9.45. the un tar-
get is to reduce by 50% the number of traffic deaths. 
When the un program began in 2011, the city’s rate 
was 12 deaths per 100,000 vehicles.

the future
fractional logistics is a major challenge in the 

major centers, for cost reasons, mobility and time. 

as the ecobike courier is the largest company in the 
country in this sector, we have gained market cons-
tantly through partnerships with major players in the 
segments of cosmetics, pharmaceuticals, e-commer-
ces and logistics operators. our estimate is that in 
the next five years we will grow in the main cities of 
brazil, which will allow an even greater interconnec-
tivity and scalability of service.

We are betting on franchises. Delivery service 
is not new. We’re leaving for special deliveries that 
deal with large companies. one, for example, the cos-
metics is shown to the customer’s home; another is 
the invitations delivery, where the delivery  guy goes 
wearing a tuxedo. 

furthermore, there is a deliveries to the deli-
very management application. With it, the customer 
knows exactly where the delivery with your order th-
rough geolocation. today, most couriers companies 
use excel to track their deliveries, the management 
application organizes the logistics and simplifies the 
information to the customer and the company. the 
next step is the possibility of making deliveries with 
more options green vehicles such as hybrid cars, for 
example.   •
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