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Coca-Cola Brasil devolve
para o meio ambiente
o dobro de água que
usa em suas fábricas.

Este é o resultado do apoio a programas de restauração e conservação de bacias 

hidrográficas somado à eficiência e reúso nas fábricas. Ainda há muito a ser feito, 

mas você já pode ter certeza: cada vez que bebe um produto Coca-Cola Brasil, 

está escolhendo uma empresa comprometida com o uso responsável da água.

Saiba mais em: cocacolabrasil.com.br

SUA SEDE MOVE A NOSSA.

COCMK_1154_PG022_COMUN_CORPORATIVA_AGUA_AN_210x280.indd   1 03/10/16   17:08
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É fato que o mundo está mudando. e o ano de 2016 foi 

intensivo em mudanças. para os habitantes desse que é um dos 

maiores países do hemisfério sul, foram mudanças políticas e econômicas 

profundas, com impactos nas mais diferentes esferas da sociedade. das rela-

ções com o trabalho à previdência. da tecnologia à democracia. A lista é longa e 

não há como saber o tamanho da transformação que está por vir. 

sabemos que mudar dói. pode ser incômodo também. há quem qualifique o 

momento como crise. há quem identifique apenas mais uma mudança de era. mas o 

certo é que precisamos rever modelos. como resposta a esse cenário, o espírito do 

tempo sinaliza que é hora de ressignificar. valores, propósitos e relações tam-

bém. É hora de lembrar que por toda mudança também abre espaço para 

que o novo surja. Que sejamos fênix em 2017! boa leitura!

Kelly nasCimento
editorA de insight-biomA

síntese



7

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

Nextel foi eleita pelo público a melhor operadora de telefonia móvel do Brasil, de acordo com pesquisa de mercado publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com o Blend New Research, em 8/12/2016.
Para mais informações, acesse: www.nextel.com.br.

O público 
votou de novo. 
E mais uma 
vez a Nextel foi 
eleita a melhor 
operadora de 
telefonia móvel 
do Brasil.

Nextel. Eleita 
a melhor operadora 
de telefonia móvel 
pela 2ª vez consecutiva.

AFA-NEX-27767-025-An.PremioEstadao2016_21x28.indd

Ligue 1050 ou 
vá até uma loja.

TÁ NAS SUAS MÃOS.

AFA-NEX-27767-025-An.PremioEstadao2016_21x28.indd   1 12/16/16   5:57 PM

16/12/2016 - 17:49

386014_LODUCCA_Nextel_210x280
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fazendo a

o que está a um passo além da inovação? para o empresário 

lourenço bustani, cofundador da mandalah, a resposta é: inovação 

consciente. foi esse o conceito que o motivou a fundar a consultoria 

em 2006, ancorado na convicção de que o futuro dos negócios está 

na simbiose entre lucro e propósito. A proposta é que, ao fazer isso, 

essas organizações garantam que construirão um legado para a 

sociedade como um todo. 

girar
mandalah 

tanto lourenço quanto seu sócio igor 
botelho estavam cansados da visão 
de negócios míope que insistia em en-
xergar as pessoas como meras con-

sumidoras. na avaliação deles, essa seria uma 
das principais razões da falta de conexão entre 
marcas e as pessoas que elas supostamente de-
veriam ter como target. À época, essa descone-
xão é evidenciada pela alarmante taxa de fracas-
so de 90%, referente ao percentual de produtos e 
serviços que não sobrevivem um ano após o lan-
çamento. fazer negócios significa vender mais 
algo, não importando o quê, perpetuando um mo-
delo de consumo claramente insustentável.

nesse contexto, a mandalah surgiu para ba-
lancear as aspirações do consumidor com neces-
sidades humanas reais. lourenço e igor sentiram 
que essa mudança de paradigma ganharia força 
quando as organizações e seus líderes começas-
sem a enxergar clientes como pessoas, antes de 
tudo. e assim, não apenas como consumidores.

por isso, mandalah termina com “h”, des-
tacando o approach humanístico do trabalho da 
empresa. para os fundadores, humanizar rela-
cionamentos é a forma mais eficiente para criar 
empatia e se conectar com as necessidades reais 
das pessoas. Ao abraçar relações mais humanas 
e horizontais, os diálogos entre as pessoas e as 

por Kelly nascimento
editora de insight-bioma
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organizações se tornam mais verdadeiros, bem inten-
cionados e duradouros. essa é a premissa.

em sânscrito “mandala” significa “círculo mágico 
de poder”. É um símbolo de caráter espiritual, de ori-
gem no budismo e no hinduísmo, usado em rituais de 
meditação. simboliza metaforicamente o universo.

Inovação sob novo prIsma
para lourenço bustani, a palavra inovação precisa 

ser qualificada. daí o termo consciente, que qualifica 
o trabalho feito pela mandalah. ou seja, os negócios 
ali precisam ser de valor compartilhado: além de ge-
rar lucro, devem deixar algum legado positivo para as 
pessoas e para o mundo em que vivemos. É isso que 
faz a empresa de consultoria de inovação consciente 
ser diferente de outras. A mandalah procura se envol-
ver em processos, diálogos e discussões para criar 
futuros mais favoráveis e trazer benefícios para as 
pessoas. para isso, atua na intersecção entre lucro 
e propósito, a fim de ajudar organizações a inovarem 
por meio de produtos, serviços e estratégicas volta-
das ao bem-estar humano.

“A mandalah surgiu quando entendi que eu mes-
mo tinha condições de despertar. eu trabalhava com 

publicidade e percebi: posso fazer mais, posso fazer 
melhor. tive a sensação de que era preciso mudar”, 
explica lourenço. 

A insatisfação culminou em uma pergunta: “Quan-
tos diretores de empresas de alimentos e bebidas 
servem pros próprios filhos aquilo que comerciali-
zam?”. Questionamento que poderia ser aplicado em 
diversos segmentos econômicos campeões em ver-
bas para publicidade.

ele mesmo enxerga a mudança como um fator 
mais macro: “não somos agentes de mudança. A mu-
dança é cada um. A sensibilidade que estamos de-
senvolvendo, nesse novo contexto, é o nosso negó-
cio. nosso foco é desenvolver inteligência emocional 
e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo. vivemos 
num presente defasado. Antes de tudo, é preciso ter 
discernimento sobre o que te faz feliz. o que te tira 
do seu centro? o que te alinha?”.

dentro desta concepção, como vencer o dilema 
de definir qual cliente está alinhado ao propósito da 
empresa? “sempre tem um jeitinho de fazer algo 
que some, mesmo que não tenha”, conta lourenço. 
É o caso das empresas de cigarro. A mandalah criou 
um método rápido, com três perguntas, que ajudar 
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a decidir se a empresa aceita determinado cliente 
ou projeto:

1 - pode melhorar a vida das pessoas?
2 - o trabalho vai trazer alegria para equipe ou 

são clientes chatos, cheio de ego?
3 - o projeto ajuda a reforçar o portfólio de inova-

ção consciente da empresa?
o começo, obviamente, não foi fácil. lourenço e 

igor iam atrás de cada oportunidade de se apresentar 
em eventos, fóruns etc. gastaram dedo ligando para 
vários ex-clientes, apresentando o novo conceito e os 
convidando a embarcar na proposta.

“no começo a gente se apresentava como empre-
sa de comportamento. A profundidade da mandalah a 
gente só veio entender depois”, explica.

A general motors foi o primeiro grande cliente 
que apostou na mandalah. “um subgerente, de 20 e 
poucos anos, peitou a história e tentou emplacar a 
proposta. isso foi em 2007. A empresa estava dis-
cutindo o posicionamento da chevrolet e chamaram 
a mandalah para um trabalho de branding. deixei a 
entender que o carro estava se tornando o cigarro do 
século xxi”, recorda. era o começo de um casamen-
to de cinco anos. como resultado do trabalho, a gm 
aceitou identificar os problemas que seus produtos 
traziam para a sociedade: engarrafamento e polui-
ção. A mandalah trabalhou para tentar melhorar esse 
ecossistema, numa ação que culminou na criação do 
portal “carona”, muito antes de aplicativos como o 
uber pool virar febre.

lourenço e sua equipe desenvolveram 32 ideias 
para o futuro da mobilidade. A mais ousada delas, 
propõe uma mudança de nome: de general motors 
para general mobility.”esse projeto não foi publiciza-
do, mas está na estratégia da empresa para o futuro”.

ele acredita que o manejo de nossas relações com 
a vida é que farão com que elas prosperem ou não. 
“na mandalah, trabalhamos com mudanças. e mudan-
ça dói. e é difícil de vender. lá todo mundo precisa 
passar por uma reflexão. A inovação que as pessoas 
precisam passar é a do modelo mental, no sentido de 
repensar a forma de negócio.”

hoje a empresa está presente em oito cidades: 
são paulo, berlim, nova iorque, cidade do méxico, 
rio de janeiro, tóquio, fortaleza e são francisco. no 
total, são 37 pessoas. dezessete delas na sede, em 
são paulo. “nossa operação é no esquema boutique. 
não sei se quero ser maior que isso”.

esse pensamento diz muito a respeito da cultura 
da própria mandalah. “A cultura é reflexo de ações 
sucessivas dos pontos de contato de uma organiza-
ção. você não muda a cultura, mas rituais de uma 

organização para que estas, as ações, se reflitam na 
cultura. A cultura você não determina, emerge da or-
ganização”, ensina o empresário.

entre as formas que adotamos para avaliar a cultura 
de uma empresa, lourenço destaca duas primordiais: 
retenção de colaboradores e nível de satisfação, que se 
traduz em profissionais felizes e clientes felizes.

essas questões são pontos de atenção constantes, 
que inspiram reflexões a respeito do próprio negócio: 
“meu principal questionamento é: onde preciso es-
tar? Acredito que é preciso sair da zona de conforto e 
encarar, refletir o porquê das decisões que tomamos. 
cada decisão carrega uma força incomensurável. os 
vínculos que criamos podem ser traiçoeiros”.

esse pensamento se traduz em ações com a Wake, 
balada matinal, que propõe ressignificar a lógica ur-
bana e proporcionar um novo olhar das pessoas para 
si mesmas. o ingresso segue o estilo colaborativo, 
as pessoas contribuem com a quantia que quiserem. 
“Quando seu ônus é fazer com que as pessoas se 
engajem numa ideia gratuitamente, algo de trans-
cendental acontece. Aí emerge a proposta do Wake, 
que surge para tirar a energia do dinheiro e focar no 
protagonismo coletivo e a mudança de consciência”, 
explica lourenço.

Acima de tudo, ele acredita que é possível ter su-
cesso sem sacanear pessoas, sem sacrificar valores. 
“sonho com a liderança do futuro, que protagonizam 
mudanças. se algo lhe render de sucesso, é conse-
quência da serenidade de lidar com momentos de tur-
bulência e euforia”. •

A insatisfação culminou em 

uma pergunta: “Quantos 

diretores de empresas de 

alimentos e bebidas servem 

aos próprios filhos aquilo 

que comercializam?”. 

Questionamento que poderia 

ser aplicado em diversos 

segmentos econômicos 

campeões em verbas para 

publicidade
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gestores, consultores, acadêmicos, 
analistas e pensadores ao redor 
do mundo passaram bom tempo se 
debatendo com tal questão. Alguns 

desenvolveram um conceito conhecido como 
“ambidestreza”: a capacidade organizacional 
de cumprir os dois imperativos de gestão si-
multaneamente.

o que falta, contudo, é uma forma simples 
e prática de os gestores alocarem seu tempo, 
atenção e recursos – e os de sua empresa – 
todos os dias, fazendo malabarismos com as 
demandas conflitantes de administrar os requi-
sitos de hoje e as possibilidades do futuro. os 
gestores precisam de uma ferramenta simples 
– um novo vocabulário, por assim dizer – para 
gerenciar e mensurar diferentes conjuntos 
de habilidades e comportamentos em todos 
os níveis da organização, de uma ferramenta 
prática que reconheça explicitamente – e so-
lucione – a tensão inerente à urgência de que 
as pessoas inovem e conduzam o negócio ao 
mesmo tempo. 

os líderes já sabem que a inovação 
depende de um conjunto de diferentes 
abordagens de liderança, habilidades, 
métricas, métodos e mentalidades. e 
entendem que a criação de um negócio e a 
otimização de um já existente constituem 
desafios de gestão fundamentalmente 
distintos. o grande problema ainda é 
encarar os dois ao mesmo tempo. como 
alinhar a organização inteira em torno 
dos comportamentos e das atividades 
conflitantes que são necessários para 
atender aos requisitos de desempenho de 
um negócio que ainda prospera e, também, 
para reinventá-lo drasticamente? 

as três caixas 
por vijay govindarajan
consultor

Um modelo simples para 
orientar a inovação:
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Além disso, como sabe qualquer pessoa que já 
tentou fazer uma inovação acontecer, o desafio exige 
mais do que ser ambidestro na gestão da empresa 
de hoje e na criação da de amanhã. há um terceiro 
problema, ainda mais espinhoso: abrir mão dos valo-
res e crenças de ontem, que mantêm a organização 
aprisionada ao passado. 

os líderes precisam agora de uma fórmula – a es-
tratégia das três caixas. 

a estratégIa das três caIxas 
A capacidade de promover uma grande e impor-

tante mudança não linear começa pela percepção de 
que o tempo é um continuum. o futuro não fica em 
um horizonte distante, e não é possível adiar para 
amanhã a tarefa de moldá-lo. para chegar ao futuro, 
é necessário construí-lo dia após dia. isso implica a 
capacidade de, seletivamente, abandonar certas cren-
ças, hipóteses e práticas criadas no e pelo passado, 
as quais podem se transformar em um muro intrans-
ponível entre a empresa e seu futuro potencial. essa 
ideia básica está por trás do que chamo de solução 

das três caixas A estratégia das três caixas é um mo-
delo simples, que identifica os três grandes desafios 
enfrentados por gestores que lidam com a inovação. 
trata-se de um guia bastante eficaz para alinhar or-
ganizações e equipes com as cruciais mas conflitan-
tes atividades necessárias para, simultaneamente, 
inovar a empresa e otimizar o negócio atual. As três 
caixas implicam os seguintes procedimentos: 

• caixa #1 – gerenciar o negócio central do pre-
sente com a máxima eficiência e rentabilidade. 

• caixa #2 – escapar das armadilhas do passa-
do, identificando e abrindo mão de negócios, práticas, 
ideias e atitudes que perdem relevância conforme o 
ambiente se transforma. 

• caixa #3 – gerar ideias inovadoras e convertê
-las em novos produtos e negócios. 

o sucesso em cada caixa requer determinado 
conjunto de habilidades, atitudes, práticas e compor-
tamentos de liderança.

Ao equilibrar todos os dias as atividades e os com-
portamentos associados a cada caixa, sua empresa 
estará inventando o futuro como um processo contí-
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loroso. pode exigir decisões de gestão lancinantes, 
como desfazer-se de linhas de negócio tradicionais 
ou abandonar práticas e atitudes arraigadas que se 
revelam inóspitas e até hostis diante de ideias novas 
e que não se encaixam no modelo dominante do pas-
sado. Além disso, a metodologia da caixa #3, para 
criação do futuro, pressupõe mergulhos no escuro, 
ou seja, na experimentação repleta de riscos e in-
certezas. A caixa #3 requer estratégias de gestão e 
métricas bem diferentes daquelas envolvidas no tra-
balho relativamente cômodo e previsível de operar o 
negócio central do presente, no nível mais elevado 
possível. 

A caixa #1, em comparação com as outras, é um 
refúgio tranquilo: 

• focar o presente proporciona recompensas 
imediatas, fáceis de prever e de medir. os merca-
dos sempre pressionam as empresas a maximizar as 
oportunidades atuais, o que as leva a desviar o foco 
das questões nebulosas relativas ao longo prazo. 

• As habilidades e os conhecimentos necessá-
rios para prosperar no presente são conhecidos e 
disponíveis em abundância, ao passo que pensar nos 
próximos 10 ou 15 anos equivale a tentar enxergar o 
interior de uma caixa preta. todas as apostas no futu-
ro acabam se tornando um difícil exercício mental de 
adivinhação, e os resultados provavelmente só serão 
conhecidos depois de um bom tempo. 

• os riscos do presente são relativamente baixos. 
volatilidade do mercado, forças macroeconômicas, 
manobras de concorrentes e mudanças políticas e na 
legislação – tudo isso, em geral, é bem conhecido e 
pode ser administrado por meios já consagrados.

para chegar ao futuro, é 

necessário construí-lo dia após 

dia. isso implica a capacidade de, 

seletivamente, abandonar certas 

crenças, hipóteses e práticas 

criadas no e pelo passado, as quais 

podem se transformar em um muro 

intransponível entre a empresa e 

seu futuro potencial

nuo ao longo do tempo, e não como um evento único, 
cataclísmico, divisor de águas. simplificando: o futuro 
depende do que você faz, e do que não faz, hoje. 

por que é tão dIfícIl equIlIbrar  
as três caIxas? 

passei bastante tempo incomodado ao constatar a 
frequência com que as empresas deixam de investir 
adequadamente em seu futuro, dedicando total prio-
ridade ao presente. É verdade que o presente da cai-
xa #1 tem importância vital. A caixa #1 é o motor do 
desempenho; tanto financia as operações do dia a dia 
como gera lucros para o futuro. os problemas sur-
gem quando o presente expulsa outras prioridades 
estratégicas – por exemplo, quando as únicas compe-
tências agregadas à organização são aquelas deman-
dadas pelo negócio central atual. 

trata-se de uma atitude míope, em todos os sen-
tidos da palavra. conforme a caixa #1 se torna mais 
dominante, a #3 cai para segundo plano e a #2 mal 
se faz notar. um desperdício trágico. As empresas 
chegam à boa forma estratégica quando conhecem 
plenamente os benefícios e os riscos de todas as três 
caixas, gerenciando-os com critério. o modelo das 
três caixas permite que você entregue um desempe-
nho global mais sólido e futuros mais inovadores, ao 
mesmo tempo que constrói uma organização apta a 
sobreviver não apenas de um trimestre para outro, 
mas por várias gerações. 

Karim tabbouche, diretor de estratégia da viva 
bahrain, admite: “nosso processo de planejamento ti-
nha se tornado míope e imediatista, e nossos objetivos 
passaram a ser meramente táticos e lineares. o mode-
lo das três caixas nos desafiou a redesenhar o proces-
so de planejamento, o que, por sua vez, possibilitou um 
brainstorming das iniciativas não lineares das caixas 
#2 e #3, sem deixar de lado as atividades da caixa #1, 
voltadas para a excelência operacional. É importante 
alocar recursos aos projetos das caixas #1, #2 e #3, a 
fim de manter o equilíbrio saudável entre elas.”

no entanto, não é de estranhar que tantas orga-
nizações se concentrem sobretudo – e até exclusi-
vamente – na caixa #1. o presente é uma zona de 
conforto, baseada em atividades e ideias comprova-
das, bem conhecidas e firmemente incorporadas na 
empresa. A maioria das estruturas organizacionais 
foi construída sobre sucessos do passado e ajustada 
ao longo do tempo para apoiar as prioridades do ne-
gócio central do presente, com foco em maximizar o 
fluxo de caixa e a geração de lucro. 

em comparação, o trabalho da caixa #2, de evi-
tar as armadilhas do passado, revela-se difícil e do-
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embora, em longo prazo, os riscos de negli-
genciar o futuro sejam imensos, eles se revelam 
distantes e abstratos demais para despertar o 
senso de urgência. 

no entanto, o senso de urgência é funda-
mental. dedicar-se desproporcionalmente à 
caixa #1 implica não desenvolver alguns mús-
culos organizacionais vitais. Quando, de repen-
te, essa musculatura for exigida, ela não estará 
pronta. A única medida sensata consiste em 
exercitar regularmente todos os grupos muscu-
lares da organização, da mesma forma que você 
faria para manter seu condicionamento físico. 
gerenciadas em conjunto e recebendo a neces-
sária atenção contínua, as três caixas atingem 
um nível de equilíbrio que, em longo prazo, aju-
da as organizações a evitar crises autoprovoca-
das e a se beneficiar das oportunidades geradas 
por crises inevitáveis. 

Quem começa a dedicar atenção diária às 
três caixas nota que elas são inter-relacionadas 
e indispensáveis umas às outras. gosto bastan-
te do modo como brian goldner, ceo da has-
bro, as descreve: “para mim, as três caixas são 
como uma boneca russa – réplicas que são in-
fluenciadas pelo formato e tamanho das outras 
e que não podem ser tratadas separadamente”. 

outra descoberta importante é que, apesar 
de inter-relacionadas, as três caixas requerem 
habilidades, competências e estratégias de ges-
tão divergentes. os líderes, portanto, precisam 
se tornar mais do que ambidestros, como men-
cionei anteriormente, conforme transitam entre 
uma caixa e outra. por ser tão fácil permanecer 
na caixa #1, dar atenção a todas as três caixas 
exige uma disciplina consciente. goldner gosta 
de anotar quanto tempo dedica a cada caixa: “eu 
literalmente reviso minha agenda toda semana 
para me assegurar de que estou dando atenção 
suficiente às caixas #2 e #3”. 

para atingir o equilíbrio entre as caixas, é 
preciso estar ciente de que cada uma determina 
o sucesso em seu contexto específico: 

• As habilidades e a experiência aplicadas à 
caixa #1 permitem operar com a máxima eficiên-
cia e executar inovações lineares no negócio central. 

• As habilidades da caixa #2 propiciam es-
quecer seletivamente o passado: você identifica e 
abandona negócios, práticas, ideias e atitudes 
que perdem relevância em um novo ambiente e 
que acabariam interferindo em seu foco na in-
venção do futuro. 

Apesar de inter-relacionadas, as 

três caixas requerem habilidades, 

competências e estratégias de gestão 

divergentes. os líderes, portanto, 

precisam se tornar mais do que 

ambidestros conforme transitam 

entre uma caixa e outra. por ser tão 

fácil permanecer na caixa #1, dar 

atenção a todas as três caixas exige 

uma disciplina consciente
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• As habilidades da caixa #3 possibilitam gerar 
ideias não lineares e convertê-las, pela experimentação, 
em novos produtos e modelos de negócio.

em última análise, o modelo das três caixas diz 
respeito a administrar a tensão natural entre os valo-
res da preservação, destruição e criação – forças que 
conheço muito bem por ter crescido na Índia.

lIçÕes 
• Todos os seis tipos de comportamento de liderança 

descritos neste capítulo contribuem para atingir o equi-
líbrio. não esqueça: esses comportamentos não são 
apenas para uso ocasional em circunstâncias inco-
muns. Ao contrário, devem compor o checklist diário 
das responsabilidades de liderança. encará-los de 
qualquer outra maneira significa colocar em risco o 
equilíbrio da fórmula das três caixas. 

• Apesar de os seis comportamentos serem impor-
tantes em si, a prática do oportunismo planejado tam-
bém é fundamental. essa prática é relevante em todas 
as três caixas e tem amplo impacto sobre o sucesso 
das soluções geradas em cada uma. você não pode 
prever o futuro, mas tem a responsabilidade de se 

você não pode prever o futuro, 

mas tem a responsabilidade 

de se preparar para o que ele 

trouxer. se definir e executar 

um portfólio de iniciativas de 

oportunismo planejado para sua 

organização, a fórmula das três 

caixas ganhará em eficácia
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preparar para o que ele trouxer. se definir e executar 
um portfólio de iniciativas de oportunismo planeja-
do para sua organização, a fórmula das três caixas 
ganhará em eficácia. o exemplo de mahindra mostra 
como o oportunismo planejado desempenhou papel 
fundamental em todas as três caixas, incluindo a mu-
dança da cultura da caixa #1. 

• Ao mudar uma cultura empresarial, não tente evi-
tar questões polêmicas. como lou gerstner ao focar 
a ibm no cliente, Anand mahindra precisou de uma 
medida de choque – contestar a natureza do bônus 
de diwali – para arrancar a empresa do marasmo do 
sistema do license raj. A disposição de resolver o 
mais rápido possível os problemas mais polêmicos 
pode abrir caminho para tudo o que vem depois. 

• A capacidade de correr riscos costuma ser subes-
timada. se sua empresa desenvolver estratégias de 
proteção razoáveis (como a competência em enge-
nharia frugal e uma estratégia para investir em eta-
pas nas ideias divergentes), poderá correr riscos com 
mais confiança. no projeto de desenvolvimento do 
scorpio, quase todos os aspectos, incluindo a abor-

in
o

V
a

Ç
Ã

o

dagem flexível e empoderadora da m&m nas relações 
com os fornecedores, constituíram experimentos que 
produziram um aprendizado útil para reduzir os ris-
cos da grande aposta representada pela empreitada 
como um todo, conforme pawan goenka percebeu. 

• Há muitas maneiras de reduzir o impacto do ca-
valo que você não pode controlar. por exemplo, a uri 
buscou reduzir sua vulnerabilidade às forças econô-
micas fora de seu controle por meio da diversificação 
da base de clientes e do aprofundamento das rela-
ções com grandes clientes nacionais, o que ajudou a 
transferir os negócios da organização para áreas me-
nos sensíveis. de maneira similar, o mahindra group 
procurou melhorar a percepção de seu valor pelo 
mercado, por meio de uma comunicação mais eficaz 
e do compartilhamento do propósito e da estratégia 
corporativa em todas as suas divisões. tais providên-
cias aumentaram a coesão da empresa, melhoraram 
o foco interno e as percepções do mercado. •

*Trecho do livro “A estratégia das 3 caixas: um modelo 
para fazer a inovação acontecer”



Sustentabilidade
cultivada em parceria. 
A Souza Cruz se preocupa com a sustentabilidade há mais de 

um século, sendo pioneira no sistema integrado de produção. 

Desde o início, a empresa sempre estimulou os produtores a 

respeitarem o meio ambiente em suas atividades, preservando os 

recursos naturais, diversificando a produção e trabalhando 

por um futuro melhor. E é assim, por meio de práticas corretas de 

cultivo e da utilização da tecnologia aplicada, que a excelência 

do tabaco é preservada.

www.souzacruz.com.br
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estratégias de

verde
por raoni rajao
professor de estudos sociais da ciência e da tecnologia 
da universidade federal de minas gerais

não há dúvida de que a crise ambiental é real, urgente e de alcance e 

significado global. vivemos em uma época em que a mudança climática 

é apresentada como a maior e mais urgente ameaça do nosso tempo. no 

entanto, surpreendentemente essa ameaça é vista quase exclusivamente 

como um problema de excesso de emissões de co2 na atmosfera. nas 

palavras de lord nicholas stern, seria o aquecimento global resultado do 

“maior fracasso de mercado que o mundo já viu”? As mudanças climáticas 

são mais importantes e urgentes do que a perda de biodiversidade, a 

degradação das terras agricultáveis ou o esgotamento da água doce? podem 

estes fenômenos ser considerados de forma isolada? de que maneira 

exatamente nós os apropriamos, falamos sobre e comunicamos “o maior 

desafio da humanidade”?

crescimento
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opresente ensaio argumenta que a forma 
que descrevemos e enquadramos um pro-
blema muitas vezes predetermina os tipos 
de soluções e respostas a serem conside-

radas. para ser bem claro: as mudanças climáticas 
induzidas pelo homem estão ocorrendo e muito rapi-
damente. mas é exatamente por causa da urgência da 
crise que gostaríamos de convidar nossos leitores a 
dar um passo atrás e, antes de qualquer coisa, recon-
siderar a forma como o problema foi formulado. nos-
so argumento é que o enquadramento do problema 
sob a centralidade do carbono, embora crie conheci-
mento e possibilidades para a comunicação e a ação 
política global, ao mesmo tempo, também exclui e até 
destrói outras formas de conhecimento.

refletimos sobre a métrica do carbono e como ela 
cria uma nova abstração global – e indagamos sobre 
o custo dessa forma de comunicação. nesse sentido, 
falamos do risco de um “epistemicídio” ecológico.

As mudanças climáticas resultam da queima de 
combustíveis fósseis. os combustíveis fósseis estão 
embutidos em todos os domínios do mundo material 
que a maioria das pessoas conhece. eles alimentam 
os fluxos diários de energia e matéria que fazem, no 

sentido mais abrangente da palavra, a economia e os 
estilos de vida da classe média serem o que são hoje 
no mundo. isso varia da comida e roupas sintéticas 
até os materiais utilizados para construir nossas ca-
sas e os objetos onipresentes na vida cotidiana.

tente por um momento abstrair todos os itens de 
plástico da sua vida: da sua escova de dente ao re-
vestimento do seu computador e celular. tente, por 
exemplo, abstrair em um supermercado o advento do 
plástico para a indústria de embalagens e, assim, a 
possibilidade da existência e circulação do que reco-
nhecemos e naturalizamos como mercadorias - como 
a água engarrafada. vivemos em uma sociedade do 
carbono e em torno do conceito “carbono” temos for-
jado conteúdo e significado que são centrais para o 
discurso e a ação política no século xxi.

o petróleo é convertido em uma infinidade de maté-
rias-primas e produtos por meio da indústria petroquí-
mica, como é também o gás, embora em escala menor.

o petróleo como combustível bruto (gasolina, 
diesel, óleo combustível e outros), junto com o gás 
e o carvão, alimenta a base de carga fóssil da qual 
depende a economia globalizada. desde a revolução 
industrial, a energia fóssil tem sido o motor central, 
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bre do que está em jogo quando falamos em realmen-
te “eliminar gradativamente os combustíveis fósseis”.

mas então, como é que o discurso atual sobre as 
mudanças climáticas está concentrado no “carbono” 
e não nos combustíveis fósseis? será que a “descar-
bonização” da economia é um caminho consistente 
e confiável para superar a crise climática? gostaría-
mos de elaborar uma resposta para esta pergunta de 
forma a destacar as suas dimensões políticas. É im-
portante ter em mente que os produtos de apenas no-
venta empresas privadas, empreendimentos estatais 
e indústrias administradas por governos – incluindo 
os maiores produtores de carvão, petróleo, gás e ci-
mento – são responsáveis por dois terços das emis-
sões globais de gases de efeito estufa na atmosfera 
desde o início da industrialização. 

Argumentamos neste ensaio que traduzir uma 
crise ecológica e social multidimensional e complexa 
como as mudanças climáticas em toneladas de dióxido 
de carbono equivalentes (tco2e) – que podemos me-
dir, contar, possuir, precificar e comercializar – não só 
restringe a nossa visão em termos de ações verdadei-
ramente transformadoras, como permite que os atores 
e interesses por trás do atual sistema sigam sem ser 
contestados. na construção de uma resposta política 
para a questão acima, escolhemos uma crítica epis-
temológica e histórica sobre a forma como as crises 
ambientais globais estão sujeitas a regimes de conhe-
cimento, onde o nosso pensamento deve encaixar-se 
no enquadramento hegemônico da razão econômica.

dito de forma mais clara: sugerimos estudar a 
quantificação. de fato, a quantificação tornou-se o 
principal meio de comunicação política e está forte-
mente ligada à sujeição de todas as possíveis ques-
tões sociais à lógica econômica. A quantificação 

As mudanças climáticas resultam 

da queima de combustíveis 

fósseis. eles alimentam os fluxos 

diários de energia e matéria que 

fazem, no sentido mais abrangente 

da palavra, a economia e os estilos 

de vida da classe média serem o 

que são hoje no mundo

base material do surgimento da sociedade moderna. 
A partir da segunda metade do século xix, quando o 
petróleo é introduzido e ganha escala global, as in-
fraestruturas e redes de extração, transporte, e quei-
ma de energia de carbono materializaram uma ordem 
geopolítica. As atuais possibilidades e limites para a 
ação política e a democracia estão relacionadas ao 
crescente reconhecimento de que o poder político 
e o nosso sistema político de fato não são moldados 
primordialmente por atitudes e ideias; ao invés dis-
so, precisamos reconhecer o quão profundamente 
estamos inseridos nos “mundos sociotécnicos” que 
caracterizam a idade do petróleo.

para desafiar o quão esta dimensão de poder está 
profundamente entranhada naquilo que nos referi-
mos, às vezes superficialmente, como “carbono”, 
vale refletir sobre um exemplo que ilustra de forma 
bastante dramática como somos dependentes, do 
nascimento à morte, dos insumos fósseis e da sua 
teia de poder: o sistema agroalimentar global - a pro-
dução de grãos, carnes, fibras (como a celulose) e, 
em escala crescente, de biomassa para produção de 
agrocombustíveis (biodiesel para o seu carro, pellets 
para a calefação doméstica, etc.) e matérias-primas 
industriais.

o sistema agroalimentar global foi criado ao lon-
go dos últimos 50 anos por meio da revolução ver-
de e é talvez o exemplo mais forte da concentração 
do poder das corporações que todos dependemos. 
este sistema foi responsável por tornar a produção 
e o fornecimento mundial de alimentos intrínseca e 
– perigosamente - dependente de insumos fósseis: a 
produção de fertilizantes e produtos químicos, a me-
canização pesada, o processamento e o transporte de 
longa distância, a refrigeração e o armazenamento. 
para libertar o sistema agroalimentar da dependên-
cia dos combustíveis fósseis, é preciso garantir uma 
transformação e relocalização radical dos sistemas 
de produção e comércio, com impactos na recupe-
ração de solos e uma agrobiodiversidade resiliente.

uma mudança desta magnitude desafiará as die-
tas que são estabelecidas ou tidas como “dadas”, 
como aquelas baseadas na indústria da carne. terá 
repercussões sobre a disponibilidade de produtos 
não-sazonais durante o ano todo, a cultura fast-food, 
os preços dos alimentos, empregos, um justo equilí-
brio entre população rural e urbana, mercados locais, 
questões fundiárias, seguros, políticas públicas, etc.

uma revolução agroecológica em termos de prá-
ticas e de conhecimento é necessária para superar 
o paradigma e a mentalidade viciada em petróleo da 
agricultura agroquímica. e este é apenas um vislum-
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oferece uma espécie de moeda no intercâmbio inter-
nacional e permite uma redistribuição de responsabi-
lidades na governança do planeta terra. A contagem 
do carbono está intimamente ligada à comunicação, 
ação e responsabilidade global.

É apenas o exemplo mais recente do método 
quantitativo onipresente da comunicação.

um dos seus importantes antecessores foi a con-
tabilidade do potencial e do desempenho econômico 
por meio da abstração de um produto interno bruto 
(pib). logo, nosso argumento inclui uma análise his-
tórica sobre a evolução da contabilidade nacional ao 
longo dos últimos setenta anos.

A era pós-1945 viu a transformação de questões 
políticas em questões quantitativas. A métrica do 
carbono é um exemplo deste movimento, cuja his-
tória é mais longa. com a fundação da organização 
das nações unidas (onu), as organizações interna-
cionais tornaram quantitativas as questões globais.

A invenção do pib permitiu medir a produtivida-
de econômica de qualquer grupo social. uma taxa de 
crescimento do pib per capita criou um atalho para 
tornar o desempenho econômico do passado comen-
surável com situações atuais e trouxe as localidades 
distantes, os diferentes países, sob uma perspectiva 
compartilhada. essa abstração global simplificou ra-

dicalmente a comunicação política no mundo todo no 
período de declínio imperial, quando um número ra-
pidamente crescente de novos estados supostamen-
te independentes substituiu os sistemas imperiais de 
dominação. Quase da noite para o dia, o mapa mundial 
foi povoado por diversos países em diferentes níveis 
de desenvolvimento econômico e as relações de po-
der pareciam profundamente complicadas e diversas.

o mesmo ocorre hoje: estratégias de crescimento 
verde tentam pegar um atalho para resolver as cri-
ses ambientais, baseando-se em uma única unidade 
mensurável.

A métrica do carbono é uma balança para a injus-
tiça ambiental. foi pensada para oferecer uma lente 
universal para ver o mundo e os problemas que en-
frentamos – dado que vivemos em uma sociedade do 
co2 – e para ancorar um indicador consistente que 
mede a degradação ambiental. A métrica do carbono 
é considerada uma ferramenta para formulação de 
políticas capaz de mudar o mundo.

A familiaridade entre a contagem do potencial 
econômico e a métrica do carbono não é acidental. 
como recordaremos neste texto, os especialistas dos 
centros de expertise global, como o banco mundial, 
explicitamente relacionam essas questões, compa-
rando a contabilidade do capital natural – incluindo o 
carbono – com a mudança política que ocorreu quan-
do o pib foi inventado.

hoje, por meio da lente da métrica do carbono, o 
mundo é composto por potenciais de mitigação geo-
graficamente muito diversos, medidos em toneladas 
de co2 equivalente. estas unidades podem ser “con-
tabilizadas” sob uma lógica de custo de oportunida-
de. conforme essa visão de mundo, os dilemas ou 
trade-offs podem pavimentar de forma desleal o ca-
minho em direção a novas formas de pilhagem dos 
recursos do sul global. por meio de compensações 
(offsets) ou da ideia do “líquido zero”, por exemplo, 
oferecem um caminho fácil para aqueles que têm 
muito a perder se fossemos realmente resolver as 
causas estruturais do problema e desafiar o status 
quo em termos de distribuição de poder e responsa-
bilidades históricas.

na verdade, a contagem tem uma história que 
conta. A lógica histórica compartilhada do processo 
de produção de abstrações globais é o que gostaría-
mos de explorar neste ensaio. A objetividade assumi-
da na contabilidade de assuntos globais ambientais e 
econômicos, seja o carbono ou o pib, não pode es-
tar separada do risco da excessiva simplificação de 
questões complexas, ocultando – ou mesmo invisibi-
lizando – as principais questões de poder. •
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ética,
a nova fronteira de
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por Kelly nascimento
editora de insight-bioma

esqueça aquela velha técnica de greenwashing. ela não tira 
mais as manchas profundas da imagem de empresas que não 
carregam a ética em seu dnA.  As definições de negócios 
sustentáveis foram atualizadas. A mudança do paradigma de 
consumo começa a levar indústrias dos mais diversos setores 
a produzir de forma diferente. nesse cenário, a cadeia de 
fornecedores e a origem da matéria-prima desempenham 
papel cada vez mais preponderante.

negócios
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em setores como o de eletroeletrônicos, a 
origem da matéria-prima é crucial para de-
finir o quão ético ou nocivo é um produto. 
pessoas em todo o mundo cada vez mais 

dependem de baterias recarregáveis para alimentar 
seus telefones celulares, tablets, computadores 
portáteis e outros dispositivos eletrônicos. o 
crescente mercado global aparelhos portáteis e bate-
rias recarregáveis impulsiona a crescente demanda 
pela extração de cobalto, um componente chave para 
baterias recarregáveis de íon de lítio. sabe-se que a 
montagem de um smartphone consome cerca de 40 
minerais diferentes. por outro lado, sabe-se também 
que a mineração não é das atividades mais susten-

táveis do planeta, submetendo seus trabalhadores 
a condições de trabalho extenuantes, em proporção 
maior que outros setores econômicos. 

hoje, mais do que nunca, fairtrade – ou comércio 
justo – importa. em face a essa complexidade, um 
grupo de empreendedores holandeses viu uma opor-
tunidade de negócio. o resultado, dos expoentes nes-
se admirável mundo justo, é a fairphone. essa star-
tup holandesa criou o primeiro celular socialmente 
sustentável do mundo. fundada por bas van Abel, a 
companhia investe em sustentabilidade durante todo 
o processo de produção. o primeiro aparelho – fair-
phone 1 – foi lançado em 2015 em londres. foram 
vendidas 60 mil unidades a 525 euros cada.

A ideia começou a ser gestada no open design 
lab, sediado em Amsterdam e um dos primeiros fa-
blabs da europa. bas van Abel e uns amigos come-
çaram lá suas pesquisas sobre “eletrônicos justos”.

Além de pesquisas sobre tecnologia, foram até a 
república democrática do congo verificar as condi-
ções de extração do minério. provavelmente viram o 
cenário aterrorizante, descrito em “this is what we 
die for”, relatório da Anistia internacional da Afrewa-
tch (African resources Watch) sobre mineração e 
uso de mão de obra infantil no congo. mais de meta-
de da oferta mundial total de cobalto vem desse país 
africano. de acordo com as próprias estimativas do 
governo, 20% do cobalto atualmente exportado pelo 
congo vem de mineradores artesanais na parte sul 
do país. 

A startup holandesa fairphone 

criou o primeiro celular 

socialmente sustentável do mundo 

e investe em sustentabilidade 

durante todo o processo de 

produção. A ideia começou a ser 

gestada no open design lab, um 

dos primeiros fablabs da europa, 

onde foram iniciadas pesquisas 

sobre “eletrônicos justos”
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quantas vIdas custa uma baterIa?
há entre 110.000 a 150.000 mineiros artesanais 

naquela região, onde trabalham ao lado de operações 
de grandes indústrias. chamados de creuseurs, esses 
mineiros artesanais usam as mãos para cavar rochas 
em profundos túneis subterrâneos. entre esses creu-
seurs, há, pasmem, crianças de sete anos, de acordo 
com o relatório. grande parte do cobalto comercia-
lizado globalmente vem dessas pequeninas mãos 
e vai parar na cadeia de suprimentos de empresas 
multinacionais, incluindo algumas das empresas de 
eletrônicos mais ricas do mundo.

devastado por uma combinação perversa de déca-
das de guerra, somadas à má administração, o congo 
carrega o fardo de figurar entre as nações mais po-
bres do planeta. A miséria que assola o povo congo-
lês contrasta com a riqueza escondida sob o solo. daí 
a importância da atividade mineradora para a econo-
mia local. cavar é o único meio de sobrevivência para 
muitos que ali habitam. esse cenário foi estimulado 
ainda mais com o colapso da maior empresa estatal 
de mineração, em meados dos anos 90, período em 
que começou a segunda guerra do congo.

em 2002, o novo código de mineração publicado 
pelo governo só agravou o problema das condições 
de trabalho para os mineradores nativos. Apesar do 
nobre propósito de revitalizar o setor, o foco na atra-
ção de investimento estrangeiro tornou o cenário di-
fícil para os trabalhadores locais. com isso, mineiros 
artesanais foram expulsos de muitas áreas de mine-
ração, disponibilizadas apenas para grandes empre-
sas ocidentais e chinesas.

Aos locais, incluindo muitas crianças, sobrou o 
trabalho em condições inóspitas. As minas escava-
das à mão podem se estender por dezenas de metros 
abaixo do solo, muitas vezes sem qualquer suporte 
para sustentá-las, além de mal ventiladas. não há da-
dos oficiais disponíveis sobre o número de mortes que 
ocorrem, mas os mineiros disseram que os acidentes 
são comuns nas minas não oficiais, que exigem uma 
escavação profunda para acessar o minério.

A forma como essas operações mineiras artesa-
nais são geridas e organizadas varia de local para 
local. por exemplo, os adultos e as crianças que pe-
gam pedras na superfície ou perto da superfície de 
concessões de mineração industrial trabalham por 
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si mesmos. eles vendem o minério a comerciantes 
ou intermediários. em contrapartida, alguns mineiros 
que cavam no subsolo o fazem como trabalhadores 
contratados, ganhando uma taxa do proprietário da 
terra onde trabalham, enquanto outros trabalham em 
equipes ou compartilham seus ganhos com os pro-
prietários de minas. Alguns mineiros também têm um 
acordo comercial com um investidor, que financia a 
escavação do túnel e gerencia a venda do produto.

para entender os abusos de direitos humanos nas 
minas congolesas, a Anistia internacional entrevistou 
quase 90 trabalhadores, incluindo 27 crianças. entre 
os resultados colhidos, os pesquisadores descobri-
ram que a grande maioria dos mineiros, que passam 
longas horas todos os dias trabalhando com cobalto, 
não têm o mais básico do equipamento de proteção, 
como luvas, roupa de trabalho ou máscaras. sabe-se 
que a inalação de partículas de cobalto também pode 
causar sensibilização respiratória, asma, falta de ar e 
diminuição da capacidade pulmonar.

onde o dIreIto humano não tem vez
A unicef estimou em 2014 que aproximadamente 

40.000 meninos e meninas trabalham em todas as 
minas do sul da república democrática do congo, 
muitas delas envolvidas na mineração de cobalto. As 
crianças entrevistadas pelos pesquisadores descre-
veram a natureza fisicamente exigente do trabalho 
que realizaram. eles disseram que trabalhavam até 
12 horas por dia nas minas, carregando cargas pe-
sadas, para ganhar entre um e dois dólares por dia. 
mesmo aquelas crianças que foram à escola trabalha-
ram 10-12 horas, durante os fins de semana e feriados 
escolares, e no tempo livre antes e depois da escola. 

de acordo com a Anistia internacional, as empre-
sas posicionadas ao longo da cadeia de suprimentos 
de cobalto estão falhando em conduzir devidamen-
te as adequadas diligências de direitos humanos. 
na atualidade, nenhum país exige legalmente que as 
empresas divulguem publicamente suas cadeias de 
suprimento de cobalto. de acordo com a legislação 
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internacional dos direitos humanos, os estados têm 
o dever de criar mecanismos de proteção contra os 
abusos desses direitos, que envolvam todos os ato-
res, incluindo as empresas. isso requer que todos os 
governos promulguem e apliquem leis que exijam a 
devida diligência corporativa e divulgação pública em 
relação ao cobalto e outros minerais.

“A crise ecológica, na qual os efeitos da minera-
ção são emblemáticos, é um problema civilizacional 
interno, pois originário da própria sociedade indus-
trial e de sua dependência dos recursos minerais. 
o risco, antes contido ou circunscrito a um cená-
rio previsível ou ao menos mensurável, expande-se 
para o reconhecimento de que a sociedade indus-
trial avança tecnologicamente e, com isso, produz 
seus próprios riscos em magnitude nunca vista. 
compreender a sustentabilidade como pilar princi-
pal do respaldo protetivo ético na sociedade de risco 
significa revolucionar uma nova ótica para a sobre-
vivência humana e de todos os outros seres vivos”, 
avalia bruno naves, pesquisador do centro de estu-
dos em biodireito.

e a boa notícia é que, de todo esse emaranhado, 
surgem respostas por meio de empresas como o 
fairphone. em termos de mineração de componen-
tes, a startup afirma seu desejo em colaborar com 
economias locais, não explorando mão de obra “ba-
rata”. com efeito, a ideia é introjetar essa filosofia no 
modus operandi da fairphone. o planejamento dos 
produtos contempla todo o ciclo de vida do aparelho, 
o que inclui o uso, a reutilização e a reciclagem se-
gura de materiais.

o pioneirismo da marca pode inspirar os concor-
rentes a concentrar os esforços na erradicação do 
problema da mão de obra infantil, bem como comba-
ter o trabalho escravo em regiões de conflito.

o surgimento de novos mercados significativos 
para produtos orgânicos, com o selo fair trade, tem 
sido considerada uma parte importante do esforço 
para combater a pobreza crônica em muitos peque-
nos produtores agrícolas de países em desenvolvi-
mento.

para pequenos produtores de café do méxico, o 
fair trade abre oportunidades em novos mercados 
e subsidiam a transição para a produção orgânica, 
elevando os preços base para níveis que podem com-
pensar os produtores pelos custos associados à tran-
sição. em gana e na república dominicana, a disse-
minação do conceito resultou em salários mais justos 
para trabalhadores de culturas de banana.

A cada dia, novas experiências em novos merca-
dos. e a esperança de um mundo mais justo. •

o surgimento de novos mercados 

significativos para produtos orgânicos, 

com o selo fair trade, tem sido 

considerada uma parte importante 

do esforço para combater a pobreza 

crônica em muitos pequenos 

produtores agrícolas de países em 

desenvolvimento
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África
Vetor Para 
    o fUtUro da 

o desafio global de alcançar prosperidade com 
sustentabilidade se torna ainda mais agudo na áfrica, 
com uma população composta por 70% de jovens e a 
predominância da informalidade. em breve, a força de 
trabalho do continente será de um bilhão de pessoas. como 
poderemos solucionar o problema de um bilhão de jovens? 
A resposta é simples: não poderemos. e se as soluções 
não forem conquistadas por eles, estaremos mais uma 
vez gerando dependência e assistencialismo. tampouco 
haverá emprego para todos eles. mas trabalho não faltará, 
e a resposta pode estar no empreendedorismo, em novos 
modelos de negócios e organização. 

criatiVidade,

por lala deheinzelin
especialista em economia criativa
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buição de renda (dimensão financeira). como alcançar 
isso? os desafios do mundo atual crescem em escala 
exponencial, assim como o crescimento demográfico 
na áfrica. como diz um velho ditado local: “A pros-
peridade no continente depende de uma aceleração: 
áfrica deve correr, onde outros podem andar.”

nossas soluções terão então que avançar de acor-
do com o ritmo de nosso tempo e ser também de ca-
ráter exponencial. temos que buscar os elementos 
capazes de dinamizar exponencialmente os recursos 
pré-existentes e a melhor maneira de encontrá-los é 
sistematizando as melhores práticas. Ao observá-las 
percebemos um padrão recorrente, uma espécie de 
ciclo que se repete e ao qual chamamos ciclo expo-
nencial da Abundância, composto por quatro vetores 
que estão moldando o futuro. o interessante é que 
cada um deles tem natureza abundante e sua dinâmi-
ca é exponencial. podem, portanto, servir de ponto de 
partida para que estruturemos nossas prioridades. o 
primeiro vetor é a centralidade dos patrimônios in-
tangíveis. cultura, conhecimento, criatividade, expe-

se o maior desafio do continente africano 
são seus jovens esta é também sua maior 
riqueza, portanto, criar ambiente favorá-
vel para que possam desenvolver-se é a 

prioridade. e que tipo de trabalho? Que gere quais 
resultados? o século xx deixou claro que resultados 
meramente monetários não significam melhoria de 
qualidade de vida. A necessidade de sustentabilida-
de nos obriga a enxergar em perspectiva sistêmica, 
multidimensional, considerando simultaneamente as 
dimensões financeira, ambiental, social e cultural. 

A elas chamamos, de forma simplificada, de pros-
peridade 4d pois uma visão sistêmica e simplificada 
pode mostrar a economia como o fluxo de recursos e 
resultados nestas quatro dimensões. para que de fato 
haja qualidade de vida necessitamos resultados 4d: 
gerar melhor aproveitamento dos recursos tecnona-
turais (dimensão ambiental); mais ação conjunta, par-
ticipação política, harmonia (dimensão social); mais 
conhecimento, cultura, valores humanos (dimensão 
cultural) e, claro, melhor uso do tempo e maior distri-
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riência, valores humanos, causas e sonhos compar-
tilhados são os ativos a partir dos quais a economia 
criativa gera riqueza. A economia tradicional gera 
riqueza a partir de recursos materiais, finitos, escas-
sos, pois se consomem com o uso. 

já a economia criativa pode ser a estratégia para 
uma prosperidade sustentável, pois não há povo que 
não tenha cultura e conhecimentos próprios e os ati-

vos intangíveis são infinitos: não se consomem, mas 
se multiplicam com o uso. enquanto a riqueza ge-
rada a partir de recursos materiais cresce de forma 
lenta, linear, a economia criativa e a sociedade em 
rede avançam de forma exponencial. no linear, cinco 
e cinco são dez. no exponencial, cinco e cinco são 
três mil cento e vinte e cinco. considerando que “toda 
comunidade humana é indubitavelmente regida por 
princípios fundados na cultura”, e o acima exposto 
algumas prioridades seriam: formular políticas e pro-
mover ação conjunta do estado e da sociedade civil, 
convergindo para sociedade e economia que alcan-
çam crescimento exponencial a partir de ativação dos 
recursos locais latentes. investir no desenvolvimento 
de capacidades, pesquisa, branding, marketing, enfim 
tudo aquilo capaz de capitalizar os ativos intangíveis 
das comunidades. priorizar a comunicação e infor-
mação, pois só quando reconhecidos e acessíveis os 
ativos intangíveis poderão gerar riqueza. integrar co-
nhecimento formal e informal, produzindo e inovando 
a partir das práticas tradicionais, ofícios e capacida-
des que estas oferecem. 

35

A economia criativa pode ser a 
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o segundo vetor são as tics – tecnologias da in-
formação e comunicação. uma mina preciosa só pode 
gerar riqueza por meio de uma cadeia de geração de 
valor e se estiver acessível. o tesouro dos patrimô-
nios intangíveis pode estar acessível e ter cadeias de 
geração de valor quando houver tecnologias de in-
formação e comunicação disponíveis. se a juventude 
e a diversidade cultural africana são tesouros, para 
acessá-los necessitamos também da ação intersse-
torial que conforma as cadeias de valor da economia 
criativa. só a participação de atores originários de 
outras áreas possibilita que o bem ou serviço cultural 
converta-se em economia. Além disso, se a sustenta-
bilidade é o grande desafio global, as tics oferecem 
uma chave, pois permitem um uso exponencial dos 
recursos preexistentes. 

metaforicamente, poderíamos dizer que uma 
mesma infraestrutura disponível, o “hardware”, po-

e
c

o
n

o
m

ia
 c

r
ia

ti
V

a

dem comportar diversos “softwares”: processos 
empreendedores e criativos compartilhando espa-
ços, equipamentos e materiais e diferenciando-se 
por seus atributos intangíveis. considerando que 
“os estados devem garantir a utilização de recursos 
sustentáveis e renováveis para melhorar a condição 
de vida dos jovens”, o caminho está em priorizar o 
investimento em tecnologias digitais de informação 
e comunicação, por ser o caminho para escalar o co-
nhecimento e competências existentes, por meio de 
empreendedorismo e pesquisa. 

Através dos meios e linguagens disponíveis nas 
comunidades, criar mecanismos para que o potencial 
criativo dos jovens possa efetivamente converter-se 
em inovação, qual seja, possa ser aplicado de forma 
prática. promover uma mudança de paradigma, perce-
bendo que no século xxi, a prioridade não está em 
criar infraestruturas, mas sim no desenvolvimento 
de processos que possam melhor aproveitá-las. criar 
mecanismos e políticas para que os jovens possam ter 
acesso às infraestruturas disponíveis e por vezes su-
baproveitadas, como espaços, equipamentos e mate-
riais. Através da gestão e uso compartilhado dos mes-
mos, desenvolverão sua capacidade empreendedora. 

A combinação do segundo e terceiro vetores re-
sultou na emergência do terceiro: os processos co-
laborativos em rede. note-se que cada um destes 
vetores é infinito, não se consome, mas se multiplica 
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com o uso, e é capaz de ativar exponencialmente o 
outro. A colaboração é intrínseca à própria natureza 
e faz parte de nossas culturas tradicionais. A novi-
dade está na possibilidade de colaborar em escala. 
soluções macro econômicas e sociais podem agora 
se originar de um conjunto articulado de micro solu-
ções locais, permitindo alcance global e escala, sem 
os danos causados pela homogeneização. os gran-
des gargalos da economia criativa são a difusão e 
comercialização, que podem ser solucionados atra-
vés de circuitos integrados originados da conexão e 
colaboração entre comunidades e grupos. Além de 
criar circuitos que permitem o fluxo da produção e do 
conhecimento, os processos colaborativos otimizam 
extraordinariamente os recursos existentes. 

As práticas observadas revelam que processos 
podem ser viabilizados com 15 a 30% de recursos em 
moeda e o restante através de fluxos colaborativos de 
bens e serviços. “reconhecendo que a cooperação é 
essencial para a harmonia e enriquecimento mútuo” 
e que “A juventude é um parceiro inigualável para 
o desenvolvimento sustentável, a paz e a prosperi-
dade”, algumas das estratégias para este vetor são: 
criar instâncias de governança que priorizem a ação 
integrada e colaborativa tanto entre os entes admi-

nistrativos do estado quanto entre este e a sociedade 
civil organizada. garantir a participação e protago-
nismo dos jovens nos processos de planejamento e 
tomada de decisão. Atualizar as normas e procedi-
mentos jurídico-tributários que, uma vez pautados 
em relações de confiança, poderão ser extremamente 
simplificados. com isto, desonera-se tanto o esta-
do quanto os cidadãos dos altos custos financeiros 
e sociais da burocracia e consequente corrupção e 
ineficiência jurídico-tributária. reconhecer as novas 
modalidades, tanto de empreendimentos quanto de 
produção de conhecimento, que possuem dinâmicas 
distintas das vigentes e hoje encontram-se margina-
lizadas sob o rótulo de “informal”. reconhecer as ca-
racterísticas da sociedade em rede, menos institucio-
nalizada e mais proativa, onde o aprendizado e a ação 
coletiva se dão na prática, no fazer. o quarto vetor é 
aquele que permitirá a existência dos anteriores: a 
ampliação do conceito e métricas de prosperidade.

em sintonia com os conceitos de sustentabili-
dade, reconhecer e operar com os patrimônios cul-
turais, sociais e ambientais, além do financeiro. As 
métricas e indicadores atuais são capazes apenas de 
mensurar e atribuir valor ao quantitativo e monetário. 
não se adequam aos vetores exponenciais, pois estes 
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tem uma natureza intangível, qualitativa. A solução 
para a pobreza e para o empreendedorismo jovem 
pode estar na capacidade de mensurar, atribuir va-
lor e criar fluxos entre patrimônios não monetários, 
tão abundantes no continente africano. considerando 
que “A economia criativa gera valores para além do 
monetário”, que “A cultura é um motor do desenvol-
vimento financeiro, social e ambiental”, o quarto vetor 
depende de buscar evidências e fazer mapeamentos 
de outros resultados além do quantitativo, monetário. 
inventariar os recursos 4d existentes (financeiros, 
ambientais, sociais e culturais), para que sua circula-
ção possa viabilizar projetos. 

A atuação com a juventude poderá ser o berço 
de uma nova relação entre sociedade civil e estado, 
onde este avança de seu estágio inicial como produ-
tor e passa a investir o seu maior capital, o social. só 
o estado possui as condições para ser articulador e 

facilitador, promovendo não apenas a integração de 
suas instâncias administrativas como, principalmen-
te, a integração e convergência de todos os segmen-
tos da sociedade. Quando isso acontece, o estado 
cria as condições favoráveis para que a socieda-
de assuma seu protagonismo e seja ela a produzir. 
passando de produtor a facilitador, o estado permi-
tirá que finalmente seja rompido o ciclo de depen-
dência em que esteve imerso o continente africano. 
considerando que “A missão essencial dos estados 
é construir um ambiente favorável à inovação e ao 
desenvolvimento cultural” e que “todos os estados 
devem ter uma política nacional sistêmica, e políticas 
de natureza interssetorial” é preciso seguir algumas 
linhas de ação de curto prazo: direcionar os recursos 
e quadros dos estados e sociedade civil para criação 
de políticas tanto econômicas quanto socioculturais 
que sejam de natureza territorial, sistêmica e trans-
versal. criar mecanismos de governança suprasse-
toriais e ação integrada entre ministérios, para os 
temas ligados à economia criativa e empreendedo-
rismo jovem. entender a cadeia de valor da econo-
mia criativa compreendendo que ela se faz por uma 
diversidade de atores; requer formação focada no 
fazer; depende da qualidade de produtos e serviços 
e formas específicas de financiamento. Avançar de 
estratégicas focadas em infraestrutura, produtos e 
eventos, para estratégias focadas em conhecimento, 
processos e continuidade. 

É importante salientar que os quatro vetores do 
ciclo exponencial da Abundância estão em total sin-
tonia com o modus operandi da juventude. enquan-
to para muitos é necessário um grande esforço para 
mudar paradigmas, para eles é o contrário. estes no-
vos paradigmas são sua natureza. Quando a juven-
tude encontra o ambiente favorável para operar de 
acordo com estes novos paradigmas, exponenciais e 
em rede, sua potência é canalizada e os resultados 
são também exponenciais. em contrapartida, quan-
do forçados a operar nos paradigmas da competição, 
homogeinização e isolamento do século xx, esta 
potência volta-se contra si mesma e contra a socie-
dade que impede seu florescimento, resultando em 
violência e estagnação. Através de colaboração, essa 
potência poderá ser revelada e conectada. onde há 
conexão, é possível gerar riquezas pelo fluxo de re-
cursos não apenas monetários mas também ambien-
tais, sociais e culturais. criando ambiente favorável 
para a criação e empreendedorismo nossos jovens 
poderão revelar o retrato da nova áfrica desejada por 
todos: a tão almejada combinação de autonomia com 
atenção ao bem comum. •
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exponenciais e em rede, sua potência 

é canalizada e os resultados são 

também exponenciais
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As ações destas empresas não param de crescer.As ações destas empresas não param de crescer.As ações destas empresas não param de crescer.

Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.

Revista sobre as empresas 
com maior atuação social.



40

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

infra

le
G

is
la

Ç
Ã

o

Para destravar projetos de

por simone cristina bissoto 
consultora de ll Advogados

luiz eduardo lessa da silva
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nos últimos dois anos, o lançamento de di-
versos programas federais, com objetivo 
de fomentar os investimentos em infraes-
trutura, reavivou as discussões e críticas 

sobre o tema e acabou originando uma série de dife-
rentes propostas de alteração da legislação ambiental. 
Algumas dessas propostas têm como destinatários 
unicamente os empreendimentos de infraestrutura. 
Apesar de demandas, objetivos e pontos de vista di-
versos, antagônicos até, a necessidade de mudanças 
no licenciamento ambiental é praticamente consenso 
entre aqueles que militam e operam na área. 

no congresso nacional, estão tramitando a pro-
posta de emenda constitucional (pec) 65/2012, o 
projeto de lei do senado (pls) 654/2015 e o projeto 
de lei (pl) 3.729/2004. há, ainda, uma proposta de 
alteração de ordem normativa no âmbito do conse-
lho nacional do meio Ambiente (conAmA), que visa 
à alteração das resoluções 001/1986 e 237/1997, res-
ponsáveis por balizar os processos de licenciamento 
ambiental nos últimos trinta anos. 

A pec 65/2012, por exemplo, é uma proposta 
de ordem constitucional que, à guisa de assegurar 
a continuidade de obras públicas após a concessão 
da licença ambiental, previu que a simples apresen-
tação dos estudos de impacto Ambiental (eiA) de 
um empreendimento importará autorização para a 
execução da obra, que não poderá ser suspensa ou 
cancelada senão por fato superveniente. A proposta 
foi aprovada na comissão de constituição, justiça e 
cidadania (ccj) do senado na sessão de 27 de abril 
deste ano, e tem sido alvo de muitas críticas, em es-
pecial do ministério público federal, que alerta para 
sua flagrante inconstitucionalidade. do modo como 
está redigida, a proposta poria fim ao processo de 
licenciamento ambiental e às licenças ambientais 
como hoje conhecemos. 

o eiA constitui-se, tecnicamente, numa fase do 
licenciamento ambiental, e é obrigatório para uma 
série de atividades modificadoras do ambiente. ele 
não se confunde com o licenciamento, e é conside-
rado um dos instrumentos de avaliação de impacto 
ambiental ao qual deverá ser dada ampla publicidade. 
Assim, ao assegurar a execução de obra mediante a 
simples apresentação do eiA, a pec colide frontal-
mente com o disposto no artigo 225 da constituição 
federal (caput e inciso v do parágrafo 1º), bem como 
com as normas infraconstitucionais que disciplinam 
o eiA e o processo de licenciamento ambiental, vez 
que estaria eliminando a fase de sua apreciação pe-
los órgãos competentes e a participação popular. 

uma segunda proposta – o projeto de lei em 
trâmite no senado federal – cria o licenciamento 
ambiental especial: procedimento administrativo es-
pecífico destinado a licenciar empreendimentos de 
infraestrutura considerados estratégicos e de inte-
resse social para o desenvolvimento nacional. o pls 
654/2015 faz parte da “Agenda brasil”, conjunto de 
projetos propostos ao final do ano de 2015, pelo pre-
sidente do senado, renan calheiros (pmdb-Al), com 
o alegado objetivo de combater a crise econômica e 
fomentar investimentos.

foi apelidado pelos seus críticos de “licencia-
mento Fast Track”, vez que define prazos considera-
dos curtos para cada etapa do licenciamento espe-
cial – 60 dias para analisar e 60 dias para decidir 
– e aquiescência tácita ao processo de licenciamen-
to ambiental especial se decorridos os prazos sem 
manifestação dos órgãos notificados. também esta-
belece um rito uno para a obtenção da licença am-
biental, por meio da criação de um comitê específico 
para cada empreendimento, coordenado pelo órgão 
licenciador e ouvidos os órgãos e entidades públicas 
envolvidos no licenciamento ambiental. 

não é de hoje que o processo de licenciamento 

ambiental tem sido alvo de críticas, especialmente por 

parte dos empreendedores e investidores privados, 

que reclamam da morosidade, burocracia, insegurança 

jurídica e dos altos custos envolvidos. 
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tentativa de fragilização e retrocesso do licencia-
mento ambiental. esta é a visão dos principais críticos 
do pls 654/15. sua proposta de desburocratização 
e flexibilização na expedição de licenças ambientais 
fragilizaria sobremaneira o licenciamento ambien-
tal, na medida em que permitiria a aprovação tácita 
de documentos, estudos, projetos etc., pelo simples 
decurso de prazo. também a supressão das audiên-
cias e consultas públicas desrespeitaria o princípio 
da informação e participação popular, fator agravado 
pela complexidade das obras que envolvem os proje-
tos de infraestrutura que se pretende beneficiar por 
meio dessa alteração legislativa. entre os empreen-
dimentos de infraestrutura beneficiados estão os sis-
temas viário, hidroviário, aeroportuário e ferroviário, 
além de portos, energia e telecomunicações (linhas 
de transmissão de comunicação), justamente aqueles 
que especialistas e ambientalistas consideram que 
necessitam de estudos de maior qualidade e ava-
liações mais cautelosas. os senadores retiraram da 
proposta inicial os empreendimentos que explorem 
recursos naturais (as hidrelétricas, por exemplo). 

enquanto isso, a câmara dos deputados tem al-
bergado, desde 2004, uma série de projetos de lei 
(pl) que buscam aprovar uma “lei geral de licencia-
mento ambiental”, aplicável aos licenciamentos de 
competência federal, estadual e municipal, que uni-
formize e codifique a legislação ambiental, atualmen-
te fragmentada, esparsa e muitas vezes conflitiva. no 
entanto, o projeto que se encontra no centro atual das 
discussões é o substitutivo ao pl 3.729/2004, rela-
tado pelo deputado ricardo trípoli (psdb-sp), que 
foi aprovado pela comissão de meio Ambiente e de-
senvolvimento sustentável da câmara dos deputados 
(cmAds) em outubro de 2015.

essa é também a proposta que está sendo defen-
dida pelo governo federal, por meio do ministério do 
meio Ambiente (mmA) e do ibAmA. em evento recen-
te em brasília, o ministro sarney filho confirmou seu 
apoio ao citado substitutivo, destacando que, mesmo 
precisando de ajustes (que estariam sendo trabalha-
dos na casa civil, neste momento), trata-se da propos-
ta mais consistente que surgiu no legislativo até agora. 

A proposta do governo federal prevê, basicamente, 
ritos simplificados para o licenciamento de empreendi-
mentos ou atividades com menor potencial poluidor, a 
racionalização dos termos de referência (trs), prazos 
mais curtos para a análise dos estudos e manifesta-
ções apresentados aos órgãos ambientais e definição 
de uma metodologia para a dispensa de licenciamento, 
em casos especificados. outra inovação importante do 
substitutivo é a adoção da AAe – Avaliação Ambiental 

estratégica na política nacional do meio Ambiente (lei 
6.938/81), como instrumento para medir os impactos 
ambientais de políticas ou programas governamentais. 
A AAe tem sido aceita como instrumento técnico pe-
los órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental, 
apesar de não prevista em lei, e permite fazer um es-
tudo de impacto de um conjunto de obras ou empreen-
dimentos de uma região, e não apenas de um determi-
nado empreendimento. 

Assim como as demais propostas, as principais 
críticas a este pl residem nos prazos propostos para 
que órgãos e entidades intervenientes envolvidos no 
licenciamento se manifestem. 

para os ambientalistas, diferentemente das pro-
postas em trâmite no senado, a maior preocupação é 
que a proposta governamental de uma lei geral seja 
aprovada sem a devida discussão com a sociedade, 
sucumbindo às constantes reclamações de falta de 
previsibilidade e segurança jurídica do licenciamen-
to ambiental, por parte dos investidores, assim como 
pela urgência na viabilização de novos projetos de 
infraestrutura para a retomada do crescimento eco-
nômico do país.

por fim, vem sendo discutida no conAmA, desde 
meados de 2015, proposta de revisão e atualização 
das resoluções 001/1986 e 237/1997. o cerne da pro-
posta é a diferenciação das modalidades de licencia-
mento de acordo com a natureza, o porte e o potencial 
poluidor do empreendimento ou atividade, conforme 
determina a lei complementar no. 140/2011, de modo 
que empreendimentos e atividades capazes de cau-
sar impactos diferenciados passariam a ter tratamen-
tos distintos, conferindo maior qualidade e aprimora-
mento ao licenciamento ambiental. em contrapartida 

para os ambientalistas, a maior 

preocupação é que a proposta 

governamental de uma lei geral seja 

aprovada sem a devida discussão 

com a sociedade, sucumbindo às 

constantes reclamações de falta de 

previsibilidade e segurança jurídica 

do licenciamento ambiental
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à tal simplificação, as equipes técnicas e os recursos 
materiais dos órgãos ambientais poderiam dar maior 
atenção aos procedimentos de fiscalização e ao mo-
nitoramento da qualidade ambiental. esta proposta 
também tem sido objeto de muitas críticas. tanto 
quanto o pls 654/2015, ela proporia excessiva flexi-
bilização do licenciamento ambiental, o que é consi-
derado prejudicial ao meio ambiente. 

conclusÕes
A oportunidade de revisão do processo de licen-

ciamento ambiental no brasil está aberta. É necessária 
uma reflexão madura sobre o tema, sem a qual são gran-
des os riscos de se desequilibrar a balança em favor de 
apenas um dos lados dessa difícil equação, envolvendo 
o meio ambiente e/ou o desenvolvimento econômico.

todas as propostas que avaliamos buscam, a seu 
modo, simplificar, modernizar ou mesmo fortalecer o 
atual processo de licenciamento ambiental. no entan-
to, dado o alto grau de antagonismo de ideias e propó-
sitos existentes entre os diversos atores envolvidos, 
é alto o risco de judicialização de qualquer nova nor-
ma que venha a ser editada, aumentando ainda mais a 
atual insegurança jurídica do licenciamento ambien-
tal, trazendo perdas para todas as partes envolvidas. 

o licenciamento ambiental é o encontro de eixos 

temáticos do desenvolvimento sustentável: o eixo 
econômico, o eixo social e o eixo ambiental. É o es-
paço onde acontece a ponderação desses valores. o 
grande desafio que se impõe, portanto, é encontrar o 
ponto de equilíbrio entre o que querem os ambienta-
listas, os empreendedores, os governos e os órgãos 
responsáveis ou participantes dos processos de li-
cenciamento ambiental e alcançar o objetivo mais 
importante, que é o desenvolvimento econômico com 
o mínimo de impactos ao meio ambiente. 

melhorar a gestão, fortalecer os quadros técnicos 
dos órgãos ambientais, imputar maior responsabi-
lidade aos empreendedores e autores dos estudos 
ambientais, reduzir os custos com compensações 
ambientais, vedar a imposição de condicionantes 
desconectadas dos impactos gerados pelo empreen-
dimento, previsibilidade de prazos e clara delimitação 
de competências: estas são as principais medidas 
que sempre serão citadas quando se discute uma 
proposta “ganha-ganha” de licenciamento ambiental. 

uma proposta de licenciamento ambiental de alto 
padrão, que garanta o meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado (art. 225 cf), mas que não entrave o 
desenvolvimento das atividades econômicas, que vão 
gerar riqueza, desenvolvimento, emprego e renda 
para um país tão necessitado quanto o nosso. •
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imagine um painel. nele um quadro 

com números, setas e cores lhe 

indicando as não conformidades 

dos processos do seu centro de 

serviços compartilhados (csc). 

seria ótimo, não? Afinal estamos 

falando de indicadores e de gestão 

à vista, a matéria-prima que todo 

gestor precisa para analisar e 

implementar melhorias em sua área. 

na identificação de 

por paulo malaquias
Analista de planejamento e  

gestão de desempenho da csc

marcos mendo de m. filho
coordenador de planejamento e  

gestão de desempenho csc 

a importância dos indicadores 

desperdícios

entretanto, apesar dessa importância e do 
amplo conhecimento por parte dos líderes 
de cscs de que os indicadores de desem-
penho são uma excelente ferramenta de 

gestão, boa parte dos desperdícios identificados não 
são explorados de forma a eliminá-los. A ineficiência 
ou ineficácia nesse processo adia, ou por vezes, anu-
la a tomada de decisões importantes para a sobrevi-
vência, crescimento ou perpetuidade do centro. 

vale salientar que a palavra desperdício é muito 
utilizada na implantação da filosofia Lean Office nos 
ambientes administrativos, cujo principal objetivo é 
a eliminação destes e a transformação das atividades 
administrativas em processos mais enxutos. porém, 
para identificar os desperdícios é necessário medir. 
se não há medição dos processos, a identificação e 
eliminação ficam comprometidos afinal, como elimi-
nar algo que não foi mensurado nem mapeado? 

uma das formas encontradas pelos cscs é a ges-
tão e centralização dos indicadores de desempenho 
em uma única área, geralmente chamada de gestão 
de processos ou gestão de desempenho, cujo prin-
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cipal papel é unificar a criação e o controle das infor-
mações dos indicadores, facilitando a identificação e 
mapeamento de desperdícios. 

Alguns exemplos de indicadores que sinalizam 
não conformidade nos processos e podem demons-
trar desperdícios dentro do csc, são: 

• Quantidade de títulos protestados (área finan-
ceira); 

• 10 maiores motivos de abertura de chamados 
(central de Atendimento); 

• Quantidade de lançamentos manuais (contabi-
lidade); 

• multas e juros pagos decorrentes de tributos 
(fiscal); 

• percentual de notas fiscais que não foram re-
gistradas por apresentarem alguma inconsistência 
gerando um desvio (registro fiscal). 

observe que todos os exemplos citados acima são 
desperdícios clássicos dos processos dentro de um 
csc. se um título é protestado, ou uma nota fiscal 
não é registrada, ou um pagamento de multas e juros 
decorrente de tributos ocorre, é devido a algum erro 

no processo, ou seja, algum desperdício está ocor-
rendo e não está sendo eliminado. 

Após análise dos indicadores de desempenho e 
identificação de processos com desperdícios, é ne-
cessário realizar o levantamento das causas raízes do 
problema e atacá-los. existem algumas ferramentas 
da filosofia Lean Office que podem ser utilizadas nes-
sa etapa, como é o caso do 5W2h ou do diagrama de 
ishikawa (também conhecido como espinha de peixe), 
entre tantas outras existentes. o passo seguinte é a 
criação de um plano de ação com os prazos e respon-
sáveis pelo saneamento dos desperdícios identifica-
dos. novamente fica clara a importância dos indica-
dores, desta vez para realizar o acompanhamento da 
implantação do projeto e assim identificar se o plano 
de ação traçado foi concebido de forma correta. 

vale reforçar, porém, que de nada adianta uma área 
para auxiliar a gestão de performance do csc se os lí-
deres diretos dos processos não estiverem envolvidos 
e comprometidos com o processo de melhoria. 

É evidente a importância dos indicadores de 
desempenho na identificação e eliminação dos 
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de serviço compartilhado consiste em concentrar, 
dentro de uma nova e semiautônoma unidade de ne-
gócio, todos os processos que não são foco do core 
business da empresa, visando com isso promover efi-
ciência, geração de valor, redução de custos e melho-
ria nos serviços para clientes internos da empresa. 

por se tratar de uma área de consolidação e ges-
tão dos indicadores, a identificação de desperdícios e 
melhorias dos processos do csc torna-se uma tarefa 
inteligível e contínua, 

a qual deve estar inserida no cotidiano não ape-
nas dos integrantes que compõem a equipe de ges-
tão, mas sim de todos os colaboradores do centro 
de serviço. nesse contexto, o líder possui um papel 
fundamental em influenciar o grupo na busca da me-
lhoria contínua e redução de dispêndios oriundos dos 
processos administrativos. 

os clientes da empresa não estão dispostos a pagar 
para um centro de serviço executar processos cujas 
atividades desempenhadas não agregam valor. sendo 
assim, torna-se necessária a contínua busca em redu-
zir esse tipo de atividade, ou até mesmo eliminá-las, a 
partir do momento em que não agregam valor ao pro-
cesso final. no caso da braskem, apesar de não haver 
a cobrança pecuniária dos clientes pelo fato do repas-

desperdícios dentro do csc, além do papel funda-
mental dos líderes em fomentar a identificação dos 
desperdícios em seus processos, visando torná-los 
cada vez mais enxutos, buscando sempre a melhoria 
contínua dos mesmos. 

A braskem realiza o mapeamento e controle dos 
indicadores do csc através da área de planejamento 
e gestão de desempenho que, além da criação, con-
trole e manutenção dos indicadores, é responsável 
por acompanhar os gastos fixos do csc e ciclo orça-
mentário, realizar a proporcionalização da taxa de ad-
ministração corporativa entre as pequenas empresas, 
gerir os Acordos de níveis de serviço (Ans), geren-
ciar os programas de melhorias contínuas (programa 
eficiência sc e programa lean), através do escritório 
de projetos, e elaborar todo o plano de comunicação, 
treinamentos e gestão à vista do centro de serviço. 

Atualmente a área de planejamento e gestão de 
desempenho é composta por um líder e cinco ana-
listas, sendo dois analistas seniores no escritório de 
projetos, três analistas juniores, divididos entre as 
atividades de indicadores, gastos fixos e comunica-
ção, e um estagiário que apoia todas as atividades do 
setor. o analista responsável pela carteira de indi-
cadores realiza o gerenciamento dos indicadores de 
todas as áreas do csc, a saber: 

Administração de pessoas, fiscal, operações 
de suporte, que engloba os processos de central de 
Atendimento, cadastro de fornecedores, empresas do 
grupo e renovação de certidões negativas de débi-
to (cnd´s), central de folha de registro de serviços 
(frs), recebimento e registro fiscal, tratamento de 
desvios e documentação, além da parametrização 
fiscal. contabilidade e área financeira com os proces-
sos de contas a receber, contas a pagar e tesouraria. 

cada área do csc é responsável pelo preenchi-
mento de seus indicadores, sendo papel da área de 
planejamento realizar a consolidação deles e repor-
tar para a diretoria os indicadores-chave estabeleci-
dos como prioridade no início de cada ano. As priori-
dades que norteiam a elaboração desses indicadores 
são estabelecidas de acordo com o direcionador do 
negócio naquele ano, estando em linha com os pilares 
da empresa e da teo (tecnologia empresarial ode-
brecht) – sobreviver, crescer e perpetuar. 

os indicadores de desempenho das áreas do csc 
auxiliam na definição de planos de ações e na concep-
ção de novos projetos. essa é uma maneira eficiente 
de identificar as causas raiz dos gaps existentes nos 
processos e buscar formas de mitigar/eliminar ativi-
dades que não agregam valor ao resultado do respec-
tivo processo. vale lembrar que a finalidade do centro 
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se de custo ocorrer de forma gerencial, a busca pela 
eliminação dos desperdícios é constante, já que, por 
se tratar de um ambiente de backoffice, é preciso que 
se otimize os gastos direcionados a ele, tendo sempre 
como objetivo principal a atividade fim. A mensuração 
de indicadores, dessa forma, é importante por permitir 
uma visão crítica dos processos, possibilitando a iden-
tificação de erros, como auxiliar na redução de gastos 
existentes dentro do próprio setor. 

Atualmente a braskem possui indicadores de vo-
lumetria que, além de exporem uma visão de quanti-
dade, servem, também, para auxiliar no benchmark 
para fins de comparabilidade com as empresas do 
mercado. essa ação é ideal para que novas e moder-
nas práticas voltadas à gestão de desempenho sejam 
identificadas, visando o estabelecimento de rotinas 
que permitam vantagem competitiva frente às con-
correntes. 

demais indicadores são analisados sempre com 
uma visão crítica, sendo necessário realizar as devi-
das justificativas caso haja variação relevante no in-
dicador. estas justificativas são analisadas e podem 
servir como base para identificar um processo que 
esteja causando desperdício sendo necessário com 
isso, aplicar ferramentas e técnicas de melhoria con-

tínua para condução de projetos lean para identificar, 
analisar e sanar os desperdícios dos processos. 

em 2015 o centro de serviço compartilhado apli-
cou nove projetos lean nos processos administrati-
vos, os quais, após a identificação e eliminação dos 
desperdícios na sua causa raiz, trouxeram uma eco-
nomia de r$ 3 milhões, evitando desperdícios, e de 
r$ 578 mil em ganhos reais; todos estes utilizando, 
em algum momento dos projetos, os indicadores de 
desempenho para auxiliar no mapeamento e elimi-
nação dos desperdícios. sendo assim, é irrefutável a 
importância dos indicadores de desempenho na iden-
tificação e eliminação de perdas dentro de um centro 
de serviços compartilhados, tendo a área de plane-
jamento e gestão de desempenho um papel funda-
mental no gerenciamento dos indicadores e alerta de 
processos com desperdícios a partir de análise dos 
mesmos. A liderança torna-se então responsável em 
direcionar para sua equipe os planos de ação e o ge-
renciamento de projetos de melhoria contínua que 
tem como objetivo a redução de atividades que não 
agregam valor e a eliminação de dispêndios nos pro-
cessos dentro do centro, uma vez que o cliente não 
está disposto a pagar pelo trabalho adicional causado 
por uma rotina de perdas. •

A braskem possui indicadores de 

volumetria que, além de exporem uma 

visão de quantidade, servem, também, 

para auxiliar no benchmark para fins 

de comparabilidade com as empresas 

do mercado
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sustentáveis

A fundação espaço eco, a embrapa, o centro nacional de pesquisa em energia e materiais (cnpem), o 
ecoinvent e outros parceiros acabam de firmar parceria no projeto icvAgrobr. A iniciativa tem como objetivo 
fornecer ao banco de dados ecoinvent inventários representativos dos sistemas de produção típicos de alguns 
dos mais importantes produtos do agronegócio brasileiro: cana-de-açúcar, soja, milho, frutas tropicais, euca-
lipto e bovinos de corte. Além disso, espera-se construir competência para o uso e eventual adaptação para o 
contexto brasileiro do modelo de mudança do uso da terra (mut) adotado pelo ecoinvent.

uma vez publicados pelo ecoinvent, os conjuntos de dados brasileiros serão também disponibilizados no 
banco nacional de inventários de ciclo de vida – sicv brasil, organizado pelo ibict (instituto brasileiro de in-
formação em ciência e tecnologia), vinculado ao ministério da ciência, tecnologia e inovação do brasil. A oferta 
dos inventários de produtos brasileiros deste projeto para o sicv brasil será uma importante contribuição para 
disseminar a Acv junto ao setor produtivo do país, oferecendo dados representativos da região.

organizações brasileiras firmam parceria para 
avaliação de ciclo de Vida no agronegócio

cPfl energia e  
Bosch incentivam uso 
de veículos elétricos 

A cpfl energia, maior grupo privado do setor elé-
trico brasileiro, e a bosch, uma líder mundial no for-
necimento de tecnologia e serviços, firmaram acordo 
para ampliar a parceria entre as companhias visando 
incentivar o uso dos veículos elétricos no brasil. A 
multinacional alemã incorporou a versão elétrica do 
renault Kangoo à sua frota de veículos operacionais, 
que irá rodar pela região metropolitana de campinas 
em visitas comerciais. 

“para a cpfl energia, a ampliação da parceria 
com a bosch, empresa com forte atuação na indús-
tria automotiva, é de suma importância para estimu-
larmos o desenvolvimento deste mercado no país. 
este acordo, além de contribuir para avançarmos nos 
estudos para os diferentes tipos de uso dos veículos 
elétricos no brasil, permitirá a disseminação do co-
nhecimento da tecnologia de veículos elétricos entre 

os agentes do mercado”, afirma o diretor de estra-
tégia e inovação da cpfl energia, rafael lazzaretti.

o acordo prevê a concessão, em regime de co-
modato, de uma Kangoo 100% elétrica e instalação 
de uma estação de recarga (eletroposto) nas depen-
dências da bosch em campinas. em contrapartida, a 
bosch compartilhará os dados e as informações ob-
tidas durante a operação do veículo com a equipe do 
programa emotive, além de contribuição mensal para 
o desenvolvimento das pesquisas do projeto. 

A intenção da bosch é utilizar a renault Kangoo 
em visitas a clientes bosch service na região me-
tropolitana de campinas. Além disso, a multinacio-
nal alemã pretende utilizar o veículo para promover 
treinamento automotivo em sistemas elétricos para 
a rede bosch service e oficinas independentes, pro-
movendo capacitação técnica e a disseminação de 
conhecimento sobre a tecnologia de carros elétricos. 
uma primeira classe com mais de 60 clientes já par-
ticipou de curso sobre o tema, e uma segunda turma 
está prevista para participar do treinamento ainda no 
mês de dezembro.

“o futuro da mobilidade será cada vez mais co-
nectado, automatizado e eletrificado e, com isso, a 
empresa vem atuando fortemente para oferecer so-
luções multimodais atreladas a essas três vertentes. 
fatores estes que impulsionam a empresa, uma das 
mais inovadoras do mundo, a desenvolver tecnolo-
gias de vanguarda e a ser um agente na busca por 
uma mobilidade mais sustentável e inteligente”, des-
taca o gerente de vendas da robert bosch brasil, os-
waldo profeta. 



49

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

instituto ethos convoca empresas para integrar  
rede contra o trabalho infantil

empresas têm até o dia 31  
para destinar recursos do ir 
para ações sociais

em novembro, o instituto ethos irá reunir empresas para propor a criação da rede de empresas pela Apren-
dizagem e erradicação do trabalho infantil, iniciativa realizada em parceria com a organização internacional 
do trabalho (oit) e o ministério do trabalho. trata-se de um novo projeto relacionado ao trabalho infantil, 
uma chaga ainda presente em nossa sociedade. esta ação irá possibilitar a criação de uma rede que terá por 
premissa difundir estas práticas, a fim de contribuir com a construção de uma cultura empresarial alicerçada 
nestes conceitos.

entre abril de 2014 e abril de 2015, o ministério do trabalho e emprego (mte) realizou 9.838 operações 
fiscais para apurar denúncias de trabalho infantil no brasil. As ações dos auditores fiscais retiraram dessa 
condição 5.688 crianças e adolescentes. o resultado do ingresso destes jovens no mercado de trabalho tão pre-
maturamente, segundo o ex-chefe da divisão de fiscalização do trabalho infantil do ministério do trabalho, Al-
berto de souza, é que a criança não tem preparação profissional adequada, insere-se no mercado ganhando mal 
e a perspectiva é de que continue ganhando mal na fase adulta, com repercussões previdenciárias na velhice.

Até o dia 31 de dezembro, as empresas que operam sob 
o regime de lucro real também podem destinar 1% do tributo 
devido aos fundos de diretos da criança e do Adolescente, 
cujos recursos são utilizados para financiar ações sociais de 
promoção dos direitos do público infantojuvenil. pela regra 
geral, as contribuições devem ser realizadas dentro do cha-
mado ano-calendário, ou seja, até o último dia do ano ante-
rior à declaração. pessoa física também pode destinar até 
6% do imposto de renda devido.

“esta é uma maneira simples de tornar uma obrigação, 
que é o pagamento de imposto, em uma escolha cidadã”, 
destaca a coordenadora de fomento da fundação itaú, ca-
mila feldberg.

os fundos são administrados pelos conselhos dos direi-
tos da criança e do Adolescente (cdcA). Ambos podem ser 
municipais, estaduais ou nacionais. os conselhos são pari-
tários, com representantes governamentais e da sociedade 
civil. Após um diagnóstico local, eles desenvolvem um plano 
de ação para aplicar os recursos do fundo em iniciativas/
organizações sociais que atuem pelos direitos de crianças 
e adolescentes.

todo cidadão ou empresa pode destinar recursos do im-
posto de renda devido. no caso do contribuinte, a única con-
dição é que realize a declaração de imposto de renda pes-
soa física (dirpf) na versão completa. já a empresa deve 
operar por meio do sistema de lucro real.

adimax Pet 
recebe certificado 
socioambiental

uma das maiores fabricantes 
de alimentos pets do país e deten-
tora das marcas magnus e fórmu-
la natural super premium, a Adi-
max pet recebeu, em dezembro, o 
certificado socioambiental 2016, 
devido ao importante apoio que 
oferece aos projetos sociais e am-
bientais de sorocaba (sp). o reco-
nhecimento foi concedido por duas 
organizações não governamentais 
da região, o instituto de educação 
socioambiental (iesa) e o centro 
de educação e orientação social 
(coeso).

“com o apoio dos nossos cola-
boradores, a iesa chegou à marca 
de 1,2 milhão de litros de óleo re-
ciclados para a fabricação de sa-
bão. A renda obtida com a venda 
dos produtos será toda destinada 
à creche semeadores do Ama-
nhã, entidade que acolhe crianças 
carentes da região de sorocaba”, 
conta thiago pereira, gerente de 
meio Ambiente da Adimax.
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it is a fact that the world is changing. And the 

year 2016 was intensive in changes. for the inhabitants 

of this one of the largest countries in the southern hemi-

sphere, there were profound political and economic changes, 

impacting on the most different spheres of society. from labor rela-

tions to social security. from technology to democracy. the list is long 

and there is no way to know the size of the upcoming transformation.

We know that change hurts. it can be uncomfortable as well. there are those 

who qualify the moment as crisis. there are those who identify just another change 

of era. but the truth is that we need to revise models. in response to this scenario, 

the spirit of time signals that it is time to re-signify. values, purposes and relationships 

as well. it is time to remember that for every change also opens space for the new to 

arise. may we be phoenix in 2017! enjoy your reading!

Kelly nasCimento
insight-biomA editor

synthesis
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w hat is one step beyond innovation? lou-
renço bustani, co-founder of mandalah, 
believes the answer is: conscious inno-
vation. it was the concept that motivated 

him to found the consulting firm in 2006, anchored in 
the conviction that the future of business lies in the 
symbiosis between profit and purpose. the proposal 
is that by doing so, these organizations will ensure 
that they will build a legacy for society as a whole.

both lourenço and his partner igor botelho were 
tired of the myopic business vision that insisted on 
seeing people as mere consumers. in their assess-
ment, this would be one of the main reasons for the 
lack of connection between brands and the people 
they were supposed to target. At the time, this dis-
connect is evidenced by the alarming rate of failure 
of 90%, referring to the percentage of products and 
services that do not survive a year after the launch. 
doing business meaned selling more, no matter what, 
perpetuating a clearly unsustainable consumption 
pattern.

in this context, mandalah has emerged to balance 
consumer aspirations with real human needs. lou-
renço and igor felt that this paradigm shift would gain 
strength when organizations and their leaders began 
to see clients as people, first of all. And so, not just 
as consumers.

therefore, mandalah ends with “h”, highlighting 
the humanistic approach to the work of the company. 
for founders, humanizing relationships is the most 
efficient way to build empathy and connect with peo-
ple’s real needs. by embracing more human and hori-
zontal relationships, dialogues between people and 
organizations become more truthful, well-meaning, 
and enduring. that´s the premise.

mandala in sanskrit means “magical circle of  
power.” it is a spiritual symbol, with buddhist and hin-
du origins, most commonly used in meditative rituals. 
it is a metaphorical reference to the universe.

a new look 
for lourenço bustani, the word innovation must 

be qualified. hence the conscious term, which quali-
fies the work developped by mandalah. in other words, 
businesses need to be of shared value: in addition to 
generating profit, they must leave some positive leg-
acy for the people and for the world in which we live. 
this is what makes the innovation consulting com-
pany different from others. mandalah seeks to engage 
in processes, dialogues and discussions to create 
more favorable futures and bring benefits to people. 
to do so, it works at the intersection between profit 

and purpose, to help organizations innovate through 
products, services, and strategies geared to human 
well-being.

“the mandalah arose when i realized that i myself 
had conditions to wake up. i worked with advertis-
ing and realized: i can do more, i can do better. i had 
the feeling that it was necessary to change”, explains 
lourenço.

the dissatisfaction culminated in a question: 
“how many directors of food and beverage compa-
nies serve their own children what they commercial-
ize?” that question could be applied to several eco-
nomic segments.

ele enxerga a mudança como um fator mais mac-
ro: “não somos agentes de mudança. A mudança é 
cada um. A sensibilidade que estamos desenvolven-
do, nesse novo contexto, é o nosso negócio. nosso 
foco é desenvolver inteligência emocional e ajudar as 
pessoas a fazerem o mesmo. vivemos num presente 
defasado. Antes de tudo, é preciso ter discernimento 
sobre o que te faz feliz. o que te tira do seu centro? 
o que te alinha?”

he sees change as a more macro factor: “We are 
not agents of change. the change is each. the sen-
sitivity we are developing in this new context is our 
business. our focus is on developing emotional intel-
ligence and helping people do the same. We live in a 
lagged present. first of all, you need to have discern-
ment about what makes you happy. What gets you out 
of your center? What lends you?”

Within this conception, how to overcome the di-
lemma of defining which customer is aligned with 
the purpose of the company? “he always has a way 
of doing something that disappears, even if he does 
not,” says lourenço. this is the case with cigarette 
companies.

mandalah has created a quick, three-question 
method that will help you decide whether companies 
accept a particular customer or project:

1- can it improve people’s lives?
2- Will the work bring joy to the team or are bor-

ing, ego-filled clients?
3- does the project help strengthen the company’s 

conscious innovation portfolio?
the beginning, of course, was not easy. lourenço 

and igor went after every opportunity to perform at 
events, forums, etc. they spent time calling several 
ex-clients, introducing the new concept and inviting 
them to embark on the proposal.

“At first we introduced ourselves as a behavior 
company. the depth of mandalah we only came to 
understand later,” he explains.
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general motors was the first major customer to bet 
on mandalah. “A deputy manager in his early 20s took 
the story and tried to come up with the proposal. that 
was 2007. the company was discussing the position-
ing of chevrolet and called mandalah for a branding 
job. i made it clear that the car was becoming the 
cigarette of the 21st century, “he recalls. it was the 
beginning of a five-year marriage. As a result of the 
work, gm agreed to identify the problems its products 
brought to society: bottling and pollution. mandalah 
worked to improve this ecosystem in an action that 
culminated in the creation of the “carona” portal, long 
before apps like the uber pool turned into a fever.

lourenço and his team developed 32 ideas for the 
future of mobility. the most daring of them, proposes 
a change of name: from general motors to general 
mobility. “this project has not been publicized but is 
in the company’s strategy for the future.”

he believes that managing our relationships with 
life is what will make them prosper or not. “At man-
dalah, we work with change. And change hurts. And it 
is difficult to sell. there everyone has to go through a 
reflection. the innovation that people need to pass on 
is that of the mental model, in the sense of rethinking 
the form of business. “

today, the company is present in eight cities: são 
paulo, berlin, new York, mexico city, rio de janeiro, 
tokyo, fortaleza and são francisco. there are 37 
employees: 17 at headquarters in são paulo. “our op-
eration is in the boutique scheme. i do not know if i 
want to be bigger than that.”

this thought says a lot about the culture of man-
dalah itself. “culture is a reflection of successive ac-

tions of the contact points of an organization. You do 
not change the culture, but rituals of an organization 
so that these, the actions, are reflected in the culture. 
You don´t determine the culture, it emerges from the 
organization, “teaches the entrepreneur.

Among the ways they adopt to evaluate a com-
pany’s culture, lourenço highlights two primary ones: 
retention of employees and level of satisfaction, which 
translates into happy professionals and happy clients.

these questions are constant points of attention, 
which inspire reflections about the business itself: 
“my main question is: where do i need to be? i believe 
we need to get out of the comfort zone and face it, 
reflect the reasons for the decisions we make. ev-
ery decision carries an immeasurable strength. the 
bonds we create can be treacherous.”

this thought translates into actions such as Wake, 
a morning ballad, which proposes to re-signify the 
urban logic and provide a new look of the people for 
themselves. the ticket follows the collaborative style, 
people contribute whatever amount they want. “When 
your burden is to get people to engage in an idea for 
something transcendental something happens. then 
emerges the proposal of Wake, which comes to take 
the energy of money and focus on collective protago-
nism and the change of consciousness,” explains 
lourenço.

Above all, he believes it is possible to succeed 
without pissing people off without sacrificing values. 
“i dream of the leadership of the future, which lead 
to change. if something yields to success, it is a con-
sequence of the serenity of dealing with moments of 
turbulence and euphoria.” •



55

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

the three boxes

a simple model to orientate 
innovation:

leaders already know that innovation depends on a set of different approaches to 

leadership, skills, metrics, methods and mentalities. And they believe that setting 

up a business and optimizing an existing business are fundamentally different 

management challenges. the big problem is still facing the two at the same time. 

how do you align the entire organization around the behaviors and the conflicting 

activities that are needed to meet the performance requirements of a business that 

still thrives and also to reinvent it drastically?

in
n
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n

vijay govindarajan
consultant
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m anagers, consultants, academics, ana-
lysts and thinkers to the world’s ruler 
spent a lot of time debating this issue. 
some have developed a concept known 

as “ambidexterity”: the organizational ability to meet 
the two management imperatives simultaneously.

 What is lacking, however, is a simple and practi-
cal way for managers to allocate their time, attention 
and resources – and those of their company – every 
day, juggling the conflicting demands of managing to-
day’s requirements and the possibilities of the future. 
managers need a simple tool – a new vocabulary, so 
to speak – to manage and measure different skill sets 
and behaviors at all levels of the organization, a prac-
tical tool that explicitly recognizes – and solves – ten-
sion inherent in the urgency that people innovate and 
conduct business at the same time.

in addition, as anyone who has ever tried to make 
an innovation knows, the challenge requires more 
than being ambidextrous in today’s business man-
agement and in the creation of tomorrow’s. there is 
a third problem, even more thorny: to give up yester-
day’s values and beliefs, which keep the organization 
imprisoned in the past.

leaders now need a formula – the three box strategy.

the strategy
the ability to promote large and important non-

linear change begins with the realization that time 
is a continuum. the future does not lie in a distant 
horizon, and it is not possible to postpone tomorrow 
the task of molding it. to reach the future, it is neces-
sary to build it day by day. this implies the ability to 
selectively abandon certain beliefs, hypotheses, and 
practices created in and by the past that can become 
an insurmountable wall between the company and 
its potential future. this basic idea is behind what i 
call the three-box solution. the three-box strategy is 
a simple model that identifies the three major chal-
lenges faced by managers dealing with innovation. 
it is a very effective guide to aligning organizations 
and teams with the crucial but conflicting activities 
required to simultaneously innovate the company and 
optimize today’s business. the three boxes involve 
the following procedures:

• box # 1 – manage the central business of the 
present with maximum efficiency and profitability.

• box # 2 – escaping the traps of the past, iden-
tifying and giving up business, practices, ideas and 
attitudes that lose relevance as the environment 
changes.
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• box # 3 – generate innovative ideas and convert 
them into new products and business.

success in each box requires a certain set of 
skills, attitudes, practices, and leadership behaviors.

by balancing the activities and behaviors asso-
ciated with each box every day, your company will 
be inventing the future as a continuous process over 
time, not as a unique, cataclysmic, divisive event. 
simply put: the future depends on what you do, and 
what you do not do today.

Why is it so difficult to balance the three boxes?
i spent a lot of time bothered by the frequency 

with which companies fail to invest properly in their 
future, giving full priority to the present. it is true that 
the gift of box # 1 is of vital importance. box # 1 is 
the engine of performance; both finances day-to-day 
operations and generates profits for the future. prob-
lems arise when the present expels other strategic 
priorities-for example, when the only skills added to 
the organization are those mandated by the current 
core business.

it is a myopic attitude, in every sense of the word. 
As box # 1 becomes more dominant, # 3 falls into the 
background and # 2 barely shows up. A tragic waste. 
companies come to strategic good shape when they 
fully understand the benefits and risks of all three 
boxes, managing them with discretion. the three-box 
model allows you to deliver more solid global perfor-
mance and more innovative futures while building an 
organization that is able to survive not just from one 
quarter to the next, but for generations. Karim tab-
bouche, director of strategy at viva bahrain, admits: 
“our planning process had become short-sighted and 
immediate, and our goals became merely tactical and 
linear. the three boxes model challenged us to re-
design the planning process, which in turn enabled 
a brainstorming of box # 2 and # 3 non-linear ini-
tiatives, without neglecting caixa # 1’s operational 
excellence. it is important to allocate resources to 
box # 1, # 2, and # 3 projects in order to maintain a 
healthy balance between them.”

however, it is not surprising that so many orga-
nizations concentrate mainly – and even exclusively 
– on box # 1. the present is a comfort zone, based 
on proven activities and ideas, well known and firmly 
incorporated into the company. most of the organi-
zational structures were built on past successes and 
adjusted over time to support the priorities of today’s 
core business, with a focus on maximizing cash flow 
and profit generation.

in comparison, box # 2’s work, to avoid the pit-
falls of the past, is difficult and painful. it may require 

languishing management decisions, such as discard-
ing traditional lines of business or abandoning en-
trenched practices and attitudes that are inhospitable 
and even hostile to new ideas that do not fit into the 
dominant model of the past. in addition, caixa # 3’s 
methodology for creating the future presupposes dips 
in the dark, that is, experimentation full of risks and 
uncertainties. box # 3 requires management strate-
gies and metrics quite different from those involved 
in the relatively convenient and predictable work of 
operating the core business of the present, at the 
highest possible level.

box # 1, compared to the others, is a quiet haven:
• focusing on the gift provides immediate re-

wards, easy to predict and measure. markets are 
always pushing companies to maximize current op-
portunities, which leads them to divert the focus from 
nebulous issues over the long run.

• the skills and knowledge needed to thrive in the 
present are known and available in abundance, while 
thinking about the next 10 or 15 years is tantamount 
to trying to see the inside of a black box. All bets in 
the future end up becoming a difficult mental exer-
cise of divination, and the results will probably only 
be known after a long time.

• the risks of the present are relatively low. mar-
ket volatility, macroeconomic forces, competitive 
maneuvers and policy changes, and legislation-all of 
which are generally well-known and can be managed 
by well-established means.

Although the risks of neglecting the future are im-
manent in the long run, they are far too abstract and 
too abstract to arouse a sense of urgency.

however, the sense of urgency is paramount. to 
devote oneself disproportionately to box # 1 implies 
not developing some vital organizational muscles. 
When this muscle is suddenly required, it will not 
be ready. the only sensible measure is to regularly 
exercise all of the organization’s muscle groups, 
just as you would to maintain your fitness. managed 
together and receiving the necessary ongoing at-
tention, the three boxes achieve a level of balance 
that, in the long run, helps organizations avoid self-
inflicted crisis and benefit from the opportunities 
generated by inevitable crisis.

those who begin to pay attention to the three 
boxes every day note that they are interrelated and 
indispensable to each other. i really like the way has-
bro ceo brian goldner describes them: “for me, the 
three boxes are like a russian doll – replicas that are 
influenced by the size and shape of others and cannot 
be dealt with separately”.
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Another important finding is that, although in-
terrelated, the three boxes require divergent skills, 
competencies, and management strategies. leaders, 
therefore, need to become more than ambidextrous, 
as i mentioned earlier, as they pass from one box to 
another. because it is so easy to stay in box # 1, pay-
ing attention to all three boxes requires conscious 
discipline. goldner likes to note how much time he 
puts into each box: “i literally check my schedule ev-
ery week to make sure i’m giving enough attention to 
boxes # 2 and # 3.”

to achieve the balance between the boxes, you 
must be aware that each determines success in its 
specific context:

• the skills and experience applied to box # 1 al-
low you to operate at maximum efficiency and per-
form linear innovations in the core business.

• box # 2 skills allow you to selectively forget 
about the past: you identify and abandon business, 
practices, ideas, and attitudes that lose relevance in 
a new environment and end up interfering with your 
focus on the invention of the future.

• the skills of box # 3 make it possible to generate 
non-linear ideas and to convert them, through experi-
mentation, into new products and business models.

ultimately, the three-box model is about managing 
the natural tension between the values of preserva-
tion, destruction, and creation-forces that i know very 
well because i grew up in india.

lessons
• All six types of leadership behavior described in 

this chapter contribute to achieving balance. do not 

forget: these behaviors are not just for occasional use 
in unusual circumstances. rather, they should com-
pose the daily checklist of leadership responsibilities. 
facing them in any other way means jeopardizing the 
equilibrium of the formula of the three boxes.

• Although the six behaviors are important in 
themselves, the practice of planned opportunism 
is also critical. this practice is relevant in all three 
boxes and has a large impact on the success of the 
solutions generated in each. You cannot predict the 
future, but you have a responsibility to prepare for 
what it brings. if you define and execute a portfolio 
of opportunism initiatives planned for your organiza-
tion, the three-box formula will gain in effectiveness. 
mahindra’s example shows how planned opportunism 
played a pivotal role in all three boxes, including the 
change in box # 1 culture.

• When changing a corporate culture, do not try to 
avoid controversial issues. like lou gerstner in fo-
cusing on ibm on the client, Anand mahindra needed 
a shock measure – to challenge the nature of diwali’s 
bonus – to get the company out of the doldrums of 
the license raj system. the willingness to solve the 
most controversial problems as quickly as possible 
can pave the way for everything that comes next.

• Ability to take risks is often underestimated. if 
your company develops reasonable protection strate-
gies (such as frugal engineering competence and a 
strategy for investing in differing ideas), you can take 
risks with more confidence. in scorpio’s development 
project, almost every aspect, including m & m’s flex-
ible and empowering approach to supplier relation-
ships, has been an experiment that has yielded a use-
ful learning curve to reduce the risks of the big bet 
represented by the venture as a whole, according to 
pawan goenka realized.

• there are many ways to reduce the horse’s im-
pact that you cannot control. for example, the uri 
sought to reduce its vulnerability to economic forces 
beyond its control by diversifying the customer base 
and deepening relationships with large domestic 
customers, helping to shift the organization’s busi-
ness to less sensitive areas. similarly, the mahindra 
group sought to improve the perception of its value 
through the market through more effective communi-
cation and sharing of purpose and corporate strategy 
across all divisions. such measures have increased 
the company’s cohesion, improved internal focus and 
market perceptions. •

* Excerpt from the book “The strategy of the 3 boxes:  
a model to make innovation happen”
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Green growth 
strategies

by raoni rajao
professor of social studies of science and 
technology, federal university of minas gerais

there is no doubt that the environmental cri-
sis is real, urgent and of global scope and 
significance. We live in a time when clima-
te change is presented as the greatest and 

most urgent threat of our time. however, surprisingly 
this threat is seen almost exclusively as a problem 
of excess co2 emissions in the atmosphere. in the 
words of lord nicholas stern, would global warming 
be the result of “the greatest market failure the world 

has ever seen”? Are climate changes more important 
and urgent than loss of biodiversity, degradation of 
arable land or depletion of fresh water? can these 
phenomena be considered in isolation? how exactly 
do we appropriate them, speak about and communi-
cate “the greatest challenge of humanity”?

the present paper argues that the way we des-
cribe and frame a problem often predetermines the 
types of solutions and responses to be considered. 
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to challenge how this dimension of power is dee-
ply embedded in what we refer to, sometimes su-
perficially, as “carbon,” it is worth reflecting on an 
example that dramatically illustrates how we are de-
pendent, from birth to death, fossil fuels and its web 
of power: the global agrifood system - the production 
of grains, meats, fibers (such as cellulose) and, on a 
growing scale, biomass for the production of agro-
fuels (biodiesel for your car, pellets for domestic hea-
ting, etc.). And industrial raw materials.

the global agrifood system has been created over 
the past 50 years through the green revolution and 
is perhaps the strongest example of the corporate po-
wer concentration we all depend on. this system was 
responsible for making the production and the world 
food supply intrinsically and - dangerously - depen-
dent on fossil fuels: fertilizer and chemical produc-
tion, heavy mechanization, long-distance processing 
and transport, refrigeration and storage. in order 
to free the agro-food system from the dependence 
on fossil fuels, it is necessary to ensure the radical 
transformation and relocation of production and trade 
systems, with impacts on soil recovery and resilient 
agrobiodiversity.

A shift of this magnitude will challenge diets that 
are established or regarded as “given”, such as those 
based on the meat industry. it will have repercussions 
on the availability of non-seasonal products throughout 
the year, fast food culture, food prices, jobs, a fair ba-
lance between rural and urban population, local mar-
kets, land issues, insurance, public policies, etc. An 
agro-ecological revolution in terms of practices and 
knowledge is needed to overcome the paradigm and 
the oil-addicted mentality of agrochemical agriculture. 
And this is just a glimpse of what is at stake when we 
talk about actually “phasing out fossil fuels.”

but then, how does the current discourse on 
climate change focus on “carbon” and not on fos-
sil fuels? is the “decarbonization” of the economy a 
consistent and reliable way to overcome the climate 
crisis? We would like to elaborate an answer to this 
question in order to highlight its political dimensions. 
it is important to keep in mind that the products of 
only ninety private companies, state-owned enterpri-
ses and government-run industries – including the 
largest producers of coal, oil, gas and cement – ac-
count for two thirds of global greenhouse gas emis-
sions since the beginning of industrialization.

We argue in this essay that translating a multidi-
mensional and complex social and ecological crisis 
such as climate change into tons of carbon dioxide 
equivalent (tco2e) – that we can measure, count, 

to be clear: human-induced climate change is occur-
ring very quickly. but it is precisely because of the 
urgency of the crisis that we would like to invite our 
readers to step back and, first of all, reconsider how 
the problem was formulated. our argument is that the 
framing of the problem under the centrality of carbon, 
while creating knowledge and possibilities for com-
munication and global political action, at the same 
time, also excludes and even destroys other forms of 
knowledge.

We reflect on the carbon metric and how it crea-
tes a new global abstraction – and inquire about the 
cost of this form of communication. in this sense, we 
speak of the risk of an ecological “epistemic”.

climate change results from the burning of fos-
sil fuels. fossil fuels are embedded in every domain 
of the material world that most people know. they 
feed the daily flows of energy and matter that make 
the economy and lifestyles of the middle class, in the 
broadest sense of the word, what they are today in 
the world. this ranges from food and synthetic clo-
thing to the materials used to build our homes and the 
ubiquitous objects in everyday life.

try for a moment to abstract all the plastic items of 
your life: from your toothbrush to the coating of your 
computer and cell phone. try, for example, to abstract 
in a supermarket the advent of plastic for the packa-
ging industry and thus the possibility of the existence 
and circulation of what we recognize and naturalize 
as commodities - like bottled water. We live in a car-
bon society and around the concept of “carbon” we 
have forged content and meaning that are central to 
discourse and political action in the 21st century.

oil is converted into a myriad of raw materials 
and products through the petrochemical industry, as 
is gas, albeit on a smaller scale. oil as raw fuel (ga-
soline, diesel, fuel oil and others), along with gas and 
coal, feeds the fossil fuel base on which the globa-
lized economy depends. since the industrial revolu-
tion, fossil energy has been the central engine, mate-
rial basis of the emergence of modern society. from 
the second half of the nineteenth century, when oil 
was introduced and gained global scale, the infras-
tructures and networks of extraction, transportation, 
and burning of carbon energy materialized a geopo-
litical order. the current possibilities and limits for 
political action and democracy are related to the gro-
wing recognition that political power and our political 
system are in fact not shaped primarily by attitudes 
and ideas; instead, we need to recognize how deeply 
we are embedded in the “sociotechnical worlds” that 
characterize the oil age.
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possess, price and market – not only restricts our 
view in terms of actions truly transformative, as it 
allows the actors and interests behind the current 
system to remain unchallenged. in constructing a 
political answer to the above question, we have cho-
sen an epistemological and historical critique of how 
global environmental crises are subject to regimes of 
knowledge, where our thinking must fit within the he-
gemonic framework of economic reason.

to put it more clearly: we suggest studying the 
quantification. in fact, quantification has become the 
main means of political communication and is stron-
gly linked to the subjection of all possible social is-
sues to economic logic. Quantification offers a kind 
of currency in international exchange and allows a 
redistribution of responsibilities in the governance 
of planet earth. carbon counting is closely linked to 
communication, action and global responsibility.

it is just the latest example of the ubiquitous quan-
titative method of communication.

one of its important predecessors was accoun-
ting for potential and economic performance through 
the abstraction of a gross domestic product

(gdp). thus, our argument includes a historical 
analysis of the evolution of national accounting over 
the past seventy years.

the post-1945 era saw the transformation of poli-
tical issues into quantitative issues. the carbon me-
tric is an example of this movement, whose history is 
longer. With the founding of the united nations (un), 
international organizations have made global issues 
quantitative.

the invention of gdp made it possible to measure 
the economic productivity of any social group. A per 
capita gdp growth rate has created a shortcut to make 
economic performance of the past commensurable 
with current situations and has brought the distant lo-
cales, the different countries, from a shared perspecti-
ve. this global abstraction radically simplified political 
communication throughout the world in the period of 
imperial decline, when a rapidly growing number of 
supposedly independent new states replaced imperial 
systems of domination. Almost overnight, the world 
map was populated by several countries at different 
levels of economic development and power relations 
seemed deeply complicated and diverse.

the same is true today: green growth strategies 
try to take a shortcut to solving environmental crises 
by relying on a single measurable unit. the carbon 
metric is a scale for environmental injustice. it was 
designed to offer a universal lens to see the world 

and the problems we face – given that we live in a 
co2 society – and to anchor a consistent indicator 
that measures environmental degradation. carbon 
metrics are considered to be a tool for policymaking 
that can change the world.

familiarity between counting economic potential 
and carbon metrics is not accidental. As we will re-
call in this paper, experts from global expertise cen-
ters, such as the World bank, explicitly relate these 
issues by comparing natural capital accounting – in-
cluding carbon – with the political shift that occurred 
when gdp was invented.

today, through the lens of carbon metrics, the 
world is made up of geographically diverse mitigation 
potentials, measured in tons of co2 equivalent. these 
units can be “accounted for” on a cost-of-opportunity 
basis. According to this worldview, dilemmas or tra-
de-offs can unfairly pave the way toward new forms 
of looting of the global south resources. by means 
of offsets or the idea of “zero liquid”, for example, 
they offer an easy path for those who have much to 
lose if we were to really solve the structural causes 
of the problem and challenge the status quo in terms 
of power distribution And historical responsibilities.

Actually, the count has a story that counts. the 
shared historical logic of the process of producing 
global abstractions is what we would like to explore 
in this essay. the objectivity of accounting for global 
environmental and economic issues, whether carbon 
or gdp, can not be separated from the risk of over-
simplifying complex issues by concealing – or even 
making invisible – the main power issues. •
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forget that old greenwashing technique. 
it no longer takes away the deep stains 
of the image of companies that do not 
carry ethics in their dnA. sustain-

able business definitions have been updated. the 
change in the paradigm of consumption begins to 
lead industries from the most diverse sectors to 
produce differently. in this scenario, the supply 
chain and the origin of the raw material play an 
increasingly predominant role.

in sectors such as electronics, the origin of the 
raw material is crucial to define how ethical or 
harmful a product is. people around the world are 
increasingly relying on rechargeable batteries to 
power their cell phones, tablets, laptops and other 
electronic devices. the growing global market 
for hand-held devices and rechargeable batteries 
drives the growing demand for cobalt extraction, 
a key component for rechargeable lithium-ion bat-
teries. it is known that the assembly of a smart-
phone consumes about 40 different minerals. on 
the other hand, it is also known that mining is 
not one of the most sustainable activities on the 
planet, subjecting its workers to strenuous work-
ing conditions in a greater proportion than other 
economic sectors.

today, fairtrade – or fair trade – matters more 
than ever. faced with this complexity, a group of 
dutch entrepreneurs saw a business opportunity. 
the result, of the exponents in this admirable fair 
world, is fairphone. this dutch startup created 
the world’s first socially sustainable mobile phone. 
founded by bas van Abel, the company invests in 
sustainability throughout the production process. 
the first handset – fairphone 1 – was launched in 
2015 in london. sixty thousand units were sold at 
525 euros each.

the idea began to be developed in the open de-
sign lab, based in Amsterdam and one of the first 
fablabs in europe. bas van Abel and some friends 
started there researching “just electronics”.

in addition to technology research, the democratic 
republic of congo has been checking the ore extrac-
tion conditions. they probably saw the terrifying sce-
nario described in “this is what we die for”, Afre-
watch’s and Amnesty international report on mining 
and the use of child labor in the congo. more than 
half of the world’s total cobalt supply comes from that 
African country. According to the government’s own 
estimates, 20% of the cobalt currently exported by 
the congo comes from artisanal miners in the south-
ern part of the country.

how many lIves does a battery cost?
there are between 110,000 to 150,000 artisanal 

miners in that region, where they work alongside 
large-scale operations. called “creuseurs,” these 
artisan miners use their hands to dig rocks in deep 
underground tunnels. Among those creusers, there 
are, astonished, seven-year-olds, according to the 
report. much of the globally marketed cobalt comes 
from these tiny hands and goes into the supply chain 
of multinational companies, including some of the 
world’s richest electronics companies.

devastated by a perverse combination of decades 
of war, coupled with mismanagement, congo carries 
the burden of being among the poorest nations on the 
planet. the misery that plagues the congolese people 
contrasts with the wealth hidden beneath the ground. 
hence the importance of mining activity for the lo-
cal economy. digging is the only means of survival 
for many who live there. this scenario was further 
stimulated by the collapse of the largest state mining 
company in the mid-1990s, when the second congo 
War began.

in 2002, the new mining code published by the 
government only aggravated the problem of working 
conditions for native miners. despite the noble pur-
pose of revitalizing the sector, the focus on attracting 
foreign investment made it difficult for local work-
ers. As a result, artisanal miners were expelled from 
many mining areas, available only to large Western 
and chinese companies.

locals, including many children, left the work in 
inhospitable conditions. hand-mined mines can ex-
tend for tens of meters below ground, often without 
any support to support them, as well as poorly venti-
lated. there are no official data available on the num-
ber of deaths that occur, but miners said that acci-
dents are common in unofficial mines, which require 
a deep dig to access the ore.

the way these artisanal mining operations are 
managed and organized varies from place to place. 
for example, adults and children who pick up rocks 
on the surface or near the surface of industrial min-
ing concessions work by themselves. they sell the 
ore to traders or middlemen. in contrast, some un-
derground diggers do it as hired workers, earning a 
fee from the land owner where they work, while oth-
ers work in teams or share their earnings with mine 
owners. some miners also have a trade agreement 
with an investor, who funds tunneling and manages 
the sale of the product.

to understand human rights abuses in congolese 
mines, Amnesty international interviewed nearly 90 
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workers, including 27 children. Among the results, 
the researchers found that the vast majority of min-
ers, who spend long hours every day working with 
cobalt, do not have the basics of protective gear such 
as gloves, work clothes or masks. it is known that 
inhalation of cobalt particles can also cause respira-
tory sensitization, asthma, shortness of breath and 
decreased lung capacity.

no human rIghts
unicef estimated in 2014 that approximately 

40,000 boys and girls work in all mines in the south-
ern drc, many of them involved in cobalt mining. the 
children interviewed by the researchers described 
the physically demanding nature of their work. they 
said they worked up to 12 hours a day in the mines, 
carrying heavy loads, to earn between one and two 
dollars a day. even those kids who went to school 

worked 10-12 hours, during weekends and school 
holidays, and at free time before and after school.

According to Amnesty international, companies 
positioned along the cobalt supply chain are failing 
to properly conduct adequate human rights action. 
At present, no country legally requires companies to 
publicly disclose their cobalt supply chains. under in-
ternational human rights law, states have a duty to 
create mechanisms to protect against abuses of such 
rights, involving all actors, including business. this 
requires all governments to enact and enforce laws 
requiring proper corporate due diligence and public 
disclosure regarding cobalt and other minerals.

“the ecological crisis, in which the effects of 
mining are emblematic, is an internal civilizational 
problem, because it originates from industrial so-
ciety itself and from its dependence on mineral re-
sources. risk, once contained or circumscribed to a 
predictable or at least measurable scenario, expands 
to the recognition that industrial society advances 
technologically and thereby produces its own risks 
of unprecedented magnitude. understanding sus-
tainability as the main pillar of ethical protection in 
risk society means revolutionizing a new perspec-
tive “for human survival and all other living beings,” 
says bruno naves, researcher at the center for bio-
logical studies.

And the good news is that, from all this tangle, 
answers come through companies like the fairphone. 
in terms of component mining, startup affirms its 
desire to collaborate with local economies, not ex-
ploiting “cheap” labor. indeed, the idea is to introject 
this philosophy in the modus operandi of fairphone. 
product planning encompasses the entire life cycle of 
the appliance, which includes the safe use, reuse and 
recycling of materials.

brand pioneering can inspire competitors to focus 
efforts on eradicating child labor as well as combat 
slave labor in conflict regions.

the emergence of significant new markets for or-
ganic products, fair trade, has been considered an 
important part of the effort to combat chronic poverty 
in many smallholder farmers in developing countries.

for small mexican coffee growers, fair trade 
opens up opportunities in new markets and subsidiz-
es the transition to organic production, raising base 
prices to levels that can compensate farmers for the 
costs associated with the transition. in ghana and the 
dominican republic, the spread of the concept has 
resulted in fairer wages for workers in banana crops.

every day, new experiences and new markets. 
that boost the hope of a fairer world. •
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the global challenge of achieving prosper-
ity with sustainability becomes even more 
acute in Africa, with a population of 70% 
of young people and the predominance of 

informality. soon, the continent’s workforce will be 
one billion people. how can we solve the problem 
of one billion young people? the answer is simple: 
we cannot. And if solutions are not won by them, we 
will once again be generating dependency and as-
sistentialism. nor will there be a job for all of them. 
but work will not be lacking, and the answer may 
lie in entrepreneurship, in new business models and 
organization. if the greatest challenge of the African 
continent is its young people this is also its great-
est wealth, so creating a favorable environment for 
them to develop is the priority. And what kind of 
work? Who manages what results? the twentieth 
century made it clear that merely monetary results 
do not mean an improvement in the quality of life. 
the need for sustainability obliges us to look at a 
systemic, multidimensional perspective, while con-

sidering the financial, environmental, social and cul-
tural dimensions.

We call them, in a simplified way, 4d prosperity 
because a systemic and simplified view can show 
the economy as the flow of resources and results in 
these four dimensions. in order for there to be qual-
ity of life we need 4d results: to generate better use 
of technological resources (environmental dimen-
sion); more joint action, political participation, har-
mony (social dimension); more knowledge, culture, 
human values (cultural dimension) and, of course, 
better use of time and greater income distribution 
(financial dimension). how to achieve this? the 
challenges of today’s world grow exponentially, as 
does population growth in Africa. As one old saying 
goes: “prosperity on the continent depends on ac-
celeration: Africa must run, where others can walk.”

our solutions will then have to advance accord-
ing to the rhythm of our time and be also exponen-
tial in character. We have to look for the elements 
capable of dynamizing exponentially the pre-exist-
ing resources and the best way to find them is to 
systematize the best practices. in observing them 
we perceive a recurrent pattern, a kind of cycle that 
repeats itself and which we call the exponential 
cycle of Abundance, composed of four vectors that 
are shaping the future. the interesting thing is that 
each of them has abundant nature and its dynamics 
is exponential. they can therefore serve as a start-
ing point for us to structure our priorities. the first 
vector is the centrality of intangible Assets. cul-
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ture, knowledge, creativity, experience, human val-
ues, shared causes and dreams are the assets from 
which the creative economy generates wealth. the 
traditional economy generates wealth from mate-
rial resources, finite, scarce, because they consume 
with the use.

creative economy can be the strategy for sus-
tainable prosperity, since there are no people who 
do not have their own culture and knowledge and 
the intangible assets are infinite: they do not con-
sume themselves, but they multiply with their use. 
While the wealth generated from material resources 
grows slowly, linearly, the creative economy and the 
network society advance exponentially. non-linear, 
five and five are ten. in the exponential, five and five 
are three thousand, one hundred and twenty-five. 
considering that “every human community is un-
doubtedly governed by principles founded on cul-
ture”, and the above some priorities would be: for-
mulating policies and promoting joint action of the 
state and civil society, converging to society and 
economy that reach exponential growth from activa-
tion latent local resources. invest in the develop-
ment of capabilities, research, branding, marketing, 
in short, everything capable of capitalizing on the 
intangible assets of the communities. prioritize the 
communication and information, since only when 
recognized and accessible the intangible assets 
can generate wealth. integrate formal and informal 
knowledge, producing and innovating from the tradi-
tional practices, crafts and skills they offer.

the second vector is ict – information and com-
munication technologies. A precious mine can only 
generate wealth through a value chain and if it is 
accessible. the treasury of intangible assets may 
be accessible and have chains of value generation 
when information and communication technologies 
are available. if African youth and cultural diversity 
are treasures, access to them also requires inter-
sectoral action that shapes the value chains of the 
creative economy. only the participation of actors 
from other areas allows the cultural good or service 
to become an economy. in addition, if sustainability 
is the major global challenge, icts offer a key as 
they allow for an exponential use of preexisting re-
sources. metaphorically, we could say that the same 
available infrastructure, the hardware, can have 
several “softwares”: entrepreneurial and creative 
processes sharing spaces, equipment and materi-
als and differentiating by their intangible attributes. 
Whereas “states should ensure the use of sustain-
able and renewable resources to improve the living 

conditions of young people”, the way forward is to 
prioritize investment in digital information and com-
munication technologies as the way to scale exist-
ing knowledge and skills , through entrepreneurship 
and research.

through the means and languages available in 
the communities, create mechanisms so that the 
creative potential of young people can effectively 
become innovation, that is, can be applied in a prac-
tical way. to promote a paradigm shift, realizing 
that in the 21st century, the priority is not to create 
infrastructures, but to develop processes that can 
best take advantage of them. create mechanisms 
and policies so that young people can have access 
to available and sometimes underutilized infrastruc-
tures such as spaces, equipment and materials. 
through the management and shared use of them, 
they will develop their entrepreneurial capacity.

 the combination of the second and third vec-
tors resulted in the emergence of the third: collab-
orative network processes. note that each of these 
vectors is infinite, is not consumed, but multiplies 
with use, and is able to exponentially activate the 
other. collaboration is intrinsic to nature itself and 
is part of our traditional cultures. the novelty is in 
the possibility of collaborating in scale. macroeco-
nomic and social solutions can now originate from 
an articulated set of local micro solutions, allowing 
global reach and scale without the damages caused 
by homogenization. the major bottlenecks of the 
creative economy are the diffusion and commer-
cialization, which can be solved through integrated 
circuits originated from the connection and collabo-
ration between communities and groups. in addition 
to creating circuits that allow the flow of production 
and knowledge, collaborative processes optimally 
optimize existing resources. the observed practices 
reveal that processes can be enabled with 15 to 30% 
of resources in money and the rest through collab-
orative flows of goods and services. “recognizing 
that cooperation is essential for harmony and mu-
tual enrichment” and that “Youth is an unparalleled 
partner for sustainable development, peace and 
prosperity,” some of the strategies for this vector 
are: to create governance instances that prioritize 
integrated and collaborative action both between the 
state administrative bodies and between the latter 
and organized civil society. guarantee the participa-
tion and protagonism of the young people in the pro-
cesses of planning and decision making. update the 
legal-tax rules and procedures that, once based on 
trusts, can be greatly simplified. With this, both the 
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state and the citizens are deprived of the high finan-
cial and social costs of bureaucracy and consequent 
corruption and legal and tax inefficiency. recognize 
the new modalities, both of enterprises and knowl-
edge production, that have dynamics different from 
those in force and today are marginalized under the 
label of “informal”. recognize the characteristics 
of network society, less institutionalized and more 
proactive, where learning and collective action oc-
cur in practice, in doing. the fourth vector is the one 
that will allow the existence of the previous ones: 
the concept expansion and prosperity metrics.

in line with the concepts of sustainability, recog-
nize and operate with cultural, social and environ-
mental, as well as financial, assets. current metrics 
and indicators are only capable of measuring and 
assigning quantitative and monetary value. they do 
not fit the exponential vectors, since they have an 
intangible, qualitative nature. the solution to pov-
erty and to young entrepreneurship may lie in the 
ability to measure, value and create flows between 
non-monetary holdings so abundant on the Afri-
can continent. considering that “creative econom-
ics generates values beyond money,” that “culture 
is an engine of financial, social and environmental 
development,” the fourth vector depends on seeking 
evidence and mapping other outcomes beyond the 
quantitative, monetary. to inventory existing 4d re-
sources (financial, environmental, social and cultur-
al) so that its circulation can make projects viable.

Working with youth can be the cradle of a new re-
lationship between civil society and the state, where 
it progresses from its initial stage as a producer and 

starts to invest its largest capital, the social capital. 
only the state has the conditions to be an articula-
tor and facilitator, promoting not only the integration 
of its administrative bodies but, above all, the inte-
gration and convergence of all segments of society. 
When this happens, the state creates the favorable 
conditions for society to assume its protagonism and 
be it to produce. moving from producer to facilitator, 
the state will finally break the cycle of dependency 
in which the African continent has been immersed. 
considering that “the essential mission of states 
is to build an environment conducive to innovation 
and cultural development” and that “all states must 
have a systemic national policy, and policies of an 
intersectoral nature” there is a need to follow some 
short-term action lines: to direct the resources and 
frameworks of states and civil society for the cre-
ation of economic and sociocultural policies that are 
territorial, systemic and transversal. create mecha-
nisms of governance, suprasectorial and integrated 
action between ministries, for the themes related to 
the creative economy and young entrepreneurship. 
understand the value chain of the creative economy 
by understanding that it is done by a diversity of ac-
tors; requires focused training in doing; depends 
on the quality of products and services and specific 
forms of financing. moving from strategy focused 
on infrastructure, products and events to strategies 
focused on knowledge, processes and continuity. it 
is important to note that the four vectors of the ex-
ponential cycle of Abundance are in tune with the 
modus operandi of youth. While for many it takes a 
great effort to change paradigms, for them it is the 
other way around. these new paradigms are their 
nature. When youth finds the favorable environment 
to operate according to these new, exponential and 
network paradigms, their power is channeled and 
the results are also exponential. on the other hand, 
when forced to operate in the paradigms of competi-
tion, homogenization and isolation of the twentieth 
century, this power turns against itself and against 
society that prevents its flowering, resulting in vio-
lence and stagnation. through collaboration, this 
power can be revealed and connected. Where there 
is a connection, it is possible to generate wealth 
through the flow of resources, not only monetary but 
also environmental, social and cultural resources. 
creating a favorable environment for creation and 
entrepreneurship, our young people will be able to 
reveal the picture of the new Africa desired by all: 
the long-awaited combination of autonomy and at-
tention to the common good. •
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projects by simone cristina bissoto
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it’s been time since the environmental li-
censing process has been criticized, espe-
cially by entrepreneurs and private inves-
tors, who complain of delays, bureaucracy, 

legal uncertainty and the high costs involved. in the 
last two years, the launch of several federal programs 
to foster investments in infrastructure has revived 
discussions and criticisms on the subject and has led 
to a number of different proposals for amending en-
vironmental legislation. some of these proposals are 
addressed only to infrastructure undertakings. des-
pite the demands, objectives and points of view that 

are diverse, even antagonistic, the need for changes 
in environmental licensing is practically a consensus 
among those who militate and operate in the area.

At the national congress, the constitutional 
Amendment proposal (pec) 65/2012, the senate bill 
(pls) 654/2015 and the law project (pl) 3,729/2004 
are being processed. there is also a proposal for a 
change of normative order within the scope of the 
national environmental council (conAmA), which 
aims to amend resolutions 001/1986 and 237/1997, 
responsible for environmental licensing processes in 
the last thirty years.
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the phase of its appreciation by the competent bodies 
and popular participation.

A second proposal – the bill under way in the fe-
deral senate – creates special environmental licen-
sing: a specific administrative procedure designed 
to license infrastructure projects considered strate-
gic and of social interest for national development. 
pls 654/2015 is part of the “Agenda brasil”, a set 
of projects proposed at the end of 2015, by senate 
president renan calheiros (pmdb-Al), with the al-
leged objective of combating the economic crisis and 
fostering investments.

it has been dubbed by its critics of “fast track 
licensing”, since it defines short deadlines for each 
stage of the special licensing – 60 days to analyze 
and 60 days to decide – and tacit acquiescence to the 
special environmental licensing process if the deadli-
nes without demonstration of the notified bodies. it 
also establishes a rite one to obtain the environmen-
tal license, through the creation of a specific commit-
tee for each enterprise, coordinated by the licensing 
agency and heard the public bodies and entities invol-
ved in environmental licensing.

Attempt to weaken and reverse environmental li-
censing. this is the view of the main critics of pls 
654/15. its proposal to reduce bureaucracy and make 
it more flexible in the issuance of environmental li-
censes would greatly weaken environmental licen-
sing, insofar as it would allow tacit approval of docu-
ments, studies, projects, etc., for the simple course 
of time. Also, the suppression of public hearings and 
consultations would violate the principle of informa-
tion and popular participation, a factor aggravated by 
the complexity of the works that involve the infras-
tructure projects that are intended to benefit through 
this legislative amendment. Among the infrastructu-
re projects benefited are the road, waterway, airport 
and rail systems, as well as ports, energy and tele-
communications (communication transmission lines), 
precisely those that experts and environmentalists 
consider to require higher quality studies and more 
cautious assessments . the senators withdrew from 
the initial proposal undertakings that exploit natural 
resources (hydroelectric dams, for example).

meanwhile, the chamber of deputies has hosted, 
since 2004, a series of bills (pl) that seek to approve 
a “general environmental licensing law”, applicable 
to federal, state and municipal jurisdiction licensing, 
that unifies and codifies the environmental legisla-
tion, which is currently fragmented, sparse and of-
ten conflicting. however, the project that is curren-
tly at the center of the discussions is the substitute 

pec 65/2012, for instance, is a constitutional pro-
posal that, in order to ensure the continuity of pu-
blic works after the granting of the environmental 
license, predicted that the simple presentation of the 
environmental impact studies (eiA) of an enterpri-
se will import Authorization for the execution of the 
work, which cannot be suspended or canceled except 
for supervening fact. the proposal was approved by 
the senate committee on constitution, justice and 
citizenship (ccj) at the session on April 27 of this 
year, and has been the subject of much criticism, es-
pecially of the federal public ministry, which warns 
of its blatant unconstitutionality. As it is written, the 
proposal would put an end to the environmental li-
censing process and environmental licenses as we 
know it today.

the eiA is technically a stage of environmental 
licensing, and is mandatory for a range of environ-
ment-modifying activities. it is not to be confused 
with licensing, and is considered to be one of the 
environmental impact assessment tools that should 
be given wide publicity. thus, by ensuring the exe-
cution of a work through the simple presentation of 
the eiA, the pec is in direct conflict with the provi-
sions of article 225 of the federal constitution (ca-
put and paragraph v of paragraph 1), as well as the 
infra-constitutional rules that govern eiA and envi-
ronmental licensing process, since it would eliminate 
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for pl 3,729 / 2004, reported by rep. ricardo tripoli 
(psdb-sp), which was approved by the committee 
on environment and sustainable development of the 
chamber of deputies) in october 2015.

this is also the proposal being defended by the 
federal government, through the ministry of environ-
ment (mmA) and ibAmA. in a recent event in brasilia, 
minister sarney filho confirmed his support for the 
aforementioned substitute, noting that, even in need 
of adjustments (which would be currently being wor-
ked on in the civil house), this is the most consistent 
proposal that has emerged in the legislature so far.

the federal government’s proposal basically fore-
sees simplified rites for the licensing of enterprises or 
activities with less polluting potential, rationalization 
of terms of reference (trs), shorter deadlines for 
the analysis of studies and manifestations presented 
to environmental agencies and definition of A metho-
dology for exemption from licensing, in specified ca-
ses. Another important innovation of the substitute is 
the adoption of the strategic environmental Assess-
ment in the national environmental policy (law 6.938 
/ 81), as an instrument to measure the environmen-
tal impacts of government policies or programs. the 
seA has been accepted as a technical instrument by 
the bodies responsible for environmental licensing, 
although not provided by law, and allows an impact 
study of a set of works or projects of a region, and 
not just a particular enterprise.

like the other proposals, the main criticisms of 
this pl lie within the proposed deadlines for the bo-
dies and entities involved in the licensing to manifest 
themselves.

for environmentalists, unlike the proposals before 
the senate, the main concern is that the government’s 
proposal for a general law be approved without due 
discussion with society, succumbing to the constant 
complaints of lack of predictability and legal certainty 
of environmental licensing, for part of the investors, 
as well as for the urgency in the feasibility of new 
infrastructure projects for the resumption of the eco-
nomic growth of the country.

finally, since mid-2015, conAmA has been dis-
cussing a proposal for the revision and updating of 
resolutions 001/1986 and 237/1997. At the heart of 
the proposal is the differentiation of licensing moda-
lities according to the nature, size and potential of the 
project or activity, as determined by complementary 
law no. 140/2011, so that enterprises and activities 
capable of causing different impacts would have dif-
ferent treatments, giving greater quality and impro-
vement to environmental licensing. in return for such 

simplification, the technical teams and the material 
resources of the environmental agencies could give 
greater attention to the monitoring procedures and 
the monitoring of environmental quality. this propo-
sal has also been the subject of much criticism. As 
far as pls 654/2015 is concerned, it would propose 
excessive flexibilization of environmental licensing, 
which is considered to be harmful to the environment.

conclusIons
the opportunity to review the environmental li-

censing process in brazil is open. there needs to be 
a mature reflection on the subject, without which the 
risks of balancing the balance in favor of only one 
side of this difficult equation involving the environ-
ment and / or economic development are large.

All the proposals that we evaluate seek, in their 
way, to simplify, modernize or even strengthen the 
current process of environmental licensing. howe-
ver, given the high degree of antagonism of ideas and 
intentions among the various stakeholders involved, 
there is a high risk of any new legislation being judi-
cialized, further increasing the current legal uncer-
tainty of environmental licensing, leading to losses 
for All parties involved.

environmental licensing is the meeting of the the-
matic axes of sustainable development: the economic 
axis, the social axis and the environmental axis. it is 
the space where the weighting of these values hap-
pens. the major challenge, therefore, is to find the 
balance between what environmentalists, entrepre-
neurs, governments and the bodies responsible or 
participating in environmental licensing processes 
want and achieve the most important objective, na-
mely economic development With minimal impact to 
the environment.

improve management, strengthen the technical 
staff of the environmental agencies, assign greater 
responsibility to entrepreneurs and authors of envi-
ronmental studies, reduce costs with environmental 
compensation, prevent the imposition of constraints 
disconnected from the impacts generated by the en-
terprise, predictability of deadlines and clear delimi-
tation of skills : these are the main measures that will 
always be mentioned when discussing a “win-win” 
proposal for environmental licensing.

A high-level environmental licensing proposal 
that guarantees the ecologically balanced environ-
ment (Article 225 cf), but does not hinder the deve-
lopment of economic activities, which will generate 
wealth, development, employment and income for a 
country as our. • 
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imagine a panel. in it a chart with numbers, 
arrows and colors indicating to you the 
nonconformities of the processes of your 
shared services center (csc). that would 

be great, would not it? After all we are talking about 
indicators and management in sight, the raw material 
that every manager needs to analyze and implement 
improvements in their area.

however, despite this importance and the wide-
spread knowledge of cscs leaders that performance 
indicators are an excellent management tool, most of 
the wastes identified are not exploited to eliminate 
them. inefficiency or ineffectiveness in this process 
postpones or sometimes nullifies important decisions 
for the survival, growth, or perpetuity of the center.

it is worth noting that the word waste is widely 
used in the implementation of the lean office phi-
losophy in administrative environments, whose main 
objective is the elimination of these and the trans-
formation of administrative activities into leaner pro-
cesses. however, to identify the wastes, it is neces-
sary to measure. if there is no measurement of the 
processes, the identification and elimination are com-
promised after all, how to eliminate something that 
has not been measured or mapped?

one of the ways found by cscs is the manage-
ment and centralization of performance indicators 
in a single area, usually called process management 
or performance management, whose main role is to 
unify the creation and control of the information of 
the indicators, facilitating the identification and map-
ping of waste.

some examples of indicators that signal noncon-
formity in processes and may demonstrate wastage 
within the csc are:

- number of protested titles (financial Area);
- 10 greater reasons for opening calls (call center);
- number of manual postings (Accounting);
- fines and interest paid due to taxes (fiscal);
- percentage of invoices that were not registered 

because they present some inconsistency generating 
a deviation (fiscal register).

note that all examples cited above are classic 
wastes of the processes within a csc. if a title is pro-
tested, or an invoice is not recorded, or a payment of 
fines and interest arising from taxes occurs, it is due 
to some error in the process, ie some waste is occur-
ring and is not being eliminated.

After analyzing the performance indicators and 
identifying processes with wastes, it is necessary 
to survey the root causes of the problem and attack 
them. there are some tools of the lean office philos-

ophy that can be used at this stage, such as the 5W2h 
or the ishikawa diagram (also known as fishbone), 
among many others. the next step is to create a plan 
of action with the deadlines and responsible for the 
recovery of identified wastes. Again, the importance 
of the indicators is clear, this time to follow the imple-
mentation of the project and thus identify if the plan 
of action outlined was designed correctly.

it is worth emphasizing, however, that there is 
no point in an area to assist the csc’s performance 
management if the direct leaders of the processes 
are not involved and committed to the improvement 
process.

the importance of performance indicators in the 
identification and elimination of wastes within the 
csc is evident, as well as the key role of leaders 
in promoting the identification of waste in their pro-
cesses, with a view to making them increasingly lean, 
always seeking continuous improvement .

braskem performs the mapping and control of 
the csc indicators through the planning and perfor-
mance management area, which, in addition to the 
creation, control and maintenance of the indicators, 
is responsible for monitoring the fixed expenses of 
the csc and budget cycle, (Ans), manage continuous 
improvement programs (sc efficiency program and 
lean program), through the project office, and elabo-
rate the entire communication, training and manage-
ment in full view of the service center.

currently, the planning and performance manage-
ment area is composed of a leader and five analysts, 
two senior analysts in the project office, three junior 
analysts, divided into indicators, fixed expenditures 
and communication activities, and one trainee who 
supports all Activities. the analyst responsible for 
the portfolio of indicators performs the management 
of the indicators of all areas of the csc, namely: 
personnel management, fiscal, support operations, 
which encompasses the processes of call center, 
supplier registration, group companies and renewal 
of negative debit certificates (cnd’s), central of ser-
vice registration sheet (frs), receipt and tax regis-
tration, treatment of deviations and documentation, 
in addition to fiscal parameterization. Accounting 
and financial area with the processes of Accounts 
receivable, Accounts payable and treasury.

each area of the csc is responsible for complet-
ing its indicators, with the planning area having to 
consolidate them and report to the board the key 
indicators established as priorities at the beginning 
of each year. the priorities that guide the develop-
ment of these indicators are established according 
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to the direction of the business that year, being in 
line with the pillars of the company and the ode-
brecht entrepreneurial technology – survive, grow 
and perpetuate.

the performance indicators of the csc areas as-
sist in the definition of action plans and the design 
of new projects. this is an efficient way to identify 
root causes of gaps in processes and to seek ways 
to mitigate / eliminate activities that do not add value 
to the outcome of the process. it is worth remember-
ing that the purpose of the shared service center is 
to concentrate, within a new and semi-autonomous 
business unit, all the processes that are not the focus 
of the core business of the company, with the aim of 
promoting efficiency, value creation, cost reduction 
and improvement in services for internal customers 
of the company.

As it is an area of consolidation and management 
of indicators, the identification of waste and improve-
ments of the csc processes becomes an intelligible 
and continuous task, which must be inserted in the 
daily routine not only of the members that make up 
the management team, but of all the employees of 
the service center. in this context, the leader has 
a fundamental role in influencing the group in the 
search for continuous improvement and reduction of 

expenses arising from administrative processes.
company customers are unwilling to pay for a 

service center to execute processes whose activities 
do not add value. thus, it is necessary to continuously 
seek to reduce this type of activity, or even eliminate 
them, once they do not add value to the final process. 
in the case of braskem, despite the fact that there is 
no cash collection from customers due to the fact that 
the transfer of costs occurs in a managerial way, the 
search for the elimination of waste is constant, since 
it is a backoffice environment. optimize the expenses 
directed to it, always having as main objective the end 
activity. the measurement of indicators, in this way, 
is important because it allows a critical view of the 
processes, allowing the identification of errors, as an 
aid in the reduction of existing expenses within the 
sector itself.

currently braskem has volume indicators that, in 
addition to presenting a quantity vision, also serve to 
assist in the benchmark for purposes of comparabil-
ity with the companies in the market. this action is 
ideal so that new and modern practices aimed at per-
formance management are identified, aiming at es-
tablishing routines that allow competitive advantage 
over competitors.

other indicators are always analyzed with a criti-
cal view, and it is necessary to make the necessary 
justifications if there is a relevant variation in the 
indicator. these justifications are analyzed and can 
serve as a basis for identifying a wasteful process 
being necessary to apply continuous improvement 
tools and techniques for conducting lean projects to 
identify, analyze and cure process wastes.

in 2015, the shared service center applied nine 
lean projects in administrative processes, which, af-
ter identifying and eliminating the waste in its root 
cause, brought savings of r $ 3 million, avoiding 
waste, and r $ 578 thousand in gains real; All of them 
using, at some point in the projects, performance 
indicators to aid in the mapping and elimination of 
waste. therefore, the importance of performance in-
dicators in identifying and eliminating losses within a 
shared services center is irrefutable, with the plan-
ning and performance management area playing a 
key role in the management of indicators and warn-
ing of wasteful processes from Analysis. leadership 
then becomes responsible for directing their team to 
the action plans and management of continuous im-
provement projects that aim to reduce activities that 
do not add value and eliminate expenses in processes 
within the center, since the customer is not willing to 
pay for the additional work caused by a loss routine. •
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