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O mundo está mudando, basta reparar ao redor. Surgem
novas experiências, até então inimagináveis. O caminho parece
sem volta. A economia compartilhada vem, aos poucos, transformando nossas formas de consumir produtos diversos. De transporte público a hospedagem,
passando por entretenimento.
Não é o fim da propriedade privada. Mas o capitalismo está se adaptando aos
novos tempos. Tanto que o economista norte-americano Jeremy Rifkin aposta que
esta será tendência dominante do capitalismo. A explicação é o processo seria uma
consequência da evolução das maquinas, aliados ao dinamismo e eficiência produtiva do sistema.
O compartilhamento impactará cada vez mais setores econômicos e
entender para onde e como caminhará nos ajudará a planejar melhor o
futuro que todos, ou ao menos a maioria, queremos. A este tema
dedicamos a capa desta edição. Boa leitura!

|

insight-bIOMA

Kelly Nascimento
editora de insight-bioma

4

5

|

insight-bIOMA

6

|

insight-bIOMA

7

|

insight-bIOMA

desafio

Inovação

no DNA

das organizações
Por Anderson Rossi
Consultor em Inovação

A inovação é imprescindível para que as empresas possam desenvolver, obter
maiores vantagens perante seus concorrentes e auferir maiores lucros. Para tal,
devem, inicialmente, ter percepção e predisposição para melhorar continuamente
as suas atividades para que, posteriormente, possam empregar esforços para a
transformação dessas oportunidades em realidade.

|
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nessa hora que a inovação exige decisões precisas, liderança eficaz e
visão de futuro, além de uma equipe
empreendedora. Costumo chamar
isso de tripé da excelência na inovação. Então,
como promover a inovação nas práticas organizacionais? Não é tarefa fácil e exige cuidados
especiais.
O enfoque evolucionista considera a inovação como o ponto central para o desenvolvimento econômico, seja de empresas ou de
países, e que seu principal locus é a empresa.
Isso significa que o processo de inovação se
efetiva na empresa, e não nas universidades.

A parceria universidade-empresa é vital para
o crescimento e o ganho de competitividade,
com diversos exemplos bem-sucedidos na literatura. Entretanto, é importante destacar que é
na empresa que o conhecimento se transforma
em produtos e serviços inovadores, gerando
riqueza.
A literatura nos mostra que a inovação é
processo desde a geração de ideias até o desenvolvimento do produto. Inovação não é um
processo rápido, exige aprendizado, paciência,
proatividade e trabalho de times, sem centralizar em uma ou poucas áreas, ou pessoas,
toda a responsabilidade de inovar. Além disso,

9
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deve-se estar ciente de que existem sempre riscos
associados que, geralmente, são mais expressivos no
caso de inovações radicais e voltadas ao longo prazo.
O desafio da inovação requer também um pensamento competitivo diferente e uma forma sistemática
de busca de oportunidades pela empresa. A lógica é
outra, e a empresa precisa levar em consideração a
sua capacidade de olhar a cadeia produtiva, além de
lidar com o presente e com o futuro. Transformar o
conhecimento em resultado financeiro, capaz de gerar “dinheiro novo”, parece ser uma meta natural e
também simples de atingir, mas não é. Requer processos eficazes, sistêmicos e que permitam a interação de todas as áreas e projetos. Empresas inovadoras sabem que a inovação não é algo fortuito. Nesse
sentido, estabelecem processos formais capazes de
viabilizá-la. Trata-se de processos que estimulam a
geração de ideias, garantem feedback, favorecem a

Para estimular a inovação
em uma organização, não
basta definir sua importância
na posição estratégica,
alocar capital e esforços à
produção de conhecimento: é
imprescindível que a cultura
e o clima organizacional
sejam favoráveis à
busca pela inovação e à
manifestação criativa
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Fatores que definem um país inovador
Ao analisarmos nosso sistema nacional de inovação – que nada mais é do que a rede de instituições
públicas e privadas cujas atividades e interações
buscam fortalecer o desenvolvimento científico e os
esforços envolvidos –, constatamos avanços significativos ao longo das últimas décadas. Entretanto, o
elo mais fraco nesse processo continua sendo interação entre empresas e academia no desafio conjunto de geração de conhecimentos e sua respectiva
transformação em dinheiro novo para as empresas. A

distância ainda é abismal, e a gestão dessa dinâmica
precisa ser mais bem articulada e incrementada.
É fato que a inovação ocorre dentro das empresas
e não dentro dos laboratórios das universidades, como
já demonstrado em vários estudos mundo afora. Por
inovação, entenda-se o processo completo, envolvendo
desde a geração de ideias até a transformação
efetiva do conhecimento em algo rentável. O valioso
conhecimento gerado nas universidades instituições
de pesquisa, que desempenham função ímpar no
sistema, é imprescindível tanto para elevar a produção
científica do país quanto para fazer girar a roda do
inovar. Cabe ressaltar que o conhecimento gerado
nas universidades, ao ser licenciado às empresas
para aplicação, alavanca enormemente a velocidade
do lançamento das novidades no mercado.
Vários países inovadores já equacionaram essa
questão dicotômica e conseguiram reforçar os seus
sistemas regionais, sobretudo, por meio da orquestração das ações desempenhadas pelos atores envolvidos no processo de inovação – governo, empresas,
instituições científicas e universidades. O trabalho
conjunto e planejado das instituições do sistema é
que tornará o país e suas organizações mais inovadoras.
Lamentavelmente, o desafio de inovar ainda não
faz parte das decisões estratégicas de uma grande
parcela de empresas brasileiras. Por outro lado, para
um seleto time, ficou claro que não há outra saída
para sobreviver no competitivo mercado. Apesar de
não contarmos com métodos e modelos padrões, fatores como a aversão ao risco, demanda por investimentos contínuos, bem como as incertezas inerentes
ao processo de inovar, podem ser amenizados com
uma efetiva gestão do processo.
Para o filósofo e economista Peter Drucker, a
gestão pode ser considerada a principal inovação do
século 20 e, por essa terminologia, entenda-se resultado, e não esforço. O jogo precisa ser de soma
não zero, e, sem uma efetiva gestão da inovação, dificilmente as empresas conseguirão manter um ritmo
constante de crescimento, especialmente em tempos
de inovação aberta. Nessa mesma linha, sem uma eficaz orquestração dos esforços dos atores envolvidos
no desafiante processo, dificilmente conseguiremos
dar o salto de competitividade, tão necessário na
transformação do país em uma nação efetivamente
inovadora.
A gestão pode ser considerada a maior inovação
do século 20 e, por esta terminologia, entenda-se resultado, e não esforço. A inovação é essencial para a
transformação de um país. •

|

colaboração e múltiplas perspectivas na avaliação,
reconhecem e premiam aqueles que se aventuram a
sugerir coisas novas, assim como para aqueles que
trabalham para que as ideias se concretizem e gerem
valor para a empresa. O modelo de inovação desenvolvido pelos pesquisadores do Núcleo de Inovação
da Fundação Dom Cabral surgiu da observação de
melhores práticas e do relacionamento com empresas inovadoras que operam no Brasil. Inspirado em
referências do tema (Tidd, Patel, Chan e Mauborgne,
Doz, Pavitt), o modelo apresenta um processo integrado de gestão da inovação, baseado nas decisões
estratégicas da organização. Incorpora, ainda, uma
visão sistêmica, promovendo a integração das diversas áreas da empresa e dos níveis estratégicos, tático e operacional. Nessa proposta, conforme figura
a seguir, os elementos essenciais para o processo
de inovação são: estratégia e decisão da organização;
estrutura e sistemas de gestão; cultura de inovação;
processos de curto, médio e longo prazos; e indicadores de desempenho, que são interrelacionados.
Poucas organizações conseguem efetivamente inovar, devido às barreiras internas da própria empresa
e ou do ambiente. A experiência nos mostra também
que o mais difícil é criar a cultura de inovação nas
organizações e não os processos.
Para estimular a inovação em uma organização,
não basta definir sua importância na posição estratégica, alocar capital e esforços à produção de conhecimento: é imprescindível que a cultura e o clima
organizacional sejam favoráveis à busca pela inovação e à manifestação criativa. A cultura de inovação
que permite a geração de novos produtos, processos
ou serviços, é construída e fortalecida no dia a dia
das equipes de inovação. São as pessoas que fazem
acontecer a inovação. Infelizmente, não existe uma
fórmula única, capaz de revolucionar os processos
de inovação nas organizações. O processo deve ser
vivo e fortalecido pelos colaboradores, já que a sobrevivência da empresa é responsabilidade de todos.
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Sustentabilidade

é a tendência de todas

as estações
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conomia colaborativa, empreendedorismo, novos modelos de negócios. A moda também vem incorporando esses movimentos a favor
do fair business através de plataformas para
viabilizar negócios, incentivar boas práticas
corporativas, valorizar a mão de obra com pagamentos justos, promover a sustentabilidade
e ajudar quem precisa. O trabalhador da indústria se torna um protagonista desse processo.
Relatório elaborado pela Lupa Códigos Culturais indica que a abertura e o compartilhamento de informações sobre o impacto social
e ambiental do fashion business vêm despertando a consciência de uma grande parcela de
consumidores e fomentado diversas iniciativas
online e offline: apps, plataformas, redes colaborativas, novos modelos de negócios, certificações ambientais, espaços de trocas de produtos e ideias – muitas vezes impulsionados
pela economia criativa.

|

Ser fashion agora é ser sustentável.
Termos como slow mood, baixo impacto
ambiental, agora passaram a fazer
parte do glossário de haute couture.
A produção sustentável subiu no salto
e entrou na passarela. Conceitos antes
usados apenas em setores como de
energia ou construção civil começam
a não só ganhar espaço mas ser o
diferencial numa indústria que ainda
convive com casos de trabalho escravo
e ainda tem muitos degraus para subir
na escada da produção sustentável.
Valorização da mão de obra e práticas
de consumo consciente são metas a
serem alcançadas.

13
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Forever 21, H&M, Zara e Uniqlo – quatro varejistas
de fast fashion que oferecem roupas da moda a preços baixos – atingiram um total de US$ 48 bilhões em
vendas globais só em 2013. Um relatório recente da
empresa de serviços financeiros Cowen Group prevê
que as vendas de fast fashion aumentarão 11% ao ano
até 2020.
Essa produção desenfreada está impactando o
mundo de forma bastante negativa, valendo-se da
exploração de pessoas com salários injustos, a utilização de mão de obra infantil e outras condições
desumanas de trabalho. O meio ambiente também
é bastante atingido por conta dos pesticidas utilizados na cultura do algodão, os quais liberam produtos
químicos e tóxicos quando em contato com o corpo,
além do desperdício de água durante o processo de
produção e o grande consumo de energia elétrica.
A cadeia produtiva da moda, na forma como é
concebida atualmente, dá sinais constantes de desgaste. O colapso está não apenas no modo de produção, representado pela crítica às sweat shops ou aos
formatos de obtenção de matéria-prima, mas também

na forma de distribuição e comercialização, gerando
renda de forma díspar ao longo do processo e incentivando a busca por padrões irreais de beleza. Nesse sentido, diversas iniciativas vêm sendo propostas
por meio de diferentes conceitos e plataformas: documentários, laboratórios de inovação, movimentos
ou novos produtos. A ideia é apresentar alternativas
à forma como conhecemos a indústria da moda e nos
posicionamos em relação a ela.
Na avaliação de Eloisa Arturo, coordenadora do
Fashion Revolution Brasil, o consumidor tem o direito de saber o que ele está comprando, de onde vem,
como isso está sendo produzido. “Moda consciente é
aquela que respeita quem produz, desde o produtor
de algodão no campo, na confecção, o designer, até
chegar às lojas para o consumidor final. Deve haver
uma consciência, que pode ser formada com a informação e a transparência do negócio.”
Para a pesquisadora Lilyam Berlim, as empresas
vão perceber que têm que se adequar: “A única certeza que temos sobre a moda é que ela se transforma. Vejo um futuro mais consciente, uma moda mais

basta definir sua importância
na posição estratégica,
alocar capital e esforços à
produção de conhecimento: é
imprescindível que a cultura
e o clima organizacional
sejam favoráveis à
busca pela inovação e à
manifestação criativa

Transparência do processo
Se por um lado critica-se a cadeia produtiva da
moda e, por outro, busca-se alternativas para que o
consumo de novos produtos seja evitado, o que impera aqui é a necessidade de entender de forma clara
o caminho percorrido pelas nossas roupas: da matéria-prima ao ponto de venda. Nesse sentido, marcas
e coletivos abrem seus custos, expõem seu métodos
de trabalho, coletam ideias (que financiam coletivamente) e provêm ao consumidor a informação sobre
o real impacto de suas escolhas nas esferas social e
ambiental.
“As pessoas só falam em nicho (de moda sustentável) porque existe uma moda ‘não consciente’, na

insight-bIOMA

em uma organização, não

ética. Isso tem a ver com associações de consumidores, movimentos de agricultura orgânica, economia
solidária; enfim, são tantas as iniciativas no mundo
girando em torno dessa esfera da conscientização,
da politização do consumo. Uma forma de se politizar nesse país é se empoderar no consumo. Talvez a
gente tenha mais força ao fazer uma compra correta
do que ao eleger alguém.”

|

Para estimular a inovação
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A moda vem se apropriando da tendência
slow e clean que tomou conta do
segmento da alimentação nos últimos
anos. Utilização de materiais orgânicos
e/ou vegananos na produção, técnicas
de reaproveitamento de tecidos e roupas
completas e conscientização em relação
ao desperdício de recursos naturais e
matéria-prima durante a fabricação são

|
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alguns dos pilares dessa lógica
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qual a indústria, por uma necessidade de produzir muito, em pouco tempo e barato, acabou se atropelando nas maneiras de fazer isso.
Esse movimento está acontecendo no Brasil
graças à informação e à internet, que está trazendo esses movimentos, e também graças às
iniciativas (marcas), pois não adianta nada falar
dessa ideia maravilhosa e não ter marcas legais,
né? As pessoas estão revendo os seus valores,
mesmo. Observo um movimento bem promissor
aqui no Brasil”, analisa Gabriela Mazepa, fundadora do Re-Roupa.
Voltado à redução do desperdício de matéria-prima, o Re-roupa usa peças já produzidas
para a criação de novas. Os tecidos são lavados,
descosturados, cortados e costurados (com
técnicas de upcycling) de forma a criar novos
produtos. A iniciativa também oferece cursos e
oficinas de upcycling para o público em geral.
Modos de produção sustentável
Desenvolvimento de alternativas para a minimização do impacto social e ambiental na produção de peças é a nova fronteira da moda. Um
exemplo de aplicação dessa tendência é a Reformation, marca baseada nos Estados Unidos,
orientada pela produção e consumo conscientes. Criou o projeto RefRecycling – um sistema
de coleta em domicílio e doação de roupas que
iriam para o lixo – e o sistema RefScale, que
mede o impacto ambiental de cada peça produzida e vendida por eles, buscando sempre que
seja o menor possível e para compensar o impacto (que ainda não é zero). Além disso, a empresa investe em plantio de áreas florestais, usa
apenas matérias-primas sustentáveis e produz
20% de suas peças com material vindo de peças vintage. Também busca na produção local
quase tudo o que produzem – o que não conseguem localmente é controlado com rigidez
para garantir uma mão de obra responsável – e
orientam sobre as formas de lavar e economizar água nos tags das peças.
Nesse cenário, a moda vem se apropriando
da tendência slow e clean que tomou conta do
segmento da alimentação nos últimos anos. Utilização de materiais orgânicos e/ou vegananos
na produção, técnicas de reaproveitamento de
tecidos e roupas completas, como o upcycling,
e conscientização em relação ao desperdício
de recursos naturais e matéria-prima durante a
fabricação são alguns dos pilares dessa lógica.

A preocupação com o meio ambiente e a defesa dos
direitos dos animais também são valores alinhados
com essa tendência.
“Nenhuma moda vai ser completamente sustentável. Você precisa lidar constantemente com o dilema
de estar em uma sociedade de consumo e que o principal nesse conceito é reduzir o consumo. E como
a gente faz para reduzir cada vez mais o consumo?
A moda consciente é aquela que entende um pouco
sobre o dilema de viver nesse sistema que a gente
se mantém e tenta em meio a isso fazer o melhor
possível. Tomar conhecimento dos processos e decidir pelas melhores escolhas”, pondera Cecília Hassi,
sócia da Catarina Mina.
O relatório da Risky Business afirma que a produção da safra de commodities nos EUA, incluindo

o algodão, pode diminuir em até 42% até 2100 por
conta do aquecimento extremo ocasionado pelos
desastres ambientais. A mudança dos padrões meteorológicos também afetará o calendário do varejo
tradicional, fazendo com que a sazonalidade do vestuário se adapte. Em outubro de 2013, o clima ameno
foi parcialmente culpado pela queda de 0,7% no volume de vendas no varejo. “Observo que a demanda
de consumo por produtos não apenas conscientes, no
sentido de menor impacto, mas também mais criativos e com mais inovação, seja por questão de design
ou tecnológica, tem aumentado. É óbvio que muitas
pessoas querem, gostam e consomem com vontade
o fast fashion, mas eu percebo que uma parcela de
consumidores não está querendo mais esse produto
massificado”, afirma Eloisa Arturo. •

O que temos de novo
FUTURE MAKERS BRASIL
Iniciativa da ProjectHub, o Future Makers é um concurso promovido em parceria com a DUPont. Nele,
empreendedores de moda e design foram convidados a apresentar projetos inovadores e sustentáveis que trabalhassem com o material Tyvek. Os finalistas tiveram a oportunidade de desenvolver o
seu protótipo com a mentoria da Somos55. O vencedor pôde escolher entre ir à Semana de Moda de
Nova Iorque ou à Semana de Design de Milão para viver a experiência de conhecer outros empreendedores de sucesso e algumas das iniciativas mais inovadoras do mundo.

|

Crowdemand
União de recursos financeiros, técnicos e criativos para a produção planejada de peças a partir da identificação de demandas do mercado. A plataforma conecta as pessoas diretamente com os designers,
através de uma estrutura que une financiamento e compras coletivas. Funciona assim: os designers
expõem suas criações, contando o conceito por trás de cada peça, e decidem um número mínimo
de vendas para que a peça seja confeccionada. Os interessados fazem a pré-compra e se engajam
na campanha de divulgação, mobilizando mais pessoas a também comprarem o item, para que esse
seja produzido. Caso o número mínimo seja atingido, as peças são confeccionadas e entregues aos
usuários que possibilitaram a sua realização.

insight-bIOMA

MOVIMENTO DETOX GLOBAL
Iniciativa liderada pelo Greenpeace que exige dos produtores uma moda menos tóxica ambientalmente. Meio milhão de pessoas estão envolvidas na tarefa de convencer grandes marcas a mudarem suas
estratégicas de produção. Nike e Benetton são algumas das empresas que já assinaram o manifesto.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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Ninguém sabe ao certo como serão as relações de
consumo daqui a algumas décadas. Mas todos sabemos
que não será da forma a que estamos habituados. No
futuro, consumir rimará com compartilhar. Trocar fará
mais sentido que comprar. E a mercadoria precisa se
revestir de algum significado, para além do capitalismo
clássico, se quiser se destacar nas prateleiras. Essa
mudança de paradigma atende pelo nome de economia
compartilhada. E estará cada vez mais presente no
cotidiano de cada um.
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Nesse novo modelo, a posse não faz mais tanto
sentido. O mundo deixou de ser capitalista? Não, nem
um pouco. Mudou o mundo e mudou o capitalismo.
Apenas isso. A tendência começou a ser delineada
ainda no século XX, período marcado por quebras
de paradigmas políticos, sociais e tecnológicos. Para
muitos, foi quando houve a mais intensa sequência

A economia compartilhada
traduz a necessidade da
sociedade por um mercado mais
colaborativo, no qual se prioriza
o acesso a bens e serviços em
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vez da posse destes
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de mudança no âmbito científico. Conectividade e comunicação descentralizada foram alguns dos desdobramentos.
No mundo dos negócios, a mudança se traduziu
no surgimento das empresas “ponto com”, que culminaram com o fenômeno das bolhas na internet. “Entre
tantas evoluções alcançadas neste século, os avanços
tecnológicos e as mudanças políticas principalmente
pós-Segunda Guerra, o destaque fica com os meios
de comunicação e os produtos que possibilitam pessoas em qualquer lugar do mundo manter-se atualizadas e em constante troca de informações umas
com as outras e com o meio, assim democratizando e
abrangendo o acesso à informação para todos”, explica Marcos Bosquetti, professor de Empreendedorismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Esse é o contexto que leva ao surgimento da
economia compartilhada, que traduz a necessidade
da sociedade por um mercado mais colaborativo, no
qual se prioriza o acesso a bens e serviços em vez da
posse destes, utilizando plataformas web ou mobile
como meio para compartilhar coisas em comunidade, no mercado ou na cadeia de valor. Em suma, uma
nova e atual maneira de se fazer negócios, aproveitando recursos já existentes e tendo como foco compartilhar recursos ao invés de obtê-los para si. No
fundo, é o bom capitalismo se adaptando aos novos
tempos para garantir sua hegemonia.
“A internet e a rede mundial de computadores
abriram possibilidades inéditas para o avanço da cooperação humana. Daí vem a importância da economia
colaborativa. Ela desfaz o mito segundo o qual essa
cooperação só pode existir sobre a base da estrita
defesa de interesses individuais. A Wikipédia é hoje
um dos sites mais consultados da internet, tem qualidade equivalente às grandes enciclopédias convencionais e é elaborada inteiramente sobre a base de
um processo colaborativo e não remunerado”, define
Ricardo Abramovay, professor da Universidade de
São Paulo.
Mas isso não quer dizer que a colaboração social
a que a internet e a web dão lugar não possa realizar-se em mercados. “A sociedade da informação em
rede permite que o empreendedorismo de indivíduos
e de grupos adquira uma escala que vai muito além
dos círculos limitados de suas relações locais”, completa Abramovay.
Rachel Botsman, uma das pioneiras a defender a
ideia de consumo colaborativo, identificou elementos
que formam esse novo cenário econômico. Os mercados de redistribuição permite que um recurso que
não é mais necessário num local seja realocado onde
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Novo olhar
O crescimento exponencial de negócios colaborativos mostra que a sociedade continua desejando

os benefícios do consumo, mas afina-se com formas
alternativas de exercê-lo, abrindo mão da posse para
privilegiar o acesso ao benefício que a oferta disponibiliza, com menos excessos e desperdício, avalizando
as bases da economia colaborativa e realizando a visão de futuro de Theodore Levitt ao já intuir nos anos
70 que não precisávamos de furadeiras, mas dos buracos que elas eram capazes de fazer.
Diversos estudos apontam os principais fatores
para o rápido crescimento observado em negócios
com esse perfil. São eles: pressão para o aumento de
renda de famílias (em especial após a crise de 2008);
maior acesso a tecnologias de internet móvel (ex:
smartphones, aplicativos e mídias sociais); aumento
de demanda por estilos de vida e uso de recursos
mais sustentáveis; prontidão dos consumidores para
abraçar negócios com esse perfil (derivada do aprendizado e aceitação em especial de sites de compra e
venda de produtos usados); e adoção crescente de
estilos de vida colaborativos, em que, além de bens,
são trocados tempo, espaço e competências. Vale
notar que as características também se aplicam ao
mercado brasileiro.

|

alguém precise. Baseia-se no princípio do “reduza,
reúse, recicle, repare e redistribua”.
Essa proposta é viabilizada pelo estilo de vida colaborativo, baseada no compartilhamento de recursos
como habilidades, dinheiro e tempo. O modus operandi é o sistema de produtos e serviços, que permite que o consumidor pague pelo benefício oferecido
pelo produto e não pelo o produto em si. Trocando em
miúdos, não precisamos do CD para ouvir a música
que ele toca. Este exemplo é aplicável para qualquer
bem. “A principal mudança da economia compartilhada é a redução da importância dos intermediários”,
resume Ladislau Dowbor, professor de economia na
pós-graduação da PUC-SP.
A cocriação de valor, na perspectiva de ecossistemas de serviço, também contribui para o sucesso
de organizações em um novo mundo que colabora e
compartilha, redefinindo relações, formas de consumo, noções de valor e negócios.
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Consumerismo
Estudo da Havas Worldwide sobre consumerismo mostra que o consumidor está maduro para atuar
na economia colaborativa ao apontar para uma propensão à adoção de novos modelos de negócios que
prescindem da posse do bem ou serviço. E destaca
a crença de que os excessos de consumo colocam o
planeta e a sociedade em risco, como declarado por
70% de 10.574 pessoas pesquisadas em 29 países.
É preciso deixar de lado velhos parâmetros para
conseguir enxergar a quantidade de oportunidades
que despontam nesse novo cenário. A consultoria
PwC prevê que o setor movimente em 2025, no mundo todo, algo em torno de US$ 335 bilhões.
Plataformas como Netflix e Uber são apenas a
ponta do iceberg nessa tendência. A aplicação desse
modelo em negócios é infinita. Nos Estados Unidos e
na Europa já existe o crowdbanking, aplicativo para
smartphone em que as pessoas emprestam dinheiro

para outras a uma taxa equivalente à metade da cobrada pelos bancos. “Estamos aproveitando no máximo 5% do potencial desse processo, mas ele deve se
generalizar. O processo colaborativo vai se inserir,
aproveitando as áreas que funcionam melhor na base
da colaboração”, afirma o professor Dowbor.
Hoje, por exemplo, o valor de mercado da plataforma Airbnb é calculado em US$ 13 bilhões. No caso
da Airbnb, por exemplo, questiona-se se os impactos
econômicos e financeiros positivos de sua rede são
maiores do que as perdas fiscais para os municípios
ou desemprego gerado pela redução de atividade da
indústria estabelecida.
O assunto é polêmico e não para por aí. De
consenso, a certeza de que a relação de consumo, por mais simples que seja o produto, não será
mais a mesma. E isso pode ser bom. Quando o consumidor muda, as empresas também precisam se
transformar. •
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Títulos

VERDES

|

Um volume de US$ 694 bilhões em títulos
climáticos. Esse valor foi identificado no mais
recente relatório da Sitawi, que identifica e
quantifica títulos de dívida que estão sendo
usados para financiar infraestrutura de baixo
carbono e resistentes à mudança climática. Isso
inclui títulos verdes rotulados, para os quais o
uso dos recursos é definido e atestado como
verde, assim como o universo maior de títulos
que financiam ativos benéficos ao clima, mas que
não detêm o rótulo verde. Juntos, esses títulos
compõem o universo de títulos “climáticos”.
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opção de investimento
em baixo carbono
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inda que o universo de US$ 694 bilhões
seja animador, o montante é pequeno em
relação ao necessário para a manutenção do cenário de 2º C. De acordo com a
Agência Internacional de Energia (AIE), o setor energético sozinho necessita de um investimento acumulado de US$ 53 trilhões até 2035, enquanto a New
Climate Economy estima ser necessário um investimento de US$ 93 trilhões em toda a economia até
2030. Contextualizando, o mercado global de títulos
de dívida atinge aproximadamente US$ 90 trilhões.
Portanto, o mercado de renda fixa é uma ferramenta
essencial para o financiamento da transição para uma
economia de baixo carbono. O crescente mercado de
títulos verdes rotulados vai continuar sendo uma parte importante dessa transição, mas não representa a
única ferramenta – existe uma extensa variedade de

oportunidades de investimentos climáticos não rotulados, que são analisados neste relatório.
O mercado brasileiro de títulos
verdes e climáticos
Foi identificado um total de US$ 2,4 bilhões em títulos climáticos, dos quais 23% são compostos por
títulos verdes rotulados, até 31 de maio de 2016. Estes
últimos foram emitidos por empresas como a BRF e,
mais recentemente, a Suzano Papel e Celulose. Todos
os títulos de transporte estão ligados ao modal ferroviário, incluindo soluções de transporte público, como
trens urbanos e metrô, transporte ferroviário de carga
e relacionados às atividades de construção. Entre os
emissores estão a MRS Logística, a América Latina
Logística Malha Norte, a SuperVia Concessionária de
Transporte Ferroviário e a Concessão Metroviária do

Papel dos bancos de desenvolvimento
Os bancos de desenvolvimento também podem estimular esse mercado por meio de incentivos para os emissores. Por exemplo, atualmente, o
BNDES está exigindo que clientes com empréstimos
a taxas subsidiadas (Taxa de Juros de Longo Prazo
– TJLP) usem o mercado de capitais para completar
suas necessidades de financiamento. Garantias podem melhorar significativamente os ratings e atrair
investidores conservadores. Por exemplo, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) forneceu
garantias para a mexicana Nacional Financiera S.N.C
(Nafin), que emitiu US$ 500 milhões em títulos verdes
certificados, em 2015. Os próprios bancos de desenvolvimento locais podem refinanciar suas carteiras
ou emitir títulos verdes como alternativa para captar
recursos nos mercados internacionais.
Outras oportunidades de refinanciamento de ativos verdes: bancos comerciais brasileiros detinham
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de água e energia elétrica, diminuindo as emissões
de carbono e reduzindo a geração de resíduos. Do total de títulos climáticos emitidos no Brasil, 56% foram
classificados na categoria de rating BB, enquanto 14%
são grau de investimento.
Dado o ambiente de baixa taxa de juros nos mercados desenvolvidos, os investidores podem buscar
retornos mais elevados em títulos brasileiros, nas faixas de alto rendimento. Usando o Índice BofA Merrill
Lynch High Yield Emerging Markets Corporate Plus
Brazil Issuers Index, 2016, há US$ 47,4 bilhões em
títulos corporativos no Brasil, excluindo os setores
controversos: 73% são títulos com rating BB; mais de
75% dos títulos em circulação têm prazo maior que 9
anos e cupom médio de 6,68%, o que significa rendimentos maiores em relação aos mercados desenvolvidos, em média.
Após a data limite para inclusão neste relatório,
a Suzano Papel e Celulose emitiu seu primeiro título verde rotulado de US$ 500 milhões. A empresa é
um dos maiores produtores de celulose e papel no
Brasil. O título verde recebeu rating BB+ e possui um
cupom de 5.75%. Os títulos anteriores da Suzano já
haviam sido incluídos em nosso universo climático, já
que as suas florestas receberam a certificação FSC
ou PEFC. É provável que uma futura emissão brasileira aconteça entre os emissores com um bom rating
de crédito local e global. A maioria dos emissores
que reúnem essas características está em indústrias
agrícolas, florestais e de energia, bem como bancos
comerciais e de desenvolvimento, que podem emitir
títulos verdes para refinanciar suas carteiras.

|

Rio de Janeiro. O Plano de Investimento em Logística (PIL) do Brasil indica que R$ 86,4 bilhões de investimentos são requeridos para novas concessões
ferroviárias, uma oportunidade considerável para a
emissão de títulos verdes. Vinte e três por cento dos
títulos são emitidos por empresas do setor de energia,
incluindo energia eólica (por exemplo, o parque eólico
de São Miguel do Gostoso), minicentrais hidroelétricas, energia solar, biomassa e energias renováveis
mistas (como a emissora CPFL Renováveis). O tema
Multissetorial é composto por um título – o único título verde rotulado do Brasil (até maio de 2016) foi
emitido pela BRF, do setor de alimentos: EUR 500 milhões com rating BBB, prazo de sete anos e cupom de
2,75%. Mais de 50% dos compradores eram europeus,
a maioria da Alemanha, França e Suíça. Esses títulos
financiarão projetos destinados a reduzir o consumo
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uma carteira de R$ 153 bilhões em empréstimos para
setores da economia verde em 2014, ou seja, 9,6% do
total de empréstimos ativos. Esses empréstimos podem ser consolidados e vendidos como títulos verdes
por meio de instrumentos como LCIs, LCAs, Letras
Financeiras, COEs (Certificado de Operações Estruturadas), entre outros, liberando capital para novos
investimentos. Financiamento para iluminação pública e títulos municipais: as cidades estão entre os
maiores consumidores de energia do mundo, responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de
efeito estufa. Títulos verdes podem promover ganhos
em eficiência energética para o setor de iluminação
pública, com a implementação de novas tecnologias,
como o LED.
De acordo com o estudo realizado pelo Banco
Mundial para o Brasil, LEDs levariam o país a economizar 2% do seu consumo atual de eletricidade.
Construindo os pilares para o crescimento do mercado: o Brasil pode se tornar um participante-chave
na transição global para uma economia resiliente ao
clima, de baixa emissão de carbono. O desenvolvimento de um ecossistema robusto e transparente é
vital para possibilitar o aumento de escala no mercado brasileiro de títulos verdes. Desde 2014, a Climate

Bonds Initiative e seu parceiro local, a SITAWI, têm
colaborado com os setores público e privado para
mover adiante a agenda de títulos verdes no país. Instituições como o CEBDS, Febraban e FGV, em coordenação com empresas e entidades dos setores de
florestas, agronegócios e energia, bancos públicos e
privados estão contribuindo com esses esforços, que
incluem atividades de sensibilização e capacitação
dos diferentes participantes do mercado.
Desafios
O mercado de dívida brasileiro ainda não é maduro e é dominado por emissões soberanas O mercado de títulos públicos no Brasil é muito maior que
o de títulos emitidos por entidades do setor privado. Embora a emissão de títulos corporativos tenha
aumentado nos últimos 10 anos, o mercado continua
concentrado entre alguns poucos emissores. Essa é
uma barreira para a emissão de títulos verdes, pois
um mercado pequeno de títulos corporativos também
pode significar menor liquidez para os novos emissores. No caso dos títulos verdes, a liquidez poderia ser
ainda mais restrita, porque o índice de liquidez tem
sido historicamente menor em relação aos títulos tradicionais. Cenário político e econômico: A conjuntura

Essa é uma barreira para a
emissão de títulos verdes, pois
um mercado pequeno de títulos
corporativos também pode
significar menor liquidez para os
novos emissores

política e econômica pode desencorajar os investidores internacionais a comprar títulos verdes brasileiros. Uma melhor estabilidade econômica facilitaria a
mudança de horizontes de curto para longo prazo, em
termos de planejamento de investimentos e incentivos à emissão de títulos. Incentivos fiscais seletivos:
Títulos de crédito como CRA, CRI, LCA e LCI isentam
investidores estrangeiros e pessoas físicas no Brasil
do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos. A mesma isenção se aplica a debêntures de

Ambiente regulatório
Para superar os desafios atuais e promover o desenvolvimento do mercado de capitais, serão necessários esforços dos formuladores e reguladores de
políticas públicas. Reguladores do mercado de capitais, como CVM e Anbima, têm um papel fundamental
para melhorar o mercado de capitais brasileiro, aumentando a liquidez, promovendo emissão de dívida,
reduzindo as assimetrias fiscais para diferentes classes de ativos, bem como apoiando programas de educação financeira. Reguladores de fundos de pensão
também podem considerar limites mais flexíveis para
investimentos relacionados a temas de sustentabilidade, como os títulos verdes, influenciando assim a
alocação estratégica de ativos. •
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entre alguns poucos emissores.

infraestrutura. Com isso, os emissores acabam precificando os títulos a taxas abaixo do mercado para
capturar parte do ganho dos investidores. Tal medida resultou em uma corrida por parte dos emissores
para atender suas necessidades de financiamento no
âmbito desses benefícios. A consequência é que os
investidores institucionais brasileiros não possuem
oferta suficiente de crédito corporativo para comprar
a taxas de mercado.
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O mercado continua concentrado
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Conectando

clima
e energia
Por Oswaldo Lucon
Professor da USP
Viviane Romeiro
Coordenadora de Projetos de Clima no WRI
Taryn Fransen
Associada Sênior do Programa de Clima do WRI

O Brasil está enfrentando uma série de decisões políticas importantes que
determinarão o futuro do seu setor de energia ao longo das próximas décadas,
com consideráveis consequências sobre a competitividade econômica do país,
o bem-estar de sua população e o clima global. As decisões se referem ao
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direcionamento de aproximadamente 0,5 trilhão de dólares de investimentos

30

iniciais em infraestrutura energética ao longo da próxima década – o que poderá
reforçar o Brasil numa infraestrutura intensiva em carbono, ou impulsionar o
país em uma posição de líder na economia de baixo carbono.
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ais decisões também incluem o papel dos
projetos hidroelétricos de larga escala, o
ritmo da transição para fontes renováveis
modernas (biocombustíveis que não causam mudanças no uso da terra, bioeletricidade, energia eólica, energia solar e outras), melhorias amplas
e ambiciosas em termos de eficiência, geração de
energia elétrica decentralizada e sua integração com
redes inteligentes.
Mais recentemente, a crise econômica, uma seca
severa, insegurança regulatória no setor de energia
elétrica e problemas administrativos relacionados à
empresa estatal de petróleo têm gerado mais preocupações sobre a diversificação dos investimentos no
setor de energia brasileiro. Às vésperas da 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), as
preocupações ambientais globais acrescentam outra
importante dimensão ao processo nacional de tomada de decisão no Brasil.
As decisões sobre energia devem ser tomadas
tendo como pano de fundo as várias tendências importantes que perpassam energia e clima. Em primeiro lugar, as emissões de gases de efeito estufa
(GEE) globais estão aumentando a um ritmo que
ameaça iminentemente exceder os limites físicos

globais. Segundo, embora o Brasil tenha reduzido
as taxas de desmatamento, as emissões do setor de
energia estão aumentando rapidamente, à medida
que a economia cresce e o país depende cada vez
mais de energia oriunda de combustíveis fósseis –
um distanciamento de sua dependência histórica dos
recursos renováveis. Como resultado, o Brasil terá
que enfrentar, cada vez mais, as implicações climáticas de um setor que tem historicamente usufruído
de uma parcela especialmente considerável de fontes
de energia de baixo carbono. No âmbito da CQNUMC,
torna-se imprescindível que as intenções de contribuições nacionalmente determinadas (INDCs) para
o Acordo de Paris reflitam a realidade pós-2020 do
perfil de emissões do país. Para tanto, o país deverá assumir um compromisso nacional ambicioso que
vai além da redução do desmatamento e inclua ações
transformadoras, especialmente no setor de energia.
Dessa forma, o relatório “Oportunidades e desafios para aumentar sinergias entre as políticas climáticas e energéticas no Brasil: opções de políticas
para reduzir emissões relacionadas ao uso de energia” analisa os principais setores emissores de GEE
relacionados ao uso de energia através de uma ótica
climática, com o intuito de oferecer recomendações
para uma abordagem mais integrada, que possa,

As seguintes recomendações poderiam ajudar o
Brasil a se beneficiar dessas oportunidades:
• Melhorar a eficiência de combustível e investir
na transição para modais de transporte de baixo carbono. Transporte é o setor que mais contribui para as
emissões de GEE resultantes do uso de energia no
Brasil. Pode-se alcançar uma ambiciosa descarbonização desse setor por meio do uso de biocombustíveis que não causam mudanças negativas no uso da
terra, transporte de massa e meios de transporte não
motorizados. Marcos regulatórios e incentivos apropriados podem encorajar a inclusão de tecnologias
de motores flex mais avançadas, veículos híbridos e
elétricos na matriz de transporte, bem como aumentar sinergias entre o transporte e a geração de energia elétrica. No Brasil os padrões para eficiência de
combustível ainda estão atrasados se comparados a
outras grandes economias, tanto em termos de rigor
quanto de implementação. Do mesmo modo, com a
exceção de algumas cidades, o Brasil tem oferecido
poucos incentivos até agora para encorajar mudanças em direção a modos de transporte mais eficientes, incluindo transporte sobre trilhos e o BRT (Bus
Rapid Transit). Uma série de reformas nos níveis federal, estadual e municipal poderia ajudar a acelerar
essa mudança.
• Criar incentivos e sistemas para avaliar e aprimorar a eficiência nas indústrias por meio do uso
de métricas de carbono. Essas medidas incluem a
implementação do Mercado Brasileiro de Redução
de Emissões, o desenvolvimento de parâmetros de
referência baseados em avaliações de ciclo de vida
para diferenciar produtos com baixo uso de carbono
e produtos com uso intensivo de carbono, o papel do
licenciamento ambiental para exigir o aprimoramento
dos níveis de eficiência, o papel dos planos governamentais para incentivar a produção e consumo de
combustíveis de baixo carbono e a aceleração da implementação de um sistema de mensuração, relato e
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Principais resultados
A trajetória atual das emissões de GEE relativas
ao uso de energia não é consistente com as vias de
menor custo para evitar níveis perigosos das mudanças climáticas. Embora a alocação do orçamento de
carbono global remanescente por país – e qual seria
a parcela correspondente ao Brasil – seja basicamente uma questão política, a literatura descreve várias
abordagens e propostas consideradas como sendo
meios possíveis para determinar a “parte justa” da
economia brasileira como um todo. Essas abordagens incluem responsabilidade histórica, alocação
ética, incluindo os direitos das gerações futuras, capacidade econômica e o menor custo possível.
Em geral, tais abordagens e propostas apresentam um limite máximo de emissões (um orçamento
de carbono) para os setores brasileiros (excluindo a
mudança do uso da terra (land-use change – LUC).
Esse limite máximo varia de aproximadamente 20
a 26 GtCO2e no período de 2010–2050. Entretanto,
considerando as políticas atuais, as emissões de GEE
no Brasil, especialmente aquelas resultantes do uso
de energia, irão provavelmente exceder o referido orçamento entre 2024 e 2035
Cenários de mitigação de GEE identificam oportunidades de redução para o Brasil que sejam consistentes com a necessidade de limitar as emissões
globais de carbono. Uma revisão de uma série de
cenários de modelagem para as futuras emissões
de GEE no Brasil, inclusive aqueles elaborados pela
Agência Internacional de Energia (IEA), McKinsey,

Banco Mundial e outros, identifica oportunidades de
redução de emissões de GEE provenientes do uso de
energia, que são significativamente maiores que as
identificadas nos atuais planos governamentais de
energia no Brasil. Muitas dessas reduções acarretariam em custos econômicos baixos ou negativos,
com benefícios significativos na forma de segurança
energética, melhoria na mobilidade, saúde e competitividade econômica. As principais oportunidades de
redução de emissões de GEE provenientes do uso de
energia existem especialmente nos setores de transporte, indústria e geração de energia elétrica.
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mais eficazmente, conciliar as necessidades climáticas e energéticas do país. O relatório começa com
uma visão geral dos perfis de energia e de emissões
de GEE do passado, os compromissos atuais e as
tendências futuras, e aborda as implicações de uma
possível alocação do orçamento global de carbono
remanescente.
Em seguida, o relatório faz uma revisão dos cenários disponíveis para as emissões brasileiras de GEE
relativas ao uso de energia, para identificar as principais forças impulsionadoras e resultados, e compará-los a uma determinada alocação do orçamento
global de carbono. O relatório então se concentra nos
subsetores que mais emitem GEE relacionadas ao
uso de energia – transporte, indústria, e geração de
energia elétrica – a fim de identificar as principais
oportunidades de redução. O relatório finaliza com
uma série de recomendações no âmbito de várias
políticas e medidas que poderão atingir os objetivos
climáticos e energéticos.
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verificação (MRV) para emissões de carbono do setor
de indústrias.
• Priorizar fontes modernas de energias renováveis, especialmente energia eólica e energia solar, e
ao mesmo tempo lidar com os desafios apresentados
pelos projetos hidroelétricos de larga escala. Nesse âmbito há grandes oportunidades ainda a serem
exploradas para o Brasil adotar a implementação de
fontes modernas de energia renovável e promover
sua interligação com a rede. Seria necessário eliminar qualquer incentivo a combustíveis fósseis, nivelando o mercado para que as soluções alternativas de
energias renováveis possam competir em um mercado livre. Outra estratégia relevante seria aumentar
a participação das energias eólica e solar na matriz
energética nacional para 30% até 2030, como parte
das intenções de contribuições nacionalmente determinadas (INDCs) do Brasil.
• Aumentar sinergias entre as políticas climáticas
e energéticas e os processos de planejamento com
as políticas nacionais e internacionais. As políticas
climáticas e energéticas e os processos de planejamento necessitam de uma integração mais expressi-

va no Brasil. No setor de energia, isso implicaria em
reconhecer as restrições impostas pelo orçamento
global de carbono – assim como o risco e o custo
considerável da dependência de fontes de energia de
uso intensivo de carbono – nos processos de planejamento, tais como o Plano Nacional de Energia e o
Plano Decenal de Expansão de Energia. No contexto
da política climática, isso implicaria o estabelecimento de metas mais ambiciosas e realizáveis de mitigação de GEE que considerem todos os benefícios
e o potencial de redução no setor de energia. Essas
metas poderiam induzir e orientar o ritmo de implementação e o enfrentamento aos desafios práticos
inerentes à transição para uma economia sustentável
de baixo carbono, incluindo a necessidade de lidar
com os desafios relacionados à intermitência das
fontes modernas de energia renovável e as importantes questões sociais e ambientais relativas à energia
hidroelétrica. Confrontar a necessidade de aumentar
as sinergias entre as prioridades de energia e clima
é o primeiro passo para reunir a vontade política e a
engenhosidade necessárias para superar as barreiras
de transição para uma economia de baixo carbono. •

SAIBA ANTES DE
QUEM SABE ANTES.
Assine o Relatório Reservado e receba
diariamente as informações mais exclusivas

(21) 2526-7004
www.relatorioreservado.com.br
www.facebook.com/relatorioreservado

NEGÓCIOS & FINANÇAS

RelatórioReservado

|

insight-bIOMA

da economia e da política.
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O que aguarda as

UPPs
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em um contexto pós-olímpico?
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Por Maria Isabel Couto
Doutora em Sociologia

O surgimento das primeiras Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
despertaram uma série de expectativas em meio à população carioca.
Para além da compreensão dos avanços implicados na implantação
de uma polícia de modelo comunitário, estava em jogo algo bastante
fácil de perceber. As primeiras UPPs suspenderam os conflitos
armados em seus territórios. A vida naquelas favelas tornava-se mais

política. O ritmo de expansão das UPPs
pode ter comprometido a qualidade do
processo de pacificação como um todo.
A necessidade de formar e incorporar
policiais rapidamente é incompatível
com a responsabilidade das tarefas assumidas por eles. Muitos policiais não
apenas não estavam preparados para
serem policiais, como não houve um trabalho suficiente para superar os preconceitos com relação à vida nas favelas.
Ademais, a aceleração do processo de
pacificação comprometeu em variados
momentos o planejamento de muitos comandantes de unidades instaladas, que
perdiam frequentemente parte do efetivo
para outras áreas. Por fim, a rapidez do
avanço impediu que os gestores da pasta de segurança e da cúpula da PMERJ
atentassem para a necessidade de criar
um arcabouço normativo e regulamentar
mais robusto, orientando o trabalho descentralizado de cada unidade. As UPPs
passaram a ser marcadas, assim, pelo
alto grau de discricionariedade de seus
comandantes, variando enormemente as
práticas de policiamento e havendo pouca disseminação de boas ideias.

|

n

os anos de 2011 e 2012, foi
possível perceber alguns sinais preocupantes quanto à
manutenção da trégua entre
policiais e traficantes. No entanto, eventos como o ataque à granada contra soldados da UPP Fallet/Fogueteiro/Coroa
podiam ainda ser considerados casos
isolados. O ano de 2013, por sua vez,
marcou a transformação de problemas
antes esporádicos, em eventos frequentes em várias UPPs. A grande maioria
das unidades policiais inauguradas após
meados de 2012 não foi capaz de realizar a promessa da suspensão dos tiroteios. Concomitantemente, diante das falhas da SESEG e da PMERJ em pacificar
as novas áreas, favelas ocupadas há alguns anos voltaram a tornar-se palco de
disputas entre traficantes de diferentes
facções, bem como de confrontos entre
o tráfico local e policiais das UPPs.
A situação das UPPs brevemente
descrita acima oferece indícios de esgotamento daquele projeto de policiamento. Dentre as pesquisas já consolidadas
sobre as UPPs destacam-se argumentos
que apontam para falhas na execução da
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previsível no que diz respeito ao direito à vida.
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Mas, para além das críticas feitas às instituições
de segurança, há que se abordar também as críticas a
outras áreas do setor público. A maioria das secretarias governamentais responsáveis pela oferta de serviços públicos não foi capaz de qualificar seu atendimento na mesma velocidade do avanço das UPPs. As
promessas sobre novas oportunidades para os moradores das favelas pacificadas geraram expectativas
frustradas que acabam por acentuar o desconforto
provocado pela situação de saturação policial nessas
áreas. Esse contexto, por sua vez, tende a ampliar
os sentimentos de rejeição à UPP, abrindo cada vez
mais espaço para a retomada das atividades dos grupos de traficantes armados.
De forma resumida, a questão central que se coloca para as UPPs é a capacidade de, de fato, alterar as
relações entre moradores de favelas e policiais. Para
manter-se no longo prazo o projeto precisa conquistar a confiança de policiais e moradores. A atuação
conjunta entre eles é essencial para a superação do
ciclo de violência relacionado ao tráfico ostensivamente armado. No entanto, é justamente neste ponto
que a UPP parece falhar, uma vez que mesmo em
unidades mais antigas e consideradas pacificadas se

De forma resumida, a questão
central que se coloca para as
UPPs é a capacidade de,
de fato, alterar as relações entre
moradores de favelas e policiais.
Para manter-se no longo prazo
o projeto precisa conquistar
a confiança de policiais e
moradores

vê o esgarçamento das relações. Pesquisas apontam
que mais da metade dos policiais de UPP desejam
mudar de setor na PMERJ. Parte considerável dos registros de ocorrência preenchidos por estes policiais
referem-se a casos de “desacato”, indicando que ou a
população realmente os desrespeita, ou eles não são
capazes de lidar com críticas ao seu trabalho. Mas, de
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sistematicamente, aumentou consequentemente a
rejeição popular ao projeto das UPPs.
Assim, em termos gerais, para retomar seu momento virtuoso inicial e superar os boatos constantes sobre o fim do programa, é preciso recuperar
propostas que se perderam nos últimos anos. Do
ponto de vista da polícia, a UPP precisa superar seu
“calcanhar de aquiles” que é o convencimento da
própria tropa em aderir ao projeto de policiamento
comunitário. Mas não apenas. Sem apoio de iniciativas de outras esferas a polícia não será capaz de
se sustentar no longo prazo, como já vem ocorrendo.
Iniciativas como o Pronasci, na esfera federal, e a
UPP Social, no âmbito municipal, precisam ser retomadas. A ampliação de serviços de qualidade para
todas as regiões do Rio de Janeiro e de oportunidades para egressos do tráfico de drogas é condição
para superar os problemas de segurança pública que
assolam a cidade há três décadas. •
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toda forma, a profusão de “desacatos” é termômetro
das dificuldades de relacionamento entre policiais e
moradores. E, do outro lado do conflito, moradores
de favelas reclamam da má qualidade dos serviços
públicos a eles prestados. É conhecido na literatura
sociológica que a alta saturação de policiais dentre
uma população tende a causar desconforto pelas características invasivas da atuação ostensiva da polícia. Essas características poderiam ser mitigadas
por um investimento em práticas de policiamento comunitário e pelo investimento em diversos serviços
que trouxessem óbvias melhorias à população afetada. No entanto, esse cenário não se concretizou nas
UPPs. Não houve mudança significativa sustentável
nas práticas policiais – como simboliza o caso Amarildo –, e não houve modificação significativa do ponto
de vista da prestação de serviços. A principal modificação atingida foi a suspensão dos conflitos. Uma vez
que, a partir de 2013 essa trégua começou a falhar
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Boas práticas em gestão de

resíduos
sólidos
Por Angelo Machado
Gerente de EHS da Abbott

Orgânicos Não Perigosos, constituindo
uma equipe multidisciplinar para
elaboração e implementação de
um Processo de Compostagem de
Resíduos Orgânicos, originados em
sua fábrica no Rio de Janeiro (restos
de alimentos e de jardinagem). O
projeto foi desenvolvido internamente
por essa equipe. Também foi
elaborado um programa de educação
para funcionários e comunidade.

o
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o projeto Compostagem de Resíduos

projeto está fundamentado em uma das
estratégias ambientais da fábrica (redução
da pegada ecológica), na conscientização
ambiental de todos os seus colaboradores
e da comunidade próxima. Também teve como objetivo a interrupção do envio de resíduos para aterros
sanitários.
Como resultado, foi eliminada a remessa de mais
de 36 toneladas de resíduos orgânicos para aterros
sanitários. Em 2014, com a execução do projeto e de
outras ações de menor porte, a fábrica obteve uma
redução absoluta na geração de resíduos de 22%,
mesmo com um aumento de volume de produção
de 12%. Todos os resíduos orgânicos gerados são
compostados dentro de sua área, o que representa
mais de 36 toneladas desse tipo de resíduo. Em termos qualitativos, houve o aumento do interesse de
seus colaboradores em projetos ambientais e o engajamento de todos, a começar pela alta direção da
empresa. Vários colaboradores participaram da implementação do projeto e também como “padrinhos”
das crianças da comunidade nos workshop’s realiza-

|

A Abott criou em setembro de 2012
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dos. Além disso, foi desenvolvida uma campanha de
conscientização envolvendo todos os colaboradores
da fábrica.
O projeto tem custo relativamente baixo e pode
ser implementado em qualquer fábrica com uma pequena área disponível. Esse processo depende muito
mais do interesse da organização do que de um esforço de mudança na atividade fim, pois em nenhum
momento essa atividade é impactada. O envolvimento
em ações socioambientais com a comunidade reforça
a marca da empresa no compromisso da preservação
ambiental e de sustentabilidade

|
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TEMÁTICA ABORDADA: RESÍDUOS
O projeto foi iniciado com uma meta corporativa
para eliminar os resíduos destinados a aterros sanitários e diminuição da geração de resíduos. Optou-se,
originalmente, pela destinação limpa dos resíduos orgânicos gerados pela fábrica, com o objetivo de diminuir as contribuições industriais prejudiciais ao meio
ambiente.
Seu desenvolvimento e elaboração foram feitos
em conjunto com a área de Engenharia da fábrica.
Profissionais capacitados, reunidos em uma equipe
multidisciplinar, atuaram no desenvolvimento do projeto de confecção de composteiras de alvenaria, impermeabilizadas e equipadas com sistema de coleta
de chorume.
Todas as questões legais, relativas à verificação
de legislações aplicáveis e obtenção de licença ambiental de operação, foram consideradas. O objetivo
do projeto foi a realização das melhores práticas
sustentáveis possíveis, diminuição da “pegada ecológica” e redução significativa dos resíduos gerados
e enviados para aterros sanitários. O húmus gerado
é utilizado como adubo orgânico nas áreas verdes da
empresa.
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DURAÇÃO
No intuito de interromper o envio de resíduos para
aterros sanitários, o projeto foi iniciado em setembro
de 2012 com a criação de uma equipe multidisciplinar
para a elaboração de um cronograma para sua realização. Esse cronograma contemplou todas as etapas
a serem seguidas (solicitação de licença ambiental
de operação, elaboração de desenhos de arquitetura,
solicitação de recursos financeiros e de orçamentos
para a construção da nova área, bem como mudanças
de fluxo de retirada dos resíduos orgânicos, treinamentos, envolvimento com a comunidade etc. Foram
criados um Memorial Descritivo e desenhos arquitetônicos para sua futura construção, mencionando

os objetivos gerais do processo, seu detalhamento,
monitoramento de controle e implantação.
Ainda em setembro, foi requerido ao órgão ambiental competente (Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC), Licença Ambiental. Esse órgão emitiu uma
Licença Municipal de Instalação (LMI) em 20/3/2013. A
partir desse momento, demos início ao processo de liberação de recursos financeiros para a implementação
do projeto. A construção foi iniciada em fevereiro de
2014 e concluída em abril do mesmo ano.
Paralelamente, no mês de junho, foi realizada uma
“Oficina de Compostagem” com crianças de uma creche da comunidade, na qual elas aprenderam a fazer
composteiras com material reciclável (garrafas PET)
e como fazer o processo de compostagem na horta
da creche e em suas residências.
Com o fim das obras, solicitamos ao mesmo órgão
ambiental a Licença de Operação para o processo, a
qual foi concedida em 10/7/2014. Em setembro de
2014, iniciamos efetivamente o processo de compostagem de resíduos orgânicos na empresa, no mês
de outubro, durante a tradicional festa do Dia das
Crianças, as crianças retornaram à fábrica, juntamente com os filhos dos funcionários, e participaram
de uma segunda etapa da oficina, com a visitação da
nova área de compostagem.
PARTICIPAÇÃO
Todas as áreas da empresa foram envolvidas
em algum momento do processo, contribuindo com
ações durante seu desenvolvimento. Houve “apadrinhamento” das crianças durante a oficina e na visita à
nova área de compostagem com os seus filhos. Além
disso, as equipes do Refeitório e de Engenharia participaram ativamente, realizando mudanças no fluxo
de saída de resíduos orgânicos e de seus processos
operacionais, para adequação ao novo modo de operação. Adicionalmente, foi desenvolvida uma campanha de conscientização, denominada “Menos é Mais”,
durante a qual, entre outras ações, foram discutidas
as etapas do projeto.
CONTINUIDADE
É realizado um controle diário com reporte semanal, divulgado e de fácil acesso para todos os
colaboradores da fábrica, com a apresentação das
quantidades de resíduos gerados e enviados para
compostagem. Além dessa prática já implementada,
é discutido semanalmente, em reuniões com o grupo de liderança da fábrica, o andamento das ações
para o alcance das metas estabelecidas na estratégia
da empresa, como por exemplo as práticas e ações

No intuito de interromper
o envio de resíduos
para aterros sanitários,
o projeto foi iniciado
em setembro de 2012
com a criação de uma
equipe multidisciplinar
para a elaboração de um
cronograma para sua
realização

HISTÓRICO
A Abbott é uma indústria multinacional de produtos para a saúde, que atua no Brasil há 78 anos nas
áreas de produtos farmacêuticos, nutrição, diagnósticos e dispositivos médicos.
Em 1888, o médico e proprietário de farmácia Dr.
Wallace C. Abbott começou a produzir medicamentos
formulados com precisão científica, com o objetivo de
proporcionar terapias mais eficazes aos pacientes e
aos médicos que os atendiam.
Sob a liderança do Dr. Abbott, a empresa esteve
entre as pioneiras da prática científica da farmácia, e
expandiu seus negócios para atender às crescentes
necessidades globais da saúde, patrocinando novas
áreas da pesquisa médica. Ao adentrar continuamente novas áreas – tanto científicas quanto geográficas
– foi estabelecida uma nova e consagrada tradição de
ajudar um número cada vez maior de pessoas a ter
vidas mais saudáveis em todo o mundo. •
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RESPONSÁVEIS
O projeto foi desenvolvido e conduzido por uma
equipe interna multidisciplinar. É liderado por Angelo
Machado, gerente de EHS (Environment, Health and
Safety), com graduação em Engenharia Mecânica e
pós-graduação em Segurança do Trabalho, Gestão
Ambiental e Gestão de Projetos. Ele é responsável
pelo gerenciamento do projeto – incluindo cronograma, captação de recursos financeiros e negociação
com empresas para construção da área de compostagem –, pela criação do desenho arquitetônico dessa
área, em conjunto com Sylvio Claro e Carlos Carvalho, e também pelo desenvolvimento do programa de

comunicação para todos os colaboradores, em conjunto com Monika Schulz.

|

adotadas para garantir a interrupção de envio de resíduos para aterros sanitários.
Como planejado no projeto, no mês de setembro
de 2014 foi contratado um consultor especializado
para assessorar e orientar o processo e manejo da
atividade. A continuidade do projeto está assegurada
devido a sua incorporação à estratégia de redução de
resíduos da fábrica.
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Braskem investe mais
de R$ 7 milhões para
melhorar produção
de Plástico Verde
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O aumento da eficiência no processo de fabricação pode
contribuir para diminuir o impacto ambiental da indústria
e também reduzir a pegada de carbono de produtos finais.
Como resultado dos investimentos de R$ 7,1 milhões, realizados entre 2013 e 2015 em sua unidade de eteno verde em
Triunfo (RS), a Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, conseguiu reduzir significativamente as emissões de CO2 na produção de Plástico Verde.
A Braskem automatizou processos, implantou aparelhos
para a redução de perdas, aperfeiçoou o processo de vaporização do etanol e diminuiu o consumo de combustíveis
pelo gerador. Além disso, está desenvolvendo um sistema
de reuso de efluentes aquosos para um aproveitamento melhor dos recursos hídricos.
“Esse é um trabalho de longo prazo e contínuo, que está
alinhado com nosso compromisso de desenvolvimento sustentável. Por isso, a Braskem mantém o foco em eficiência
operacional, para obter ganhos de processo e competividade, ao mesmo tempo em que gera menos impacto à natureza
em todas as gerações da cadeia do plástico”, afirma Gustavo Sergi, diretor de Químicos Renováveis da Braskem.
A preocupação da Braskem com impactos ambientais requer uma constante revisão e aperfeiçoamento dos
estudos Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). Por esse motivo, a modelagem da ACV do Plástico Verde também
foi aprimorada e apontou para uma captura 2,78 toneladas de CO2 para cada tonelada de resina de origem renovável produzida – o número representa um aumento na captura de carbono na comparação com a medição
anterior. O estudo foi realizado pela consultoria ACV Brasil e com revisão técnica de um painel composto pelo
Institute for Energy and Environmental Research GmbH (IFEU) e pela Michigan State.
O Plástico Verde já possui certificação de pegada de carbono negativa emitida pela ABNT em iniciativa conjunta com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio (MDIC), responsável pela implantação da
Política Nacional de Mudanças Climáticas em setores industriais prioritários. Esse índice também está relacionado ao modelo usado pela indústria sucroenergética brasileira, cujo plantio da cana-de-açúcar geralmente é
feito em áreas de pasto degradadas, o que contribui para a recuperação do solo. Ainda, as unidades produtoras
de etanol utilizam bagaço para a cogeração de energia, tornando o processo autossuficiente energeticamente e
com exportação de energia elétrica excedente para o Sistema Integrado Nacional.
Com o compromisso empresarial para uma economia de baixo carbono no Brasil e no mundo, a Braskem tem
aplicado esforços constantes para a diversificação das matérias-primas renováveis com o objetivo de reduzir
progressivamente o nível das emissões. Por isso, nos últimos anos tem aderido a iniciativas voltadas à economia de baixo carbono, como a assinatura da Carta Aberta do Fórum Clima, coordenada pelo Instituto Ethos, e a
participação na CPLC (Coalizão para Liderança em Precificação de Carbono) do Banco Mundial.

Light e Cargill: parceria no uso de óleo vegetal
em subestações de energia

A Natura foi reconhecida pela sexta vez como uma
das empresas mais éticas do mundo pelo EthisphereInstitute, líder global na definição e desenvolvimento
de padrões para práticas éticas nos negócios. A multinacional de produtos de higiene pessoal e beleza é
a única brasileira na lista
Este ano marca o décimo aniversário do selo do
Ethisphere, que reconhece empresas que unem princípios com ações, trabalham incansavelmente para
que a ética seja parte integrante do DNA da empresa
e, assim, estimulam o futuro das organizações, introduzindo hoje as melhores práticas do amanhã.
O questionário de avaliação era composto por
questões relacionadas a diversas áreas da Natura, entre elas: jurídico, sustentabilidade, ouvidoria,
ética, institucional, recursos humanos, sistema de
gestão, gestão de riscos, auditoria interna e relações governamentais.
As pontuações se dividem em cinco categorias
principais: programa de ética e compliance (35%),
cidadania corporativa e responsabilidade (20%), cul-

tura de ética (20%), governança (15%) e liderança,
inovação e reputação (10%).
“Companhias que demonstram liderança em áreas
como cidadania, integridade e transparência criam
maior valor aos investidores, comunidades, consumidores e colaboradores, solidificando assim uma vantagem de negócio sustentável”, diz o CEO do EthisphereInstitute, Timothy Erblich.
A Natura vem evoluindo seus mecanismos de controle e transparência ano a ano. Em 2015, foi criada
a diretoria de compliance, que integra o comitê executivo da companhia, bem como um novo canal, que
atende as denúncias de corrupção e todos os casos
relacionados ao conselho de administração, a suas
instâncias de apoio e ao Comitê Executivo.
Pelo sexto ano consecutivo, a Natura se adaptou voluntariamente às normas da certificação SOx, de acordo
com a lei Sarbanes-Oxley (EUA), que prevê mecanismos de auditoria e segurança para evitar a ocorrência
de fraudes. Pela primeira vez, esta avaliação incluiu
também a Argentina. A companhia está planejando a
ampliação para as demais operações na América Latina.
“Este é um importante reconhecimento internacional para a Natura, pois reforça nosso compromisso com a ética e transparência em nossas ações”, diz
Roberto Lima, diretor-presidente da Natura.

|

Natura é considerada uma
das empresas mais éticas
do mundo em 2016
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A Light passou a adotar óleo vegetal isolante Envirotemp™ FR3™, desenvolvido pela Cargill, nos transformadores de potência de suas subestações na cidade do Rio de Janeiro. A empresa, que já utiliza o fluido em seus
transformadores subterrâneos, adquiriu no ano passado 12 transformadores de potência com a nova tecnologia.
Neste ano, investiu em mais três transformadores na Subestação Olímpica que servirá para atender a demanda
do parque construído. O objetivo é ainda substituir outros equipamentos nos próximos anos.
Os principais fatores que levaram a Light a adotar o FR3 foram a preocupação com a preservação ambiental
na sua área de concessão, redução dos riscos de incêndios, redução de custos de novas obras e de manutenção. “A substituição dos transformadores de óleo mineral pelos equipamentos com o fluido FR3 é bastante
indicada devido aos inúmeros benefícios do produto, incluindo a possibilidade de garantir maior potência em
um transformador com dimensões reduzidas. O óleo vegetal aumenta a vida útil dos equipamentos”, declara o
Engenheiro Thiago Marcato, da Engenharia de Manutenção da Alta tensão da Light.
A experiência da Light se destaca pela comprovação prática da estabilidade operacional e dos benefícios
de segurança e preservação ambiental providos pelo óleo vegetal aos seus equipamentos e instalações. “Esse
projeto aumenta a crescente base instalada de óleo vegetal isolante no país e irá fazer com que outras empresas
de engenharia, indústrias e concessionárias de energia possam aproveitar a experiência e todos os benefícios
da aplicação do óleo vegetal”, destaca Marcelo Martins, gerente comercial da Cargill.
Para atender a crescente demanda pelo óleo vegetal FR3™, a Cargill ampliou a capacidade de produção e
armazenagem de sua unidade em Mairinque, no interior de São Paulo. “Nossa fábrica é base exportadora para
América do Sul e estamos preparados para crescimento de 400% em volume comercializado do produto nos
próximos dois anos, por meio de novos negócios no Brasil e na América do Sul”, ressalta Martins.
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There are new experiences hitherto unimaginable.
The path seems no return. The shared economy is gradually transforming our ways of consuming various products.
From public transportation to hosting, entertainment included.
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The world is changing, just repair around.

It is not the end of private property. But capitalism is adapting to

new times. So much so that the American economist Jeremy Rifkin bet
that this will be the dominant trend of capitalism. The explanation is the process would be a consequence of the evolution of the machines, combined with
the dynamism and productive efficiency of the system.
Sharing will increasingly impact economic sectors. Understanding where and
how it will move helps to plan better the future that all of us, or at least most, want.
In this issue we dedicate the cover to this issue. Enjoy your reading!
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Innovation,

the DNA of organizations

search for opportunities by the company. Logic is another, and the company needs to take into account
their ability to look at the production chain, in addition
to dealing with the present and the future. Turning
knowledge into financial result, able to generate “new
money” seems to be a natural and also simple goal to
achieve, but it is not. It requires effective, systemic
processes and enabling the interaction of all areas
and projects. Innovative companies know that innovation is not something fortuitous.
In this sense, establish formal processes that can
make it happen. These are processes that stimulate
the generation of ideas, provide feedback, foster collaboration and multiple perspectives on evaluation,
recognize and reward those who venture to suggest
new things, as well as those who work for the ideas
materialize and generate value for the company. The
innovation model developed by the Innovation Center researchers Fundação Dom Cabral came from the
observation of best practices and relationships with
innovative companies operating in Brazil.
Inspired by theme references (Tidd, Patel, Chan
and Mauborgne, Doz, Pavitt), the model features an
integrated management process innovation, based
on the strategic decisions of the organization. Also
incorporates a systemic view, promoting the integration of the various areas of business and strategic,
tactical and operational. In this proposal, as shown
below, the essential elements of the innovation process are: strategy and decision of the organization;
structure and management systems; innovation culture; short, medium and long terms processes, and
performance indicators, which are interrelated. Few
organizations can effectively innovate, due to internal

|
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nnovation is essential to enable companies
to develop, obtain greater benefits to its
competitors and earn higher profits. To this
end, should initially have perception and
willingness to continuously improve their activities so
that, subsequently, can employ efforts to transform
these opportunities into reality. This is where innovation requires accurate decisions, effective leadership
and vision, as well as an entrepreneurial team. I call
this tripod of excellence in innovation. So, how to promote innovation in organizational practices? It is not
easy and requires special care.
The evolutionary approach considers innovation
as central to economic development, whether companies or countries and its main locus is the company.
This means that the process of innovation is effective
in the company, and not in universities. The partnership between universities and companies is vital for
growth and gain competitiveness with several successful examples in the literature. However, it is important to note that the company is that knowledge
is transformed into innovative products and services,
generating wealth.
The literature shows that innovation is a process
from idea generation to product development. Innovation is not a fast process, requires learning, patience,
proactivity and work teams without center on one or
a few areas, or people, all responsibility for innovation. In addition, one should be aware that there are
always associated risks are generally more significant in the case of radical innovation and focused on
the long term.
The challenge of innovation also requires a different competitive thinking and a systematic way to
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By Anderson Rossi
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barriers of the company and or the environment. Experience shows also that the most difficult is to create a culture of innovation in organizations and not
processes.
To stimulate innovation in an organization, not
just define its importance in strategic position, allocate capital and efforts to produce knowledge: it is
essential that culture and organizational climate are
favorable to the pursuit of innovation and creative
expression. The culture of innovation that allows the
generation of new products, processes or services,
is built and strengthened in day-to-day innovation
teams. Are the people who make it happen innovation. Unfortunately, there is no single formula capable
of revolutionizing the innovation processes in organizations. The process should be alive and strengthened by the employees, as the company’s survival is
everyone’s responsibility.

|
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Factors that define an innovative
country
When we analyze our national innovation system
– which is nothing more than a network of public and
private institutions whose activities and interactions
seek to strengthen the scientific development and the
efforts involved – we found significant advances over
the past decades. However, the weakest link in this
process remains interaction between business and
academia in the joint challenge of generating knowl-

50

edge and its transformation into their new money to
businesses. The distance is still abysmal and management of this dynamic needs to be better articulated and increased
It is a fact that innovation occurs within companies and not within the laboratories of universities,
as shown in several studies around the world. By innovation, we mean the entire process, ranging from
the generation of ideas to the effective transformation of knowledge into something profitable. The valuable knowledge generated in universities research
institutions, which play unique role in the system, it
is essential both to raise the scientific production of
the country and to turn the wheel of innovation. It is
worth noting that the knowledge generated in universities, to be licensed to companies for application
lever enormously the launch speed of innovations in
the market.
Several innovative countries have equated this dichotomous question and managed to strengthen its
regional systems, particularly through the orchestration of actions performed by the actors involved in
the innovation process – government, business, scientific institutions and universities. The joint work
and planned the system’s institutions is to make the
country and its most innovative organizations.
Unfortunately, the challenge to innovate is not yet
part of the strategic decisions of a large portion of
Brazilian companies. On the other hand, for a select,
it became clear that there is no other way to survive
in the competitive market. Although not count on
methods and standards models, factors such as risk
aversion, demand for continuous investments and the
uncertainties inherent to the process of innovation,
can be softened with an effective process management.
For the philosopher and economist Peter Drucker,
the management can be considered the main 20thcentury innovation, and this terminology, we mean
results, not effort. The game needs to be sum not
zero and without an effective innovation management, companies hardly be able to maintain a steady
pace of growth, especially in open innovation times.
Along the same line, without effective orchestration
of the efforts of actors involved in the challenging
process, we can hardly make the leap of competitiveness, so necessary in transforming the country into a
truly innovative nation.
The management can be considered the greatest
innovation of the 20th century, and this terminology
is meant results, not effort. The innovation is essential for the transformation of a country. •

Sustainability

Sustainability,

trendy in all seasons
Being fashion now is to be sustainable. Terms like slow mood, low

environmental impact, now became part of the haute couture glossary.
Sustainable production rose jump in and entered the runway. Concepts
before only used in sectors such as energy or construction start
not only save space but be the difference in an industry that still
lives with cases of slave labor and still has many steps to climb the
ladder of sustainable production. Labor force appreciation conscious
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consumption practices are goals to be achieved.
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ollaborative economy, entrepreneurship,
new business models. Fashion is also
incorporating these movements in favor
of fair business across platforms to enable businesses, encourage good business practices,
enhance the workforce with fair payments, promote
sustainability and help those in need. The industry
worker becomes a protagonist of this process.
Report by Lupa Códigos Culturais indicates that
openness and information sharing on the social and
environmental impact of the fashion business have
aroused the conscience of a large portion of consumers and fomented several online and offline initiatives: apps, platforms, collaborative networks, new
business models, environmental certifications, space
products and ideas exchanges – often driven by the
creative economy.
Forever 21, H & M, Zara and Uniqlo – Four fast
fashion retailers offering trendy clothes at low prices
– reached a total of US $ 48 billion in global sales
only in 2013. A recent report by financial services firm
Cowen Group It provides that fast fashion sales increase 11% per year by 2020.
This unbridled production is impacting the world
in a very negative way, drawing on the exploitation
of people with unfair wages, the use of child labor
and other inhumane working conditions. The environ-

ment is also quite reached due to the pesticides used
in cotton, which release chemical and toxic products
when in contact with the body, in addition to water
waste during the production process and the high
consumption of electricity.
The production chain of fashion, in the form as
it is currently conceived, gives constant wear signs.
The collapse is not only in production mode, represented by critics to sweat shops or the formats of
obtaining raw materials, but also in the form of distribution and marketing, generating income in a uniform
manner throughout the process and encouraging the
search for patterns unreal beauty. In this regard, several initiatives have been proposed by different concepts and platforms: documentaries, innovation laboratories, movements or new products. The idea is to
present alternatives to the way we know the fashion
industry and we stand in relation to it.
In evaluating Eloisa Arturo, coordinator of the
Fashion Revolution Brazil, the consumer has the right
to know what he is buying, where it comes from,
how it is being produced. “Fashion conscious is one
that respects those who produce, from the producer
of cotton in the field, making the designer, to reach
the shops to the final consumer. There should be an
awareness, which can be formed with the information and transparency of business.”
For the researcher Lilyam Berlim, businesses will
realize that they have to fit: “The only thing certain
about fashion is that it turns. I see a more conscious
future, a more ethical fashion. This has to do with
consumer groups, organic farming movements, solidarity economy; Finally, there are so many initiatives
in the world revolving around that sphere of awareness, the politicization of consumption. One way to
politicize this country is to empower the consumer.
Maybe we have more power to make a correct purchase than to elect someone.”
Process Transparency
On the one hand criticize the productive chain of
fashion and, second, alternative is sought for the consumption of new products is avoided, which prevails
here is the need to understand clearly the path taken
by our clothes: the raw material to the point of sale.
In this sense, collective marks and open their costs,
expose its methods of work, collect ideas (which collectively finance) and provide the consumer with information about the actual impact of their choices in
social and environmental spheres.
“People only talk about niche (sustainable fashion) because there is a fashion ‘not aware’, in which

News coming up
FUTURE MAKERS BRASIL
Initiative ProjectHub the Future Makers is a competition organized in partnership with DuPont. In it, fashion and design entrepreneurs were invited to submit innovative and sustainable
projects that worked with the Tyvek material. Finalists had the
opportunity to develop their prototype with the mentorship of
Somos55. The winner could choose to go to Fashion Week in
New York or Milan Design Week to live the experience to meet
other successful entrepreneurs and some of the most innovative
initiatives in the world.
GLOBAL DETOX MOVEMENT
Initiative led by Greenpeace which requires producers a less toxic environmentally fashion. Half a million people are involved in
the task of convincing large brands to change their production
strategies. Nike and Benetton are some of the companies that
have signed the manifesto.
Crowdemand
Union financial, technical and creative for the planned production
of parts from the market demands identification. The platform
connects people directly with designers, through a structure
that combines financing and collective purchases. It works like
this: the designers display their creations, counting the concept
behind each piece, and decide a minimum number of sales for
the part to be made. Interested parties are to pre-purchase and
engage in the advertising campaign, mobilizing more people to
also buy the item so that it is produced. If the minimum number
is reached, the parts are made and delivered to users who have
enabled their achievement.
53
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Sustainable production methods
Development of alternative to minimize the social
and environmental impact production of parts is the
new frontier of fashion. An example of application of
this trend is the Reformation, brand based in the United States, driven by production and conscious consumption. Created RefRecycling project – a home in
collection system and donation of clothes that would
go to waste – and RefScale system that measures the
environmental impact of each item produced and sold
by them, always trying to be as small as possible and
to compensate the impact (which is not zero). In addition, the company invests in planting forests, uses
only sustainable raw materials and produces 20%
of its parts with material from vintage pieces. Also
search in local production almost everything they
produce – which cannot locally is tightly controlled
to ensure responsible labor – and guidance on how to
wash and save water in parts of the tags.
In this scenario, the fashion is appropriating the
slow and clean trend that took power segment account in recent years. Use of organic materials and/
or vegan production, tissue reuse techniques and
complete clothing, such as upcycling, and awareness
of the waste of natural resources and raw materials
during manufacturing are some of the pillars of this
logic. Concern for the environment and animal rights
defense values are also aligned with this trend.
“No fashion will be completely sustainable. You
need to constantly deal with the dilemma of being in
a consumer society and the main this concept is to
reduce consumption. And as we do to reduce more
and more consumption? The fashion conscious is the
one who understands a little about the dilemma of living in this system that we remain and tries amid so

do your best. Take knowledge of the processes and
decide the best choices,” ponders Cecilia Hassi, partner at Catarina Mina.
A Risky Business report states that the production
of crop commodities in the US, including cotton, can
decrease by up to 42% by 2100 due to the extreme
heat caused by environmental disasters. Changing
weather patterns will also affect the timing of traditional retail, so that the seasonality of if clothing
fits. In October 2013, the mild weather was partly to
blame for the fall of 0.7% in the volume of retail sales.
“I note that the consumer demand for products not
only aware, to less impact, but also more creative and
more innovation is a matter of design and technology,
has increased. It is obvious that many people want,
like and consume wanting fast fashion, but I realize
that a portion of consumers are not wanting more
massiveness this product,” says Eloisa Arturo. •
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industry, by a need to produce a lot in a short time
and cheap, ended up running over the ways to do this.
This movement is happening in Brazil thanks to information and the Internet, which is bringing these
movements, and also thanks to initiatives (brands),
because there’s no use talking about this wonderful
idea and have no legal brands, right? People are reviewing their values even. Observe a very promising
movement in Brazil,” says Gabriela Mazepa, founder
of the Re-Roupa.
Aimed at reducing the waste of raw materials, the
Re-Roupa uses parts already produced for the creation of new ones. Tissues are washed cut and sewn
(with upcycling techniques) to create new products.
The initiative also offers courses and upcycling workshops for the general public.
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paid “, says Ricardo Abramovay, professor at the University of São Paulo.
But that does not mean that social collaboration to
the internet and the web give way can not take place
in markets. “The company’s network information allows the entrepreneurship of individuals and groups
get a scale that goes beyond the limited circles of
their local relationships,” adds Abramovay.
Rachel Botsman, one of the first to advocate the
idea of collaborative consumption, identified elements
that make up this new economic scenario. The redistribution of markets allows a feature that is no longer needed a place to be reallocated where someone
needs. It is based on the principle of “reduce, reuse,
recycle, repair and redistribute”.
This proposal is made possible by the collaborative lifestyle, based on the sharing of resources
such as skills, money and time. The modus operandi
is the system of products and services, which allows the consumer to pay for the benefit offered by
the product, not the product itself. Put simply, we
do not need the CD to listen to the music he plays.
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o one knows for sure how will the consumer
relations in a few decades. But we all know
that will not be the way we are used to. In
the future, consume will rhyme with share.
Change will make more sense to buy. And the goods
have to be of some significance, in addition to classical capitalism, if you want to stand out on the shelves.
This paradigm shift goes by the shared economy name.
And it will be increasingly present in each of everyday.
In this new model, possession does not make so
much more sense. The world is no longer capitalist?
No not a bit. He changed the world and changed capitalism. Only that. The trend began to be outlined even
in the twentieth century, a period marked by political
paradigms breaks, social and technological. For many
it was when there was the most intense sequence of
change in the scientific realm. Connectivity and decentralized communication were some of the developments.
In the business world, the change has resulted in
the emergence of companies “dot com”, which led to
the phenomenon of bubbles on the internet. “Among
the many developments achieved in this century,
technological advances and political changes mainly after World War II, the highlight is the media and
products that enable people anywhere in the world to
keep up to date and constantly exchanging information with each other and with the environment, thus
democratizing and covering access to information
for everyone,” explains Mark Bosquetti, professor of
Entrepreneurship at the Federal University of Santa
Catarina.
This is the context that leads to the emergence of
the shared economy, which reflects the need of society for a more collaborative market, which prioritizes
access to goods and services rather than the possession of these using web platforms or mobile as a
means to share things in community, in the market or
in the value chain. In short, a new and modern way of
doing business, taking advantage of existing resources and focusing share resources rather than get them
for you. Basically, it is good capitalism adapting to
new times to ensure its hegemony.
“The Internet and the World Wide Web opened
unprecedented possibilities for the advancement of
human cooperation. Hence the importance of the collaborative economy. It breaks the myth that such cooperation can only exist on the basis of strict defense
of individual interests. Wikipedia is now one of the
most consulted Internet sites, has quality equivalent
to large conventional encyclopedias and is fully prepared on the basis of a collaborative process and not
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This example is applicable to any good. “The main
change of the shared economy is to reduce the role
of middlemen,” says Ladislau Dowbor, economics
professor at PUC-SP.
The value co-creation, from the perspective of
service ecosystems also contributes to the success
of organizations in a new world that collaborates and
shares, redefining relationships, forms of consumption, value concepts and business.
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New look
The exponential growth of collaborative business
shows that the company is still wanting the benefits
of consumption, but thins with alternative ways of
exercising it, giving up possession to favor access to
the benefit that the offer provides, with less excess
and waste, endorsing the basis of the collaborative
economy and realizing the future vision of Theodore
Levitt to intuit already in the 70s we did not need
drills, but the holes that they were able to do.
Several studies point out the main factors for the
rapid growth observed in business with this profile.
They are: pressure for increased income families
(especially after the 2008 crisis); greater access to
mobile internet technologies (eg smartphones, applications and social media); increased demand for lifestyles and more sustainable use of resources; readiness of consumers to embrace business with this
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profile (derived from learning and acceptance especially shopping sites and sale of used products); and
increasing adoption of collaborative lifestyles, where,
and goods are exchanged time, space and skills. It is
worth noting that the characteristics also apply to the
Brazilian market.
Consumerism
A study of Havas Worldwide on consumerism
shows that the consumer is ripe to work in collaborative economy to point to a propensity to adopt new business models that leave out the possession of the good
or service. And highlights the belief that the consumption excesses put the planet and society at risk, as stated by 70% of 10,574 people surveyed in 29 countries.
We must put aside old parameters to be able to see
the amount of opportunities that emerge in this new
scenario. PwC Consulting predicts that the industry
move in 2025, worldwide, something around US $ 335
billion.
Platforms like Netflix and Uber are just the tip of the
iceberg in this trend. The application of this business
model is infinite. In the United States and Europe there
is already crowdbanking, smartphone application where people lend money to others at a rate equivalent to
half of the charged by banks. “We are taking advantage
of a maximum of 5% of the potential of this process,
but it should be generalized. The collaborative process
will be inserted, taking advantage of the areas that work best
on the basis of collaboration,”
says professor Dowbor.
Today, for instance, the market value of the Airbnb platform
is estimated at US $ 13 billion. In
the case of Airbnb, for example,
wonders whether the positive
economic and financial impact
of your network are higher than
the tax losses for municipalities
or unemployment generated by
the reduction in activity of the
established industry.
The subject is controversial and does not stop there.
Consensus, make certain that
the ratio of consumption, simple as it is the product will no
longer be the same. And it can
be good. When the consumer
changes, companies also need
to transform. •
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volume of US $ 694 billion in climate titles. This value has been identified in the
most recent report of Sitawi, which identifies and quantifies debt securities that
are being used to finance low-carbon infrastructure
and resistant to climate change. This includes labeled green bonds, for which the use of resources is
defined and certified as green, as well as the larger
universe of securities that fund assets beneficial to
the climate, but who do not have the green label.
Together, these securities make up the universe of
securities “climate”.
Although the amount of US $ 694 billion s encouraging, it is small in relation to the need to maintain 2°C scenario. According to the International
Energy Agency (IEA), the energy sector alone requires a cumulative investment US $ 53 trillion by
2035, while the New Climate economy an investment estimated to be required of US $ 93 trillion
in the whole economy by 2030. Contextualizing, the
global market for debt securities amounts to about
$ 90 trillion. Therefore, the fixed income market is
an essential tool for financing the transition to a low
carbon economy. The growing market of labeled
green bonds will remain an important part of this
transition, but it is not the only tool – there is a wide
variety of climate investment opportunities not labeled, which are analyzed in this report.
The Brazilian market for green
and climate titles
A total of US $ 2.4 billion in climate titles were
identified, of which 23% are composed of labeled
green bonds until May 31, 2016. These were issued
by companies such as BRF and, more recently, Suzano Papel and cellulose. All transport tickets are
connected to the railways, including public transport
solutions, such as commuter rail and subway, rail
cargo transport and related to construction activities. Among the issuers are MRS Logística, América
Latina Logística Malha Norte, SuperVia and Metrô
Rio. The Investment Plan for Logistics (PIL) of Brazil
indicates that R$ 86.4 billion of investments required
for new railway concessions, a considerable opportunity for the issuance of green bonds. Twenty-three
percent of the bonds are issued by energy sector
companies, including wind energy (eg wind farm
São Miguel do Gostoso), hydroelectric minicentrais,
solar energy, biomass and mixed renewable energy
(such as CPFL Renováveis).
The Multisectoral theme consists of a title – the
only green labeled title of Brazil (until May 2016)

was issued by BRF, the food sector: EUR 500 million with BBB rating, within seven years and a
coupon of 2.75%. More than 50% of buyers were
Europeans, mostly from Germany, France and Switzerland. These bonds will finance projects to reduce
consumption of water and energy, reducing carbon
emissions and reducing the generation of waste.
Of the total climate securities issued in Brazil, 56%
were classified in the BB rating category, while 14%
are investment grade.
Given the environment of low interest rates in
developed markets, investors can seek higher returns in Brazilian securities, in high-income brackets. Using the BofA Merrill Lynch High Yield Index
Emerging Markets Corporate Plus Index Issuers
Brazil, in 2016, there are US$ 47.4 billion in corporate bonds in Brazil, excluding the controversial sectors: 73% are bonds with BB rating; more than 75%
of the outstanding securities have more time than 9
years and average coupon of 6.68%, which means
higher yields in the developed markets on average.
After the deadline for inclusion in this report, Suzano Papel e Celulose issued its first green heading
labeled US $ 500 million. The company is one of the
largest producers of pulp and paper in Brazil. Green
title received BB + rating and has a coupon of 5.75%.
Previous titles Suzano had already been included in
our climate universe, since their forests receive the
FSC or PEFC certification. It is likely that a future
Brazilian emission happens between issuers with a
good location and overall credit rating. Most issuers
that meet these characteristics are in agricultural,
forestry and energy, as well as commercial and development banks, which can issue green bonds to
refinance their portfolios.
The role of development banks
Development banks can also stimulate this market through incentives for issuers. For example,
currently, the BNDES is demanding that customers
with loans at subsidized rates (Long Term Interest
Rate - TJLP) use the capital market to complete
their financing needs. Guarantees can significantly
improve the ratings and attract conservative investors. For example, the Inter-American Development
Bank (IDB) has provided guarantees for the Mexican
National Financiera SNC (Nafin), which issued US $
500 million in green certificates titles in 2015. The
own local development banks can refinance their
portfolios or issue bonds green as an alternative to
raise funds in international markets.
Other refinancing opportunities of green assets:

Regulatory environment
To overcome the current challenges and promote
the development of the capital market, efforts will
be required of public policy makers and regulators.
Regulators of the capital market, as CVM and ANBIMA, have a key role to improve the Brazilian capital
market, increasing liquidity, promoting debt issuance, reducing fiscal disparities for different classes
of assets, as well as supporting financial education
programs. Regulators pension funds may also consider more flexible limits on investments related to
sustainability issues, such as green bonds, thus influencing the strategic asset allocation. •
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Challenges
The Brazilian debt market is not yet mature and
is dominated by sovereign issues The government
bond market in Brazil is much higher than the securities issued by private sector entities. Although
the issuance of corporate bonds has increased in
the last 10 years, the market remains concentrated
among a few issuers. This is a barrier for the issuance of green bonds as a small corporate bond
market can also mean less liquidity for new issuers. In the case of green bonds, liquidity could be
even more restricted because the liquidity ratio has
historically been lower than in traditional securities.
The political and economic situation may discourage
international investors to buy Brazilian green bonds.
Improved economic stability facilitate the change of
short horizons for long term, in terms of planning
and investment incentives for issuing bonds.
Selective tax incentives: securities as CRA, CRI,
LCA and LCI exempt foreign investors and individu-

als in Brazil from paying income tax on income. The
same exemption applies to infrastructure debentures. Thus, issuers end up pricing the securities at
below market rates to capture part of the investors’
gain. This measure resulted in a rush on the part of
issuers to meet their funding needs for such benefits. The consequence is that Brazilian institutional
investors do not have sufficient supply of corporate
credit to buy at market rates.
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Brazilian commercial banks held a portfolio of R$
153 billion in loans to sectors of the green economy in 2014, ie 9.6% of total assets loans. These
loans can be consolidated and sold as green bonds
through instruments such as LCIs, LCAs, Financial
Bills, COEs (Structured Operations Certificate),
among others, freeing capital for new investments.
Funding for public and municipal bonds lighting: cities are among the world’s largest energy consumer,
accounting for over 70% of emissions of greenhouse gases. green bonds can promote gains in energy efficiency for public lighting sector, with the
implementation of new technologies such as LED.
According to the study conducted by the World Bank
for Brazil, LEDs would lead the country to save 2%
of its current electricity consumption. Building the
foundation for market growth: Brazil can become a
key player in the global transition to a resilient economy to weather, low carbon.
The development of a robust and transparent
ecosystem is vital to enable the scale-up in the
Brazilian market for green bonds. Since 2014, the
Climate Bonds Initiative and its local partner, the SITAWI have collaborated with the public and private
sectors to move forward the agenda of green bonds
in the country. Institutions such as the CEBDS,
Febraban and FGV, in coordination with companies
and organizations of forest industries, agribusiness
and energy, public and private banks are contributing to these efforts, including awareness raising and
training of the various market participants activities.
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Main results
The current trajectory of GHG emissions related
to energy use is not consistent with the lowest cost
routes to avoid dangerous levels of climate change.
Although the allocation of the remaining global carbon budget by country – and what would be the portion corresponding to Brazil – is primarily a political
issue, the literature describes various approaches
and proposals considered as possible means to determine the “fair share” of the Brazilian economy one
all. These approaches include historical responsibility, ethics allocation, including the rights of future
generations, economic capacity and the lowest possible cost.
In general, such approaches and proposals have
a maximum limit of emissions (a carbon budget) for
Brazilian industries (excluding the change of land use
(Land-Use Change - LUC) This ceiling varies from
approximately 20 to 26 GtCO2e in the 2010-2050
period. However, considering current policies, GHG
emissions in Brazil, especially those resulting from
energy use will probably exceed that budget between
2024 and 2035
GHG mitigation scenarios identify reduction opportunities for Brazil that are consistent with the
need to limit global carbon emissions. A review of a
number of modeling scenarios for future GHG emissions in Brazil, including those developed by the International Energy Agency (IEA), McKinsey, World
Bank and others, identifies GHG emissions reduction
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sions related to energy use” looks at the key emitting sectors of greenhouse gases related to energy
use through a climate perspective in order to provide
recommendations for a more integrated approach
that can more effectively reconcile climate and energy needs of the country. The report begins with an
overview of the energy profiles and GHG emissions of
the past, current commitments and future trends, and
discusses the implications of a possible allocation of
global remaining carbon budget.
Next, the report reviews the available scenarios
for Brazilian GHG emissions related to energy use,
to identify the main driving forces and results, and
compare them to a certain allocation of the global
carbon budget. The report then focuses on the subsectors that emit GHGs more related to energy use
– transport, industry and power generation – in order
to identify the main opportunities for reduction. The
report concludes with a series of recommendations
under various policies and measures that will achieve
climate targets and energy.
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razil is facing a number of important policy
decisions that will determine the future of
its energy sector over the next decades,
with considerable impact on the economic competitiveness of the country, the welfare of its
population and the global climate. Decisions reffer to
the direction of approximately 0.5 trillion dollars of
upfront investment in energy infrastructure over the
next decade – which could strengthen Brazil in intensive infrastructure in carbon, or drive the country
into a leading position in the economy of low carbon.
Such decisions also include the role of hydroelectric projects of large scale, the pace of transition to modern renewable sources (biofuels that do
not cause changes in land use, bio-electricity, wind
energy, solar energy and other), broad and ambitious
improvements in efficiency, decentralized power generation and its integration with smart grids.
More recently, the economic crisis, a severe
drought, regulatory uncertainty in the electricity sector and administrative problems related to the state oil
company has generated more concerns about diversification of investments in the Brazilian energy sector. On the eve of the 21th Conference of the Parties
to the Framework Convention of the United Nations
on Climate Change (UNFCCC), the global environmental concerns add another important dimension to the
national decision-making in Brazil.
Energy decisions should be taken with the background of a number of important trends that pervade
energy and climate. First, emissions of greenhouse
gases (GHG) overall are increasing at a rate that
threatens imminently exceed the overall physical limits. Second, although Brazil has reduced deforestation
rates, power sector emissions are increasing rapidly,
as the economy grows and the country depends increasingly on energy from fossil fuels – a departure
from its historical dependence on resources renewable. As a result, Brazil will have to face increasingly,
climate implications of a sector that has historically
enjoyed a particularly large share of low-carbon energy sources. Under the UNFCCC, it is essential that
nationally determined contributions of intent (INDCs)
to the Paris Agreement reflect the post-2020 reality of the country’s emissions profile. Therefore, the
country should have an ambitious national commitment that goes beyond reducing deforestation and
include transforming actions, especially in the energy
sector.
Thus, the report “Opportunities and challenges
for increasing synergies between climate and energy
policies in Brazil: policy options for reducing emis-
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opportunities from energy use which are significantly
higher than those identified in current energy government plans in Brazil. Many of these reductions would
entail low or negative economic costs, with significant benefits in the form of energy security, improved
mobility, health and economic competitiveness. The
main GHG emissions reduction opportunities from
energy use are particularly in the transport, industry
and power generation.
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The following recommendations could help Brazil
to benefit from these opportunities:
Improve fuel efficiency and invest in the transition to low carbon transport modes. Transportation
sector is the largest contributor to greenhouse gas
emissions resulting from energy use in Brazil. You
can achieve an ambitious decarbonising this sector
through the use of biofuels that do not cause negative
changes in land use, mass transit and non-motorized
transport. regulatory frameworks and appropriate
incentives can encourage the inclusion of more advanced flex engine technologies, hybrid and electric
vehicles in the transport matrix, and increase synergies between the transport and electricity generation.
In Brazil the standards for fuel efficiency are still lagging behind compared to other major economies, both
in terms of rigor and implementation. Similarly, with
the exception of some cities, Brazil has offered few
incentives so far to encourage change towards more
efficient modes of transport, including rail transportation and the BRT (Bus Rapid Transit). Series of reforms at the federal, state and municipal levels could
help accelerate that change.

Create incentives and systems to assess and improve efficiency in the industry through the use of
carbon metrics. These measures include the implementation of the Brazilian Market for Emissions Reduction, the development of benchmarks based on
life cycle assessments to differentiate products with
low carbon products and intensive carbon, the role
of environmental licensing to demand improvement
of efficiency levels, the role of government plans to
encourage the production and consumption of low
carbon fuels and accelerating the implementation of
a measurement system, reporting and verification
(MRV) for carbon emissions from industries sector.
Prioritize modern renewable energy sources, especially wind and solar power, and at the same time
dealing with the challenges posed by hydroelectric
projects of large scale. In this context there are great
opportunities still to be explored for Brazil to adopt
the implementing modern renewable energy sources
and promote their interconnection with the network.
It would be necessary to eliminate any incentive to
fossil fuels, evening market for alternative solutions
renewable energy can compete in a free market. Another important strategy is to increase the share of
wind and solar energy in the national energy mix to
30% by 2030, as part of the nationally determined
contributions of intent (INDCs) of Brazil.
Increase synergies between climate and energy
policies and planning processes with national and
international policies. Climate and energy policies
and planning processes require a more significant integration in Brazil. In the energy sector, this would
imply recognizing the constraints imposed by the
global carbon budget – as well as the risk and the
considerable cost of dependence on carbon-intensive
energy sources – in planning processes, such as the
National Energy Plan and the Ten-Year Plan for Energy Expansion. In the context of climate policy, this
would involve the establishment of more ambitious
targets and achievable GHG mitigation to consider all
the benefits and the reduction potential in the energy
sector. These goals could lead and guide the pace of
implementation and addressing the practical challenges of the transition to a sustainable low carbon
economy, including the need to address the challenges related to the intermittency of modern renewable
energy and the important social issues and environmental related to hydroelectric power. Confronting
the need to increase synergies between energy and
climate priorities is the first step to gather the political will and the necessary ingenuity to overcome the
barriers transition to a low carbon economy. •

SOCIETY

By Maria Isabel Couto
PhD in Sociology

|

UPPs
in a post-olympic context?
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What awaits the
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he emergence of the first Pacifying Police
Units (UPPs) sparked a series of expectations amid the carioca population. In
addition to the understanding of the advances involved in the implementation of a Community model police was at stake something fairly easy
to understand. The first UPP suspended armed conflicts in their territories. Life in these slums became
more predictable as regards the right to life.
In the years 2011 and 2012, it was revealed
some worrying signs regarding the maintenance of
the truce between police and traffickers. However,
events such as the attack on the grenade at soldiers
UPP Fallet / Fogueteiro / Coroa could still be considered isolated cases. The year of 2013, in turn, marked the transformation before sporadic problems in
frequent events in several UPP. The vast majority of
police units opened after mid-2012 was not able to
realize the promise of the suspension of the shootings. Concomitantly, given the failure of SESEG and
PMERJ in pacifying the new areas occupied slums
a few years back to become the scene of disputes
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between dealers of different factions, and clashes
between the local traffic police and the UPP.
The situation of the UPP briefly described above
provides evidence that depletion of policing project.
Among the research already consolidated on the
UPP stand out arguments that point to failures in
policy implementation. The pace of expansion of the
UPP may have compromised the quality of the peace
process as a whole. The need to train and incorporate police quickly is incompatible with the responsibility of tasks undertaken by them. Many police
officers not only were not prepared for police, as
there was not enough work to overcome prejudices
about life in the slums. Moreover, the acceleration
of the peace process undertaken at various times
planning many commanders of units installed, which
often lost part of effective in other areas. Finally,
the speed of advance prevented the managers of the
safety folder and the PMERJ summit to notice the
need to establish a legal and regulatory framework
more robust, guiding the decentralized work of each
unit. The UPP became marked, so the high degree
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Thus, in general terms, to resume its initial virtuous time and overcome the constant rumors about
the end of the program, we need to retrieve proposals that have been lost in recent years. From the
point of view of the police, the UPP must overcome its “Achilles heel” which is the conceit of their
own troops to join the community policing project.
But not only. Without support from the police other
spheres initiatives will not be able to sustain in the
long term, as has been occurring. Initiatives such
as the Pronasci at the federal level, and the Social
UPP, the municipal level, must be resumed. The expansion of quality services to all regions of Rio de
Janeiro and opportunities for drug trafficking graduates is a condition to overcome the public security
problems plaguing the city for three decades. •
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of discretion of their commanders, greatly ranging
from policing practices and with little dissemination
of good ideas.
But, beyond the criticism of the security institutions, we must also address the criticism of other
areas of the public sector. Most government departments responsible for public service provision has
not been able to qualify their care at the same rate of
advance of the UPP. The promises of new opportunities for the residents of pacified favelas generated
unfulfilled expectations that end up accentuating the
discomfort caused by the police saturation situation
in these areas. This context, in turn, tends to increase feelings of rejection of the UPP, opening more
space for the resumption of the activities of armed
groups of drug dealers.
Briefly, the central question that arises for the
UPP is the ability to, in fact, change the relationship
between slum dwellers and police. To keep the long
term the project must win the confidence of police and residents. The joint operation between them
is essential to overcome the cycle of violence related to ostensibly armed trafficking. However, it is
precisely at this point that the UPP seems to fail,
since even in older units and considered pacified
to see the fraying of relations. Research indicates
that more than half of the UPP police wish to change
sector in PMERJ. A considerable part of the occurrence of records filled by these police refer to cases
of “contempt”, indicating that either the population
actually disrespects, or they are not able to deal with
criticism of his work. But anyway, the profusion of
“disrespect” is thermometer of relationship difficulties between police and residents.
And on the other side of the conflict, slum dwellers complain about the poor quality of public services for them. It is known in sociological literature
that the high saturation of police among a population tends to cause discomfort by the invasive characteristics of the blatant actions of police. These
characteristics could be mitigated by an investment
in community policing practices and investment in
various services that bring obvious improvements
to the affected population. However, this scenario
did not materialize in the UPP. There was no significant sustainable change in police practices – as
symbolized by the Amarildo case – and there was
no significant change from the point of view of service delivery. The main change was achieved the
suspension of conflicts. Since, from 2013 this truce
began to fail systematically consequently increased
the popular rejection of the UPP project.
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solid waste
management
By Cristian Trentin
CEO of Ecobike Courier

DURATION
In order to stop sending waste to landfill, the project was started in September 2012 with the creation
of a multidisciplinary team to work out a timetable
for their achievement. This schedule included all the
steps to follow (environmental license request operation, preparation of architectural drawings, requests
for financial resources and budgets for the construction of the new area and removal of flow changes of
organic waste, training, involvement with the community etc. were created one Description Memorial and
architectural designs for your future construction,
citing the general objectives of the process, detailing,
control monitoring and implementation.
Also in September, it was required to the competent environmental authority (Municipal Environment
- SMAC), Environmental License. This body issued a
Municipal Installation License (LMI) on 03.20.2013.
From that moment, we began the process of releasing funds for the project implementation. Construction began in February 2014 and completed in April
of the same year.
At the same time, in June, it carried out a “Composting Workshop” with children from a community
kindergarten, in which they learned to make composters with recyclable materials (PET bottles) and how
to make the composting process in the garden of the
nursery and their homes.
With the end of the works, they require the same
environmental agency Operation License for the process, which was granted on July 2014. In September
2014, actually started the process of composting organic waste in the company, in October, during the
traditional celebration of Children’s Day, the children
returned to the factory along with the children of employees, and participated in a second stage workshop
with the visitation of the new area of composting.
PARTICIPATION
All areas of the company were involved at some
point in the process, contributing to actions during its
development. There was “patronage” of children during the workshop and the visit to the new compost-
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THEMES ADDRESSED: WASTE
The project started with a corporate goal to eliminate waste going to landfills and reduction of waste
generation. It was chosen originally for clean disposal of organic waste generated by the plant, with
the aim of reducing harmful industrial contributions
to the environment.
Its development and preparation were done in
conjunction with the plant engineering. Trained professionals, gathered in a multidisciplinary team, acted
in the project development of manufacturing masonry
composters, waterproofed and equipped with leachate collection system.

All legal issues concerning the verification of
relevant laws and environmental license of operation were considered. The project objective was the
achievement of the best possible sustainable practices, reduction of “ecological footprint” and reducing
waste generated and sent to landfills. The generated
humus is used as organic fertilizer in the green areas
of the company.

|

a

bott created in September 2012 the project
Organic Waste Composting Non-Hazardous, forming a multidisciplinary team for
the preparation and implementation of an
Organic Waste Composting Process, originated at its
plant in Rio de Janeiro (food scraps and garden). The
project was developed internally by this team. It was
also developed an education program for employees
and the community.
The project is based on one of the environmental
strategies of the plant (reduced carbon footprint), environmental awareness of all employees and the surrounding community. Also aimed at stopping sending
waste to landfills.
As a result, shipping more than 36 tons of organic waste to landfills was eliminated. In 2014, with
the implementation of the project and other smaller
stocks, the factory has obtained an absolute reduction
in waste generation by 22%, even with an increase of
12% production volume. All generated organic waste
is composted in your area, representing more than 36
tons of such waste. Qualitatively, there was increased
interest of its employees in environmental projects
and engagement of all, starting with the top management of the company. Several employees participated
in the project implementation as well as “godfathers”
of the community’s children in the workshop’s made.
In addition, an awareness campaign involving all employees of the plant was developed.
The design has relatively low cost and can be
implemented in any factory with a small area available. This process depends much more on the interest of the organization than a change effort in the
core business, because at no time this activity is impacted. Involvement in social and environmental actions with the community reinforces the company’s
brand commitment to environmental preservation
and sustainability
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ing area with their children. In addition, Refectory of
teams and Engineering actively participated, making
changes in the output stream of organic waste and its
operational processes to adapt to the new operating
mode. In addition, an awareness campaign was developed, called “Less is More”, during which, among
other actions, the project milestones were discussed.
CONTINUITY
It is performed daily control with weekly reports,
published and easily accessible to all employees of
the factory, with the presentation of the amounts of
waste generated and sent for composting. In addition
to this practice already implemented, it is discussed
weekly meetings with the plant leadership group, the
progress of actions to achieve the targets set in the
company’s strategy, such as the adopted practices
and actions to ensure the interruption of transmission of waste to landfills.
As planned in the project, in September 2014 was
hired an expert consultant to advise and guide the
process and management of the activity. The continuation of the project is assured due to its incorporation
into the factory waste reduction strategy.
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RESPONSIBLE
The project was developed and conducted by a
multidisciplinary internal team. It is led by Angelo
Machado, EHS manager (Environment, Health and
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Safety), with a degree in Mechanical Engineering
and Safety in graduate, Environmental Management
and Project Management. He is responsible for project management – including schedule, fundraising
and negotiating with companies to compost the
construction area – the creation of the architectural
design of the area, together with Sylvio course and
Carlos Carvalho, and also the development of the
program communication to all employees, together
with Monika Schulz.
HISTORIC
Abbott is a global products industry for health,
which operates in Brazil for 78 years in the areas of
pharmaceuticals, nutrition, diagnostics and medical
devices.
In 1888, the doctor and pharmacy owner Dr. Wallace C. Abbott began producing drugs formulated with
scientific precision, in order to provide more effective
therapies to patients and doctors who served them.
Under the leadership of Dr. Abbott, the company
was among the pioneers of the science of pharmacy
practice, and has expanded its business to meet the
increasing global health needs, fostering new areas
of medical research. When entering new areas continuously – both scientific and geographical – a new
and consecrated tradition was established to help an
increasing number of people to have healthier lives
worldwide. •

