I

N

S

I

G

H

An o 6 > Nº 23
janeiro/fevereiro/março 2017

T

ISSN 2526-0421

revista de sustentabilidade, recursos humanos e inovação

Efeito Trump
parece que O clima esquentou
> Página 28

The Trump Effect
It looks as if the temperature will rise
> Page 63

EM QUE
CIDADE
QUEREMOS
VIVER?

APRESENTA

U M D O C U M E N T Á R I O S O B R E M O B I L I D A D E U R B A N A,
ASSISTA EM PROJETOCICLOS.COM.BR OU NO

*

|

insight-bIOMA

Cria ão e Produ ão

*Disponível no Vivo Play exclusivamente para clientes Vivo TV.

1

http://www.insightbioma.com.br

Diretor responsável
responsible director
Claudio Fernandez
Editor sênior (licenciado)
senior editor
Renê Garcia Jr.
Editora executiva
executive editor
Kelly Nascimento
projeto gráfico
graphic project
Marcelo Pires Santana
ARTE
DESIGN
Paula Barrenne
Produção gráfica
graphic production
Ruy Saraiva
revisão
proofreading
Geraldo Rodrigues Pereira
Fotografias
photos
istock
BIOMA é editada por Insight Engenharia
de Comunicação & Marketing Ltda.
Insight Comunicação
Rio de Janeiro
Rua do Mercado 11 / 12º andar
Praça XV • CEP 20010-120
Tel.: (21) 2509-5399
insight@insightnet.com.br
São Paulo
Rua Luis Coelho, 308 / cjto 36
Consolação • CEP 01309-902
Tel.: (11) 3284-6147
insightsp@insightnet.com.br
Publicação trimestral
Todos os ensaios editados nesta publicação
poderão ser livremente transcritos desde que
citada a fonte das informações.
Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade dos autores e não refletem
necessariamente a opinião da revista.
www.insightbioma.com.br

FSC

Conselho Estratégico / strategic council
Antonio Delfim Netto
Antônio Machado
Celina Torrealba Carpi
Eduardo Bernini
Eduardo Bom Ângelo 
Eliezer Batista
Eugênio Staub
Geraldo Carbone
Jonio Foigel
José Antônio Muniz
José Luiz Bulhões Pedreira 
José Luiz Alquéres
Júlio Fontana
Luís Fernando da Silva Pinto
Luiz Nassif
Marco Antonio Bologna
Maria das Graças Foster
Mário Bhering 

Marcelo Marinho
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Mario Santos
Ozires Silva
Paulo Cunha
Paulo Godoy
Pedro Henrique Mariani
Raphael de Almeida Magalhães 
Renê Garcia
Ricardo Knoepfelmacher
Roberto Giannetti da Fonseca
Rodolfo Landim
Rodolpho Tourinho 
Roger Agnelli 
Ronaldo Iabrudi
Sérgio Quintella
Wilson Ferreira Jr.

Conselho editorial / editorial council
Adriano Pires
Albérico Mascarenhas
Alexandre Falcão
Aloisio Araujo
Álvaro de Souza
Andrea Pachá
Antonio Carlos Porto Gonçalves
Armando Guerra
Aspásia Camargo
Carlos Ivan Simonsen Leal
Carlos Thadeu de Freitas
Cláudia Falcão
Cláudio Decourt
Coriolano Gatto
Dorival Dourado
Edson Kuramoto
Edson Nunes
Eduardo Giannetti da Fonseca
Francisco Müssnich
François Moreau
Fredrich Michael Litto
Guilherme Ieno Costa
Guilherme Laager
Gustavo Brigagão
Henrique Neves
Ivone Saraiva
Jean-Paul Prates

João Cox
Joaquim Falcão
Jorge Fernandes Matos
José Carlos Mello
José Roberto Giosa
Julian Chacel
Júlio Bueno
Luciano Coutinho
Ludovino Lopes
Luiz Cesar Faro
Luiz Frazão
Luiz Guilherme Schymura
Luiz Eduardo Melin
Luiz Leonardo Cantidiano
Luiz Nelson H. de Assis
Milton Isidro
Nivalde J. de Castro
Paulo Henrique Cardoso
Ralph Lima Terra
Rogério Calderón
Ronaldo Veirano
Rubens Branco
Rubens Penha Cysne
Sérgio Bermudes
Sergio Wainer
Wanderley Guilherme dos Santos

sín

tes

e

A eleição de Donald Trump pegou de surpresa a América do Norte, notadamente norte-americanos e mexicanos. Mas
não só eles. Um grupo específico recebeu a notícia com bastante preocupação: a comunidade científica global.
O medo é que os avanços conseguidos na gestão Obama desapareçam num
piscar de olhos. Ou melhor, no assinar de um decreto. Isso basta, por exemplo,
para Trump “apagar” a assinatura do país do Acordo Climático de Paris.
No artigo de capa desta edição, tentamos dimensionar o risco que o novo presidente dos Estados Unidos pode representar no combate às mudanças climáticas. As primeiras ações de Trump na área ambiental sinalizam que pode
haver retrocessos nessa agenda.
Os possíveis desdobramentos, assim como o clima, terão
impacto global. Afinal, somos todos passageiros deste barco
chamado Terra.
Kelly Nascimento
editora de insight-bioma
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O VELHO CHICO
O SEU DESTINO
E FUTURO PARA
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A água do Projeto de Integração do São Francisco
As águas do Velho Chico chegaram ao final do Eixo Leste. Em 10 meses, com muita determinação, o governo federal
acelerou as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco. A viagem começou na barragem de Itaparica, na
divisa entre os estados da Bahia e de Pernambuco. Percorreu mais de 200 quilômetros até o Açude de Poções, em
solo paraibano. São cinco aquedutos, 12 reservatórios e seis estações de bombeamento que elevaram as águas do

|

Velho Chico a uma altura de mais de 300 metros. E o resultado está aí: a água já chegou a Sertânia, no estado de
Pernambuco, e a Monteiro, na Paraíba. E, a partir deste ponto, passa a beneficiar cidades e comunidades abastecidas

6

pela bacia do Rio Paraíba. Para conhecer os avanços da obra, acesse aaguachegou.com.br

ESTÁ CUMPRINDO
DE LEVAR ÁGUA
MAIS BRASILEIROS

Água, futuro e cidadania para mais brasileiros.

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL
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chega aos estados de Pernambuco e da Paraíba
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E da célula
fez-se

a carne
A Operação Carne Fraca abalou as convicções carnívoras de,
ao menos, parte do consumidor brasileiro – assustado com
a qualidade das carnes vendidas pelos principais frigoríficos
nacionais. Em meio ao escândalo que abalou o agronegócio
brasileiro, um alento pode vir do Vale do Silício. Uma dos
milhares de startups da região mais inovadora do planeta está
desenvolvendo a carne “sem carne”. Quem está à frente do
ambicioso projeto é a Memphis Meat.
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iniciativa une cientista e empreendedores, que trabalham com a missão de criar em laboratório uma
carne mais saudável e com menor
impacto ambiental. E o melhor: não envolve
morte de animais!
Hoje a ideia de comer carne de laboratório
pode soar estranho, mas seus defensores dizem que a carne cultivada pode ajudar a aliviar
os desafios globais de alimentação e de saúde,
causados pelo crescente apetite mundial pelas
carnes convencionais. Os dados da Organiza-

ção de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fazem a opção parecer bastante natural. A estimativa é que a demanda por
carne na América do Norte aumentará em 8%
entre 2011 e 2020, na Europa em 7% e na Ásia
em 56%.
É fato que as terras cultiváveis do planeta
não conseguiriam – com os atuais métodos de
produção – suprir esse aumento de demanda.
Por sua vez, a carne de laboratório reduziria a
terra necessária para produzir bifes em 99%
e o consumo de água em 90%. A emissão de

9
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gases causadores de efeito estufa também seria consideravelmente reduzida. Por outro lado, o consumo
de eletricidade pode ser bem maior.
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A Origem
Por trás do projeto da Memphis Meats estão três
pesquisadores: Nicholas Genovese, biólogo vegetariano e norte-americano; Uma Valeti, cardiologista indiano; e Will Clem, engenheiro de tecidos cuja família
possui uma cadeia de restaurantes de churrasco em
Memphis, Tennessee. Uma das inspirações para criar
o projeto veio de Valeti, que mergulhou no mundo da
pesquisa biotecnológica, trabalhando em uma terapia
potencial que poderia usar células-tronco para regenerar o músculo cardíaco após um ataque cardíaco,
quando teve a seguinte epifania: “Se você está regenerando o músculo cardíaco, por que não poderia
usar a mesma técnica para fazer carne?”

A pergunta levou os pesquisadores até a IndieBio, aceleradora da área de biologia sintética. Com
escritórios nos Estados Unidos e Irlanda, a IndieBio
trabalha para desenvolver empresas de biotecnologia
usando o modelo consagrado no Vale do Silício: conectar investidores e mentes inovadoras.
Um grande número de investidores de renome
está olhando para a carne cultivada em laboratório,
ou “carne cultivada”, como é referida no campo da
pesquisa, não apenas como uma solução para alguns
dos maiores problemas da humanidade, mas também
como um negócio rentável.
O MEIO AMBIENTE AGRADECE
Noventa por cento das dietas humanas incluem
algum tipo de carne. Mas sua produção é excessivamente cara para o planeta. De acordo com um
estudo da Chatham House, think tank de assuntos

os pesquisadores, a carne
cultivada em laboratório
pode ser melhor para o
organismo humano. Isso
porque as carnes cultivadas
seriam produzidas em
ambientes estéreis, portanto
estariam livres de possíveis
contaminações por bactérias
perigosas

VANTAGENS PARA A SAÚDE
Em alguns aspectos, dizem os pesquisadores, a
carne cultivada em laboratório pode ser melhor para
o organismo humano. Isso porque as carnes cultivadas seriam produzidas em ambientes estéreis,
portanto estariam livres de possíveis contaminações
por bactérias perigosas. Os Centros para o Controle
e Prevenção de Doenças estimam que a presença de
bactérias patogênicas na carne convencional é a fonte mais comum de infecções alimentares fatais.
O uso de antibióticos em animais produtores de
alimentos – para combater doenças e ajudá-los a
crescer mais rápido – foi identificado como uma fonte de bactérias resistentes aos antibióticos, o que se
transforma em um perigo para os seres humanos.
Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration
(FDA) estima que as vendas de antibióticos subiram
23% entre 2009 e 2014.
Além da Memphis Meats, uma equipe de pesquisadores holandeses também trabalha no desenvolvimento de carne criada em laboratório. Os dois
projetos prescindem do uso de antibióticos em seus
produtos, visto que o processo de laboratório estéril
não os exige. Eles tampouco usam hormônios promotores do crescimento, procedimento usual na criação
de bovinos. Segundo um relatório da Comissão Europeia, os seus efeitos nocivos em seres humanos
podem incluir “distúrbios de desenvolvimento, neurobiológicos, genotóxicos e carcinogênicos”. Entre
esses hormônios, o estradiol foi proibido em animais
de criação na Europa desde 2003, mas continua a ser
utilizado em diversos países.
Menos risco para saúde
Quanto à carne de laboratório e câncer, a história
ainda está indefinida. Em outubro passado, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que
faz parte da Organização Mundial da Saúde, publicou
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Em alguns aspectos, dizem

carne cultivada, por exemplo, desafia as estruturas
dietéticas religiosas tradicionais como halal e kosher.
E é difícil saber o que esses produtos significarão
para aqueles que se consideram vegetarianos.
Embora a carne cultivada seja celularmente idêntica à carne de uma vaca, os sócios da Memphis acreditam que não deve haver conflito para aqueles que
não consomem carne por questões morais ou filosóficas. Inclusive eles contam com esse público para
o consumo futuro produto, pois partem da premissa
que, se alguém optou ser vegetariano por questões
éticas, mas adora carne, pode degustar a carne de
laboratório, que não custou a vida de animal algum.

|

internacionais, a produção pecuária é responsável
por 14,5% das emissões de gases de efeito estufa,
tornando-se o maior contribuinte para o aquecimento global, muito mais que vilões tradicionais como
carros, caminhões e aviões. Enquanto isso, o desmatamento de florestas para criar áreas de pastagens de gados é uma prática criminosa que ainda é
realidade em muitos países. No Brasil, no início dos
anos 2000, ambientalistas apontavam que cerca de
70% das áreas desmatadas da Amazônia têm como
finalidade a criação de gado.
Hoje o cultivo da soja agrava este cenário de risco.
Em apenas um ano, a expansão das fazendas de soja
(usadas principalmente como alimento para gado) na
América do Sul foi responsável pela remoção de mais
de 4.500 quilômetros quadrados de floresta tropical.
E a fome do mundo por carne só está aumentando: o
consumo deverá quase dobrar até 2050. Mesmo com
técnicas agrícolas avançadas, é difícil imaginar a Terra mantendo-se ilesa a todo este consumo. A pecuária já usa 30% da superfície do planeta. E 33% das
terras cultiváveis vai para a produção de alimentos
para animais, de acordo com um relatório de 2007
das Nações Unidas. À medida que o consumo de água
cresce e o recurso torna-se mais escasso, pode ser
mais difícil justificar os 15,5 mil litros de água necessários para produzir 1 kg de carne bovina.
A carne cultivada em laboratório pode fazer mais
do que criar novos paradigmas para a agricultura. A
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um relatório que classificava as carnes vermelhas
como “provavelmente cancerígenas para humanos”
e as carnes processadas como “cancerígenas para
os seres humanos”. No entanto, os cientistas continuam sem saber ao certo quais elementos da carne
convencional são responsáveis por seus potenciais
efeitos cancerígenos. Quando descobertos, podem
ser eliminados da carne de laboratório.
Outro item que pode ser removido da carne cultivada, ou significativamente reduzido, é a gordura
saturada, que aumenta o nível de colesterol ruim, traduzindo-se em risco de acidente vascular cerebral ou
doença cardíaca. Ácidos graxos ômega-3, mais saudáveis, poderiam tomar seu lugar.
Por outro lado, segundo especialistas, os compostos potencialmente cancerígenos encontrados seriam
mais difíceis de se livrar. Entre eles estão nitritos e
nitratos, conservantes que são comumente usados
em carnes processadas, como presunto e bacon.
Outro ponto que ainda desafia os pesquisadores
é quanto a remoção da gordura, o que faz com que a
carne perca suculência e textura. E, caso seja adicionada grande quantidade de ácidos graxos ômega-3,
ela pode ter um sabor de peixe.

A carne cultivada em laboratório pode ser melhor
para o meio ambiente e corrigir vários aspectos que
impactam a saúde. Contudo, por enquanto, ainda perde
em sabor para a carne “tradicional”. Uma Valeti reconhece a falha e já declarou que ainda não se chegou ao
sabor ideal; mas, em poucos anos, espera-se vender
carne equivalente a bovina, a de porco e frango com
sabor idêntico ao original, feito pela natureza, e com a
vantagem de ser ambientalmente correta e com procedimentos de segurança em nível maior de controle que
o aplicado no cultivo de animais em fazendas.
Investimento
Nesse aspecto, poderemos decidir se ele também
é bom. As apostas são altas: a Memphis Meats já recebeu quase US$ 3 milhões em aporte de investidores.
Hoje, os laboratórios da empresa desenvolvem
carnes a partir de células de vacas, porcos e galinhas. A experiência é feita em tanques de aço que
contêm glicose, vitaminas e minerais – alimento para
as células se multiplicarem.
A estimativa é que o resultado dessa experiência
chegue às prateleiras em 2021. Em breve, num supermercado próximo de você. •

Hypermarcas: eleita
a melhor
Hypermarcas:
eleita
em 2016 a melhor
empresa Farmacêutica
pelopelo
ValorValor
1000.1000.
empresa
Farmacêutica
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Este
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a clientes
consumidores,
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de valor
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qualidade,
com geração
contínua de valor para clientes, consumidores,
acionistas e colaboradores. Muito obrigado!
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desenvolvimento

Brasil,

um país cada vez mais

oi a primeira vez desde 1990, ano em
que o levantamento começou a ser publicado com regularidade, que o país
não aumentou sua nota no ranking
(0,754). A Noruega permanece na primeira colocação e encabeça a lista das nações com IDH muito alto, com 0,949, seguida por Austrália e Suíça,
ambas com 0,939.
A queda no rendimento bruto nacional em
2015 fez com que o IDH brasileiro estagnasse, segundo especialistas. De acordo com o Pnud, mais
de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza entre
2003 e 2013. No entanto, o nível de pobreza voltou
a crescer entre 2014 e 2015, quando cerca de 4
milhões de pessoas ingressaram na pobreza. No
mesmo período, a taxa de desemprego também
voltou a subir, atingindo mais de 12 milhões de
pessoas. E a situação é mais grave entre jovens
e mulheres.
Diante de situações como essa, verificada também em outros países, inclusive em economias
desenvolvidas, o Pnud recomenda a adoção de políticas públicas universais afirmativas, que fortaleçam a proteção social e deem voz aos excluídos.

|

Um quarto de século de
impressionantes ganhos em termos
de desenvolvimento humano na
América Latina e no Caribe esconde
um progresso lento e desigual para
grupos desfavorecidos. Esta é uma
das conclusões de nova edição do
Relatório de Desenvolvimento Humano,
do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud). O Brasil
despencou 19 posições, passando a
integrar o grupo dos 10 países mais
injustos do mundo. O país ocupa o
79º lugar entre 188 nações no ranking
de IDH, que leva em conta indicadores
de educação, renda e saúde.
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desigual
f

15

desenvolvimento
insight-bIOMA

|
16

“É preciso garantir a consistência das melhorias
[sociais e econômicas] de forma a proteger uma pessoa que tenha melhorado de vida para que ela não
volte à situação de pobreza em caso de uma recessão econômica ou choque”, disse a coordenadora do
Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional, Andréa Bolzon, argumentando que, no mundo inteiro, as
redes de proteção social e ações de transferência de
renda condicionada ajudam a aliviar as condições em
que vivem as pessoas mais pobres.
Em âmbito global, a ONU alerta para a necessidade de dar mais ênfase à eliminação dos principais
obstáculos ao desenvolvimento para garantir um desenvolvimento humano sustentável a todos. O relatório mostra que, embora o desenvolvimento humano
médio tenha melhorado significativamente em todas
as regiões do mundo, entre 1990 e 2015, uma em
cada três pessoas continua a viver em níveis baixos
de desenvolvimento humano, medidos pelo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
“O mundo percorreu um longo caminho para reverter a pobreza extrema, melhorar o acesso a edu-

cação, saúde e saneamento e para expandir as possibilidades para as mulheres e meninas”, afirmou a
Administradora do PNUD, Helen Clark, no lançamento
do relatório. “Mas esses ganhos são uma introdução
para o próximo, e possivelmente mais difícil, desafio
de garantir que os benefícios do progresso global alcancem a todos”, completou.
De acordo com o relatório, a região da América
Latina e do Caribe dispõe de altos níveis de desenvolvimento humano entre as regiões em desenvolvimento, ficando atrás apenas da Europa e da Ásia Central. No entanto, quando ajustado pela desigualdade,
o IDH da região cai quase 25% devido à distribuição
desigual dos ganhos de desenvolvimento humano, em
particular a renda.
Compreendendo padrões de desvantagem
em toda a região
Em consonância com as conclusões do Relatório
de Desenvolvimento Humano Regional de 2016 para a
América Latina e o Caribe, o relatório global de 2016
também mostra que certos grupos enfrentam desvan-

médio tenha melhorado
significativamente em todas
as regiões do mundo, entre
1990 e 2015, uma em cada três
pessoas continua a viver em
níveis baixos de desenvolvimento
humano, medidos pelo Índice de
Desenvolvimento Humano
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o desenvolvimento humano

tagens sistemáticas na região e, para alguns, as lacunas tenderão a aumentar ao longo do tempo, uma vez
que os choques e as crises afetam mais esses grupos.
“Este relatório mostra como desvantagens multiplicam desvantagens em toda a região”, disse a Diretora Regional do PNUD para a América Latina e Caribe, Jessica Faieta. “Precisamos analisar os números
médios – inclusive aqueles que parecem indicar que
estamos indo bem – para ver quem está sendo deixado para trás e por quê. E precisamos dar prioridade
a esses grupos, alcançando-os e incorporando-os ao
progresso geral para garantir o desenvolvimento humano para todos”.
As mulheres, por exemplo, tendem a ser mais
pobres na América Latina e no Caribe. O relatório
aponta que as mulheres também têm sido tradicionalmente desfavorecidas porque elas assumem a maior
parte dos trabalhos domésticos não remunerados, o
que lhes deixa com menos tempo para seguir carreiras e ingressar no mercado de trabalho.
As mulheres ocupam somente 28% dos assentos
do parlamento na região, e apenas 37% de todos os
legisladores e altos funcionários são do sexo femi-

|

O relatório mostra que, embora
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O relatório apela por mais
atenção ao empoderamento
dos mais marginalizados da
sociedade e ao reconhecimento
da importância de dar mais
voz a eles nos processos de
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tomada de decisão
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nino. O relatório também observa que muitos membros dos mais de 400 grupos indígenas na região enfrentam desvantagens sistêmicas que lhes dificultam
acompanhar o desenvolvimento. Na Guatemala, segundo o relatório, as crianças não indígenas têm em
média o dobro de anos de escolaridade das crianças
indígenas. Na Bolívia, no Equador, no Peru e no México, as crianças não indígenas beneficiam-se de dois
a três anos e meio a mais de escolaridade do que as
crianças indígenas.

Em todo o planeta, os povos indígenas representam 5% da população mundial e também 15% dos pobres do mundo. “O primeiro e essencial passo para
prevenir conflitos e garantir o desenvolvimento pacífico é proteger, promover e garantir os direitos básicos de todos os povos”, afirmou a ativista dos direitos
indígenas e ex-presidente do Fórum Permanente das
Nações Unidas para as Questões Indígenas, Mirna
Cunningham Kain, da etnia Miskitu, em sua contribuição especial para o relatório.
As pessoas que vivem em pequenos países insulares em desenvolvimento na região também enfrentam numerosos desafios, incluindo barreiras
econômicas e extrema vulnerabilidade às mudanças
globais do clima. Os obstáculos são especialmente
altos para os jovens em busca de trabalho: as taxas
de desemprego dos jovens variam entre 18% e 47%
entre os países do Caribe (com exceção de Trinidad
e Tobago). Além disso, os postos de trabalho disponíveis para os jovens são muitas vezes em áreas de
baixa qualificação.
Outros grupos desfavorecidos contemplados no
relatório incluem moradores de áreas rurais, pessoas com necessidades especiais e a comunidade
LGBTI.
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Obstáculos ao desenvolvimento
“Ao eliminar normas e leis sociais profundas, persistentes e discriminatórias, e ao lidar com o acesso
desigual à participação política, que têm impedido o
progresso de tantos, a pobreza pode ser erradicada
e um desenvolvimento pacífico, justo e sustentável
pode ser alcançado para todos”, disse Helen Clark.
Com esse fim, o relatório apela por mais atenção
ao empoderamento dos mais marginalizados da sociedade e ao reconhecimento da importância de dar
mais voz a eles nos processos de tomada de decisão.

O relatório também pede análise mais refinada
para subsidiar ações, inclusive mudar a avaliação do
progresso em áreas como participação e autonomia.
Os dados-chave, desagregados em características
como local, sexo, status socioeconômico e etnia, são
vitais para identificar quem está ficando para trás.
“Apesar das lacunas no progresso, o desenvolvimento humano universal é alcançável”, afirmou o diretor do Escritório do Relatório de Desenvolvimento
Humano e principal autor do relatório, Selim Jahan.
“Nas últimas décadas, temos testemunhado conquistas no desenvolvimento humano que antes eram consideradas impossíveis”.
O relatório destaca a importância da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável para aproveitar
esses ganhos, observando que a agenda e a abordagem de desenvolvimento humano se reforçam mutuamente. •

|

A segurança continua a ser uma
preocupação séria
A segurança continua a ser uma questão crítica
para a América Latina e o Caribe, região em desenvolvimento mais urbanizada do mundo, com quase
80% da população vivendo em áreas urbanas.
A taxa de homicídios da região, em 21,6 por
100.000 pessoas, é 14 vezes maior que a taxa mais
baixa da Ásia Oriental e do Pacífico. A região também
tem taxa de encarceramento muito elevada – cerca
de 244 por 100.000 pessoas – em comparação com
48 no Sul da Ásia e 88 na África subsaariana. Em
dez países do Caribe, a porcentagem de meninos em
idade escolar que admitiram seu envolvimento em
quadrilhas (gangues) variou de 17% a 24% em 2012.
As mulheres ainda enfrentam muitas ameaças físicas
e psicológicas: na Colômbia, há cerca de 100 ataques
com ácido às mulheres por ano. De acordo com uma
pesquisa de opinião, apenas 40% das pessoas na
América Latina e Caribe (ALC) se sentem seguras.
No entanto, há tendências positivas. O milagre
de Medellín na segunda maior cidade da Colômbia é
exemplo de como uma abordagem multidimensional
pode transformar uma cidade, que um dia foi célebre
por sua taxa de homicídios (380 por 100.000 pessoas em 1991), em um lugar próspero e agradável
para se viver.
“O desenvolvimento humano para todos é um
compromisso que transcende nosso país e queremos
que nosso trabalho impacte e enriqueça as vidas de
cidadãos de outras nações”, afirmou o Presidente da
Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhador do Prêmio
Nobel da Paz de 2016, em sua contribuição especial
para o relatório.
O acordo de paz na Colômbia está sendo implementado para pôr fim ao mais longo conflito armado
na América Latina e no Caribe, o qual deixou mais
de 6 milhões de pessoas internamente deslocadas
na Colômbia, número entre os mais elevados do
mundo.
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FGV é eleita um dos 10 maio
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To

* 2014
*2013

21º lugar

2012
24º lugar

A Fundação Getulio Vargas subiu qua-

tro posições e está entre os 10 maiores
Think Tanks globais, em 9º lugar. Isso
quer dizer que apenas 8 instituições
em todo o mundo estão na frente da
FGV, quase todas americanas. É a primeira vez que uma instituição brasileira alcança essa colocação.

Para se ter uma ideia, em 2012 a FGV
estava na 24ª posição e, em 2015, era
a 13ª colocada. Isso signiﬁca um avanço de 15 posições em cinco anos, sendo que apenas nos últimos 12 meses
aconteceu um crescimento de 4 posições.
Além disso, a instituição, que é referência para acadêmicos, proﬁssionais

18º lugar

e para o mercado ﬁnanceiro, também
teve outras posições de destaque.
A FGV foi eleita a mais bem administrada entre todos os Think Tanks do
mundo, um resultado que impressiona, uma vez que o estudo abrange as
maiores e melhores produtoras de conhecimento do mundo inteiro.
A Fundação também manteve sua posição como maior da América Latina
pelo 8º ano consecutivo, superando

Escrevemos o texto assim para você entender o tamanho

FGV - PELA 1ª VEZ ENTRE OS 10
GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR
E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO

res Think Tanks do mundo.

Think Tank Index Report, o ranking global dos Think Tanks.

*

2015
13º lugar

concorrentes renomados entre Think
Tanks mexicanos, argentinos, chilenos,
entre outros.
A Fundação Getulio Vargas ainda foi
considerada Top Think Tank em 23 das
52 categorias, incluindo Desenvolvimento Internacional, Políticas Sociais
e Melhor Ideia Nova ou Paradigma Desenvolvido por um Think Tank, melhorando sua posição em relação ao ano
anterior, e em outras categorias, como
Think Tanks to Watch e Think Tanks
com Melhor Uso da Internet, manteve
sua posição.

*

2016
9º lugar

Sobre o 2016 Global Go To Think Tank
Index Report
O ranking dos Think Tanks globais
existe desde 2006. Quase 7.000 instituições são avaliadas todos os anos,
por sua capacidade de produzir e difundir conhecimento estratégico capaz
de inﬂuenciar transformações sociais,
políticas, econômicas ou cientíﬁcas.
Para realizar a avaliação, o Global Go
To Think Tank Index Report, realizado
pela University of Pennsylvania, convida mais de 2.500 especialistas da área,
entre executivos de Think Tanks, professores, formuladores de políticas e

jornalistas relacionados ao tema.
O tamanho da avaliação dá uma ideia
do trabalho de excelência realizado
dentro da FGV, que mostrou sua capacidade de produzir conhecimento de
ponta. Assim, a instituição, que já publica índices fundamentais para o Brasil, como o IGP, IPC e IPA, está se tornando cada vez mais referência para
proﬁssionais, mercados e governos não
apenas do país, mas do mundo inteiro.
Para saber sobre o Global Go To
Think Tank Index Report, acesse
gotothinktank.com.
Mais informações sobre a FGV no site
fgv.br.

da nossa evolução no ranking.

MAIORES THINK TANKS
ADA DO MUNDO
8º ANO SEGUIDO.
O que é FGV, é referência.

SUSTENTABILIDADE

Objetivos

de Desenvolvimento
Sustentável
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Por Dominic Schmal
Especialista da área de Sustentabilidade

Uma sociedade desenvolvida inserida no meio ambiente preservado

|
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e com uma economia sustentável. Essa é a expectativa de bilhões de

22

pessoas que habitam qualquer parte deste mundo. O acesso à agua limpa,
a segurança nas cidades, o respeito pelo direitos humanos, a redução da
pobreza, um trabalho decente. Todas estas expectativas parecem simples
de serem atingidas pelas pessoas. Mas para a maioria, eles ainda estão
fora do alcance em pleno século 21.

insight-bIOMA

O Estado define e direciona políticas e regulações.
Os negócios definem e direcionam suas próprias estratégias. A comunidade empresarial junto ao governo tem um importante papel-chave para direcionar a
sociedade no atendimento dos novos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Criado em 2015 pelas Nações Unidas, esses objetivos – compostos por 169 metas, acordados por 193

|

d

uas instituições-chave direcionam o desenvolvimento de uma sociedade – O governo e a comunidade empresarial (negócios). Ambos elaboram e implementam
decisões que podem trazer um impacto real e duradouro na sociedade e no meio ambiente, para um
progresso ou para um agravamento, seja no curto ou
longo prazo.
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nações e com o compromisso de enfrentar os principais desafios globais até 2030 – são considerados um
excelente plano e um ponto de partida para o desenvolvimento sustentável, com a grande expectativa de
não deixar “ninguém para trás”.
Composto por temas multidisciplinares, os ODS
são aplicáveis para todos os países e refletem as
prioridades dos respectivos governos. Mudanças demográficas, escassez de recursos naturais, avanços
tecnológicos, desigualdade social, mudanças climáticas e urbanização. Todos estes desafios demandam
um resposta coletiva numa escala global.
Vistos como os sucessores dos 8 Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, que abordavam desafios
para os países em desenvolvimento, como por exemplo a erradicação da pobreza e a redução da fome,
os 17 ODS trazem uma estrutura aplicável à agenda
comum de todo o globo. A estrutura inclui metas voltadas à indústria, inovação, infraestrutura, consumo e
produção responsável. Todos os países reconhecerão
que existe um caminho para atingir esses objetivos.

|
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E os negócios?
A iniciativa dos ODS é um convite de reflexão
para o setor empresarial pela busca de crescimen-
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to e inovação de negócios. Os governos de alguns
países já iniciaram as discussões de implementações de políticas nacionais e regulações refletidas
nos ODS.
Os governos da Austrália e Canada¹ publicaram
relatórios avaliando oportunidades e desafios que
surgem a partir dos ODS, baseados em suas perspectivas nacionais. Alemanha e Finlândia, por exemplo, estabeleceram comissões de multi-stakeholders
de cada governo com a missão de incluir os ODS na
discussão de estratégias de desenvolvimento, orçamento e métricas anuais. Ações iniciais semelhantes
se estendem por outros países.
Esses países que já avançaram na inclusão dos
ODS na agenda de desenvolvimento esperam que o
setor privado identifique como as respectivas operações poderão contribuir para o atingimento das
metas e que tenham ações concretas para redução
dos impactos negativos ou na transformação para os
impactos positivos.
E quando se trata de impactos, são as empresas
em si que poderão contribuir nas discussões que
acercam suas operações, na influência sobre consumidores e na interferência do meio ambiente. Empresas que estiverem alinhadas com a agenda dos

Setores que remuneram abaixo de um salário mínimo
têm potencial risco de perda reputacional. A difusão
das mídias sociais trouxe exposição às empresas.
Consumidores esperam que as empresas atendam os
padrões mínimos de remuneração, incluindo a mão de
obra de sua cadeia de valor.
Já pelo lado positivo, uma ação adequada ao tema
pode elevar a produtividade de uma organização. Um
investimento com impacto positivo na comunidade,
incluindo projetos alinhados com o propósito de uma
empresa, o qual beneficie uma população carente e
traga um retorno financeiro e perenidade para as próximas gerações, pode ser reconhecido na agenda das
ODS. Indústrias de bens de consumo têm sido referências ao atuar em regiões carentes da África e Ásia
Central, colocando na prática exemplos de projetos
que confirmam a conexão entre interesses públicos e
privados em prol dos desafios globais.
Percorrendo a agenda de temas dos ODS, as cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11) também
merecem um destaque para as organizações quando
existe uma expectativa de dois terços da população
mundial viverem em áreas urbanas até 2050.³ As
cidades são responsáveis pela geração de mais de
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ODS reforçarão suas licenças de operação diante dos
stakeholders e terão uma vantagem competitiva diferenciada.
Numa pesquisa² realizada em 2015 pela PwC, com
respostas de mais de 900 executivos de diversos países, constatou-se que existem ótimas expectativas e
caminhos a serem alcançados no campo empresarial.
Mais de 70% dos executivos destacaram que já existe
um planejamento para responder às metas trazidas
pelos ODS. Por outro lado existe um desafio, quando
apenas 13% destacam que já identificaram ferramentas que possam gerenciar a contribuição e impacto
sobre os ODS.
Mesmo que existam algumas barreiras de pensamento sobre a potencial contribuição das empresas
com os ODS, existem também inúmeras razões para
que as empresas possam focar em práticas de desenvolvimento sustentável de maneira simples e tomadas de decisões lógicas.
Por trás de cada objetivo haverá uma reflexão sobre qual é a importância para os negócios e o que
poderia ser feito. Os objetivos de reduzir a pobreza e
desigualdades (ODS 1 e ODS 10), por exemplo, podem
trazer risco e oportunidade para muitas organizações.

insight-bIOMA

Fonte: Global Goals, www.globalgoals.org
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80% do produto interno bruto global. Por outro lado
a geração de riqueza econômica também concentra
problemas sociais e degradação ambiental nos espaços urbanos. Cidades mal planejadas criam barreiras
às empresas que buscam efetividade nas práticas de
negócios.
Uma avaliação das metas relacionadas aos ODS
pode levar as empresas a um melhor entendimento
ao planejar as estratégias de suas operações de longo prazo, em resposta à vulnerabilidade das cidades
quanto aos desastres climáticos, mobilidade e fornecimento de alimentos.
Os alimentos por exemplo (relacionados aos ODS
2, 3 e 15), têm levado algumas empresas a reavaliar
os meios de produção e distribuição ao perceber que
alguns países em que atuam estão longe de atingirem
a meta de erradicação de fome para todas as pessoas
em situações de pobreza até 2030. Isso inclui proje-

tos de inovação no cultivo, reformulação da cadeia de
fornecedores, investimentos em clusters de produção nas comunidades locais e segurança alimentar.
Há um caminho de oportunidades a ser ambicionado pelos ODS na Agenda 2030. A partir do entendimento de que os ODS podem apoiar diretamente as
empresas no atingimento de suas estratégias, haverá
uma expectativa para que a comunidade empresarial
possa capturar as oportunidades por meio de engajamento e diálogo com governo e sociedade. As organizações que estiverem à frente poderão demonstrar
aos investidores sua criação e valor econômico e socioambiental.
O compromisso com os ODS poder significar
uma grande mudança a ser explorada por aquelas
organizações que ainda consideram os desafios de
sustentabilidade como iniciativas secundárias. Chegaremos lá? •

¹ https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf
² https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf
³ http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015developmentagenda/ goal-11.html
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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Em um dos primeiros atos como presidente dos EUA,
Donald Trump determinou que a página dedicada às
mudanças climáticas que ficava hospedada no site da
Casa Branca fosse retirada do ar. Em seguida, orientou
que a Agência de Proteção Ambiental removesse
de seu site todas as informações referentes ao
aquecimento global. O que o mundo pode esperar das
resoluções que visam combater o aquecimento global
com Trump no comando?
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CAPA

e

nquanto economistas brasileiros podem
até acreditar que o efeito Trump pode ser
benéfico ao Brasil, apostando na tendência
de que a nova política fiscal norte-americana valorize o dólar e fortaleça a competitividade global dos produtos brasileiros. Mas, pelo mundo
afora, ambientalistas se preocupam com a chegada
do primeiro cético do clima – declarado ao menos –
ao posto de presidente da nação mais poderosa do
mundo.
Os Estados Unidos são hoje o segundo maior
emissor de gases de efeito estufa – perdendo apenas para a China. Historicamente, foi o país que mais
contribuiu para o problema, que já é sentido inclusive
pelos próprios norte-americanos, que vêm sofrendo
com enchentes e secas históricas.
Para as lideranças mundiais, o maior medo é
que Trump tire os Estados Unidos do compromisso fechado por 196 países de conter o aquecimento

global a menos de 2°C até o final do século. Mas
isso não seria nada fácil. Pelas cláusulas do Acordo de Paris, uma vez em vigor, nenhum país que o
ratificou pode se retirar com menos de um ano de
permanência. E mesmo se o fizer, a renúncia só terá
efeito três anos depois. Ou seja, em tese, os Estados
Unidos estariam presos ao acordo pelo menos até a
próxima eleição.
Num gesto de maior relevância diplomática do que
efetividade ambiental, o principal negociador climático da China vem tentando acalmar os temores de que
a chegada de Donald Trump à Casa Branca seja um
desastre para a luta contra as mudanças climáticas.
Xie Zhenhua reafirmou a “atitude firme” de Pequim
para combater o aquecimento global. E disse acreditar a que a comunidade internacional e os cidadãos
norte-americanos pressionarão o governo Trump a
continuar com políticas de energia limpa.
Nos bastidores, o temor é que um dos legados do
governo Obama, a colaboração na mudança climática,
um dos poucos pontos brilhantes das relações entre
os EUA e a China, possa estar em risco. Vale lembrar
que Barack Obama e o presidente chinês, Xi Jinping,
foram aplaudidos pelo mundo inteiro ao anunciarem
a decisão conjunta de ratificar o Acordo Climático de
Paris, em setembro de 2016.

O temor é que um dos legados do
governo Obama, a colaboração na
mudança climática, um dos poucos
pontos brilhantes das relações entre
os EUA e a China, possa estar em
risco. Vale lembrar que Barack Obama
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e o presidente chinês, Xi Jinping,

30

foram aplaudidos pelo mundo inteiro
ao anunciarem a decisão conjunta de
ratificar o Acordo Climático de Paris,
em setembro de 2016
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desenvolvimento aos efeitos do aquecimento global.
Trump também já anunciou que interromperá a Iniciativa de Mudança Climática, um programa de US$
350 milhões conduzido pelo Departamento de Estado
para financiar investimentos em energia renovável
em outros países.
No plano doméstico, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) sofrerá corte de 31% de seu orçamento,
a redução mais profunda entre todos os órgãos do
governo. O projeto elimina contribuições para programas de geração de energia limpa, corta recursos
para pesquisa e desenvolvimento, acaba com várias
iniciativas de conservação ambiental e reduz em um
terço o financiamento do fundo responsável pelo manejo de substâncias perigosas.
Para o professor da Fundação Getulio Vargas
(FGV), Gesner de Oliveira, o risco Trump na área ambiental reside em dois pontos: “Primeiro, o presidente
pode não colocar em práticas as metas norte-americanas ou simplesmente enfraquecer as regras definidas por Obama. Segundo, pode tentar romper com
o Acordo de Paris. Para isso, pode recorrer a três
alternativas: enviar uma carta solicitando a retirada
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Dois anos antes, em novembro de 2014, Obama e
Jinping revelaram um acordo secreto negociado para
combater a mudança climática, incluindo o primeiro
compromisso da China de limitar suas emissões de
gases de efeito estufa. “Este é um marco importante
nas relações EUA-China e mostra o que é possível
quando trabalhamos juntos em um desafio global urgente”, disse Obama na época.
Mas os tempos são outros. Em seu plano de orçamento apresentado, Trump logo exigiu um corte
de US$ 100 milhões no financiamento de programas
de mudança climática. Ao justificar a decisão, Mick
Mulvaney, diretor de Gestão e Orçamento, foi direto
e sincero (talvez até demais) e explicou que os Estados Unidos não gastariam mais com isso porque
os programas federais de mudança climática são um
“desperdício de seu dinheiro”.
Essa movimentação no tabuleiro climático global
vai muito além de um blefe. A redução no orçamento
significa o fim das contribuições norte-americanas
ao Fundo Verde para o Clima. Trata-se de um desdobramento do Acordo de Paris, estruturado para financiar projetos de mitigação e adaptação de países em
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do país da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima; encerrar o envolvimento dos
Estados Unidos no prazo de um ano ou emitir uma
ordem presidencial que apaga a assinatura do país do
acordo assinado em Paris”.
O consultor Ricardo Ernesto pondera que é importante lembrar o peso dos Estados Unidos enquanto
influenciadores globais para mensurar os desdobramentos que a decisão de Trump pode ter na economia
mundial. “Até as primeiras leis ambientais e grupos
ambientalistas surgiram em solo americano. Por isso,
se o governo americano reduzir internamente o controle ambiental, desenvolver ações que beneficiem o
uso de combustíveis fósseis e internacionalmente se
colocar em uma posição contrária à redução global
das emissões, isso certamente terá uma influência
sobre os outros países, a começar pela China. Trata-se de um bom negócio para governos, principalmente de países em desenvolvimento ainda às voltas
com grandes problemas ambientais, reduzirem seus
investimentos nesta área sob a alegação de que “a
nação mais rica do mundo está fazendo o mesmo”.

Mas não se pode dizer que essas decisões pegaram o povo norte-americano de surpresa. Em 2012,
quando muitos nem suspeitavam das ambições políticas do empresário, ele tuitou que “o conceito de
aquecimento global foi criado por e para os chineses, a fim de tornar a fabricação dos EUA não competitivos”.
Durante a acirrada campanha, as posições que
Trump e sua adversária democrata Hillary Clinton tinham sobre questões ambientais não poderiam ser
mais diferentes. Enquanto Hillary listou “Proteger
animais e vida selvagem” e “Mudança climática” como
dois tópicos principais no site da campanha dela, a
Trump não incluiu nada sobre o meio ambiente.
Cientistas na mira
Desde que Donald Trump se tornou presidente
dos Estados Unidos, certos setores da sociedade
americana se sentiram particularmente em apuros.
Suas declarações sobre mexicanos e muçulmanos
são notórias, mas há outra comunidade, menos ouvida, que também foi posta em xeque, a de cientistas.
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Mas o acaso pode dar uma forcinha ao planeta. O
consumo de carvão vem caindo no mundo, reduzindo
as emissões totais de gás carbônico. E, quem diria,
Trump tem participação involuntária nisso. Novos
dados da Agência Internacional de Energia mostram
que as emissões de carbono provenientes da queima
de combustíveis fósseis permaneceram estáveis por
três anos consecutivos, apesar da crescente economia global. Isso sugere que Trump poderia desempenhar um papel climático maior do que o esperado.
Uma das razões pelas quais as emissões se estancaram é que a revolução do xisto – apoiada por Trump
– levou a um aumento da oferta de gás natural mais
barato, tornando o preço do carvão nada competitivo nos EUA. Especialistas acreditam que, durante o
mandato de Trump, os Estados Unidos podem testemunhar uma queda significativa das emissões de
carbono.
Parece improvável, considerando que o presidente dos Estados Unidos prometeu cancelar o acordo
climático de Paris, mas não impossível. •
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Além do corte de verba para o combate às mudanças climáticas, a pesquisa científica também será
afetada pela gestão Trump. Ao que parece, o novo presidente procura aqueles que preferem negar a existência do aquecimento global para apoiar sua agenda.
A nomeação de Scott Pruitt, advogado republicano e
cético da mudança climática, como chefe da Agência
de Proteção Ambiental (EPA) corrobora esta tese.
Como procurador-geral da Oklahoma, Pruitt processou, por diversas vezes, a EPA, em defesa de interesses da indústria de petróleo e gás. Ao assumir
a agência, prometeu enfraquecer a regulamentação
das emissões de carbono de carros e usinas de energia, e retirou pedidos de informações sobre a produção industrial de metano.
Cientistas e ativistas do clima vêm alertando
quanto ao risco que a presença de tantos negadores
do clima e inimigos ambientais no gabinete de Trump
poderia ter sobre os esforços para prevenir o aquecimento global catastrófico e irreversível. Até agora,
sem efeito prático.
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a revolução será conectada

As máquinas falam entre si. E isso pode gerar bons negócios.
A internet das coisas (IoT – Internet of Things) já se alastra
em larga escala e transforma negócios em diversos setores.
A constatação é do estudo global “A Internet das Coisas: hoje
e amanhã”, publicado pela Aruba, uma empresa da Hewlett
Packard Enterprise. Segundo a pesquisa, 85% dos negócios
pretendem adotar a IoT até 2019, guiados pela necessidade de
inovação e de eficiência.

senciais: eficiência dos negócios e
lucratividade.

Como as organizações
globais estão usando a IoT
A pesquisa da Aruba revela vários
níveis de maturidade da IoT em diferentes setores da indústria. Algumas
indústrias são as líderes em adoção
da IoT e têm obtido benefícios tangí-
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Alta rentabilidade
Como exemplo, apenas 16% dos
líderes de negócios projetaram grandes lucros com seus negócios de IoT.
Mas logo após a adoção, 32% dos
executivos já reportaram crescimento nos lucros. De forma semelhante,
29% dos executivos esperavam que
suas estratégias de IoT resultassem
em melhorias à eficiência, enquanto
os resultados atuais mostram que
46% já conseguiram ganhos de eficiência.
Chris Kozup, vice-presidente de
marketing da Aruba, comenta: “Com
os benefícios da IoT para os negócios
superando as expectativas, não é surpresa que o mundo dos negócios siga
para a adoção em massa da tecnologia
até 2019. Porém, com muitos executivos em dúvida sobre como aplicar
a IoT em seus negócios, aqueles que
tiveram sucesso na adoção estão bem
posicionados para conquistar uma
vantagem competitiva”.
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á também um lado obscuro confirmado pela análise
e que foi visto várias vezes durante 2016. Apesar
dos claros benefícios dos investimentos nessas tecnologias, o relatório alerta para o fato de que conectar
milhares de coisas às atuais redes
corporativas já resultou em brechas
de segurança para a maioria das organizações.
O estudo mostra que, enquanto
quase todos os entrevistados (98%)
têm ideia do que é IoT, muitos não têm
clareza da definição exata de Internet
das Coisas e do que ela representa
para o mundo dos negócios. “A Internet das Coisas significa sensores
conectados à Internet e comportando-se de forma semelhante à Internet ao
criar conexões ad hoc abertas, compartilhando dados livremente e permitindo aplicações inesperadas, então
os computadores podem entender o
mundo ao redor deles e se tornarem o
sistema nervoso da humanidade”, explica o visionário do mundo da tecnologia Kevin Ashton. Ele criou o termo
“Internet das Coisas”.
Ao examinar os benefícios da
IoT para os negócios, Ashton descobriu que os benefícios conseguidos
para o mundo com a IoT superaram
inclusive as expectativas originais.
Esta “superação de expectativas”
se torna evidente em duas áreas es-
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tecnologia

veis a partir de estudos de casos focados na adoção
desta tecnologia.
Mais de sete em dez (72%) das empresas adotaram dispositivos de IoT no ambiente de trabalho. Serviços internos baseados em localização aparecem
como o segundo mais promissor uso para aprimorar
a produtividade dos empregados, atrás de monitoramento remoto. Vinte por cento reportaram a operação remota de iluminação e controle da temperatura
de prédios como o uso principal. Porém, esse número
mais que dobra, atingindo 53%, quando a questão é
implementações futuras.
Ao olhar para os resultados tangíveis realizados,
78% afirmam que a adoção da IoT no ambiente de trabalho aprimorou a eficiência de seu time de TI e 75%
apontam crescimento na lucratividade. A indústria
aumentou a eficiência nos negócios e a visibilidade
com o uso da IoT para monitoramento e manutenção.
Mais de seis em cada dez entrevistados (62%) do setor industrial responderam que já adotaram IoT. O seu
uso para monitorar e manter funções essenciais da
indústria foi identificado como o de maior impacto.
Atualmente, o uso de câmeras IP de monitoramento para segurança física em indústrias está ainda em
sua fase inicial, com apenas 6% tendo adotado essa
tecnologia. Contudo, quando questionados sobre futuras adoções, o resultado foi multiplicado por cinco,
atingindo 32%. Nesse setor, 83% apontaram o crescimento na eficiência dos negócios e 80% identificaram
aumento na visibilidade em toda a organização.
O setor de saúde adota a IoT para aprimorar o
monitoramento de pacientes, reduzindo custo e promovendo a inovação, surgindo como o terceiro mais

avançado setor na adoção da IoT. Cerca de 60% das
empresas de saúde já implementaram equipamento
de IoT em suas unidades. Nessa área, 42% dos executivos apontam como número um em uso de IoT o
item monitoramento e manutenção — acima de todos
os outros setores. Isso destaca a importância do monitoramento de pacientes por meio da Internet das
Coisas na atual indústria de saúde. Oito em dez respondentes apontaram o crescimento na inovação e
73% destacaram o corte de custos.
Por sua vez, varejistas promovem o engajamento
de consumidores e aumentam as vendas com o uso
de tecnologia de localização em ambientes internos.
Apenas 49% dos varejistas estão usando a tecnologia de IoT, mas 81% dos que já utilizam afirmaram ter
aprimorado a experiência de usuário. Uma experiência de consumidor aprimorada costuma ter um impacto significativo na lealdade do cliente e na receita.
Serviços de envio de ofertas personalizadas e de
informações de produtos dentro das lojas aos consumidores surgem como a principal adoção da IoT
nessa área, junto com monitoramento e manutenção.
Quatro em cada dez varejistas colocaram vigilância
na lista de top 3 de casos de uso.
No geral, os governos estão atrasados na adoção
da IoT. Apenas 42% dos municípios usam dispositivos e sensores de IoT. Um terço (35%) dos tomadores de decisões da área de TI reclamam que os executivos nesse setor têm pouco conhecimento sobre
o que é IoT, o dobro da média, o que sugere que a
desinformação é a maior barreira para a adoção em
massa no setor. Enquanto quase metade (49%) dos
departamentos de TI na área de governo lutam ao trabalhar com tecnologias defasadas, sete em cada dez
usuário de IoT no segmento público reportam corte
de custos e melhoria na visibilidade organizacional
como os maiores benefícios.

Mais de sete em dez (72%) das

O desafio da segurança
Além de retornos positivos, o estudo também revela um número de obstáculos que os líderes de TI
acreditam evitar para que a IoT tenha um impacto
ainda melhor nos negócios. Em particular, o custo
de implementação (50%), manutenção (44%) e integração das tecnologias legadas (43%) são apontados
como as principais questões.
Ainda mais notadas, as falhas de segurança são
encontradas em muitas das implementações de IoT.
O estudo aponta que 84% das empresas enfrentaram
falhas de segurança relacionadas à internet das coisas. Para mais da metade dos entrevistados, os ataques externos são a barreira principal à adoção de

empresas adotaram dispositivos
de IoT no ambiente de trabalho.
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Serviços internos baseados em
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localização aparecem como o
segundo mais promissor uso
para aprimorar a produtividade
dos empregados, atrás de
monitoramento remoto
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que eles fornecem, também precisam seguir esse
ritmo de crescimento. Se os negócios não tomarem
as providências necessárias para ganhar visibilidade
e analisar as atividades de IoT dentro de seus escritórios, eles correm o risco de expor a empresa a atividades nocivas. A Aruba está capacitando os clientes
a rapidamente avaliar as implementações de IoT dentro de suas unidades e determinar qualquer potencial
ameaça que elas possam representar”.
Ashton conclui: “desde o seu início, em 1999, a
Internet das Coisas foi ridicularizada, criticada e incompreendida. E aqui estamos nós, menos de duas
décadas depois, em um mundo onde dezenas de milhares de empresas estão economizando e gerando
centenas de milhões de dólares com a Internet das
Coisas, utilizando carros que dispensam motoristas,
estações de metrô que identificam os passageiros,
algoritmos que diagnosticam doenças fatais com o
uso de telefones e muitas outras tecnologias aparentemente impossíveis. O futuro promete muitas outras
coisas fantásticas. A decisão mais importante que
você pode tomar é como fazer parte disso”. •
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uma estratégia de IoT. Isso confirma que uma estratégia de segurança de TI holística, criada com um forte
controle de acesso à rede e política de gerenciamento, irá não apenas proteger empresas, mas também
facilitar o apelo da IoT na área de segurança.
A habilidade para capturar e efetivamente utilizar
dados é apontada por Kevin Ashton como “o que define a Internet das Coisas”, mas isso aparece como
um outro claro desafio para as organizações globais.
Embora quase todas (98%) das organizações que já
adotaram IoT afirmem que são capazes de analisar
as informações, quase todos os respondentes (97%)
sentem que há desafios para agregar valor com esses
dados. Cerca de um terço (39%) dos negócios não
estão extraindo ou analisando as informações coletadas nas redes corporativas, assim estão perdendo a
oportunidade de utilizar insights que poderiam aprimorar suas decisões de negócios.
Kozup comenta: “Embora a IoT cresça em implementação, escala e complexidade, metodologias adequadas de segurança para proteger a rede e os dispositivos, e o mais importante, os dados e os insights
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Uma experiência

de inovação social na
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Amazônia
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Por Mônica Oliveira
Consultora de Meio Ambiente

Paula Jardim
Professora do Ibmec

A complexidade das questões socioambientais na Amazônia exige
estratégias empresariais que sejam capazes de enfrentar os desafios
existentes no território, diante de diferentes cenários econômicos,
ambientais, políticos e culturais. A criação de oportunidades de
negócios deve atentar para os impactos positivos e negativos sobre
a rica biodiversidade da região, sendo úteis para contribuir na

pactos negativos para a região. Assim,
o reconhecimento de tais impactos e o
mapeamento das potencialidades das
relações estabelecidas permitem que
sejam identificadas, priorizadas e abordadas possíveis ações empresariais que
impactem positivamente no território. O
grande desafio dessa abordagem estratégica da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é a promoção conjunta
de bem-estar social e do alcance de
metas organizacionais. Por outro lado,
a superação desse desafio pode constituir como fonte de vantagem competitiva
para a empresa. A construção da vantagem competitiva baseada na sustentabilidade deve gerar soluções socialmente
corretas, ambientalmente sustentáveis e
economicamente viáveis.
A visão de geração de valor compartilhado, como estratégia para a criação
de vantagem competitiva, parte do mapeamento de todos os potenciais e possíveis impactos negativos gerados na
cadeia de valor da empresa e necessidades que podem ser atendidas. Cabe, então, a empresa agir minimizando tais impactos negativos e atendendo, de forma
dinâmica, às necessidades mapeadas.
Ao adotar essa estratégia de diferenciação, a empresa pode redefinir e mudar a

|

d

e fato, as contribuições para as
questões socioambientais do
território amazônico demandam uma abordagem multidisciplinar, discussões entre os diferentes
atores sociais e implementação de parcerias intersetoriais. Tal perspectiva busca
que o valor gerado pelas ações corporativas seja compartilhado, a partir da
possibilidade de convergir os recursos
financeiros dos grandes empreendimentos, a consequente riqueza criada por
seus negócios e a capacidade organizacional existente, em benefícios que gerem inovação de alto impacto social positivo no território. A premissa em que
se baseia tal perspectiva é a possibilidade dos negócios contribuírem na construção de alternativas positivas para as
questões sociais, a partir da resposta às
necessidades e demandas comunitárias,
criando valor social e valor econômico
de forma simultânea.
Cada vez mais o modelo de produção e consumo sem preocupação com
o impacto social e ambiental está sendo superado por uma visão de maior
interdependência entre os atores sociais. A ação empresarial extrativista na
Amazônia implica desafios singulares
que podem se refletir em profundos im-
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construção de soluções para questões sociais amazônicas.
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concepção de seus produtos e mercados de atuação,
assim como redefinir a sua cadeia de valor e suas
interações, além de criar clusters setoriais que auxiliem na correção das falhas estruturais existentes na
cadeia de valor.
A abordagem estratégica da RSE implica a consciente discussão sobre a ética nos negócios. A geração de lucro a partir da exploração de carências e necessidades de subsistências tem levantado questões
relevantes sobre a condução estratégica do negócio.
A orientação pelo lucro faz com que a empresa encare dilemas como aumentar o preço de um serviço
prestado ou expandir a base de consumidores que
podem acessar tal serviço. Quando a decisão passa
a ser tomada a partir da maximização do impacto social positivo, e não do lucro, os negócios da empresa
ganham um novo contorno, aproximando-se da ideia
de negócios sociais de Yunus.
Nos países em desenvolvimento, os negócios sociais têm se referido cada vez mais ao processo de
inclusão social com impacto de longo prazo. A força motriz do negócio social é a inovação social, que
possibilita a geração de valor, estabelecimento de relações e outros modelos de negócios que fogem dos

moldes tradicionais. Tal inovação social também pode
estar presente nas estratégias de valor compartilhado.
A ideia de negócio social não se confunde com
valor compartilhado, que a empresa busca gerar
valor econômico a partir da criação de valor social.
Assim, a finalidade empresarial continua sendo a
maximização do lucro, porém utilizando um caminho
de geração de valor (ou impactos positivos) para os
demais stakeholders na sua cadeia de valor. Para o
valor compartilhado, é fundamental que se estabeleçam práticas estratégicas que viabilizem o sucesso
da construção do relacionamento e engajamento dos
stakeholders, tais como: identificar pontos de interseção; definir questões sociais a abordar; criar pauta/
agenda social empresarial; integrar práticas de dentro para fora e de fora para dentro e incluir dimensão
social na proposta de valor.
Ao identificar os pontos de interseção será possível observar os vínculos existentes entre a empresa e
a sociedade, de dentro para fora e de fora para dentro,
como é o caso de diferentes condições socioeconômicas externas que exercem influências benéficas ou
não sobre a empresa. E, no olhar de dentro para fora
ainda têm as consequências sociais positivas e nega-

É evidente o papel inovador de
algumas empresas visionárias e
de vanguarda, que dão importância
significativa à gestão de pessoas
e aos aspectos socioambientais
do entorno de suas operações
e que passaram a utilizar
instrumentos capazes de promover
o relacionamento e engajamento das
partes interessadas
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O Caso da Jari Celulose
A empresa Jari Celulose é uma indústria produtora de celulose de eucalipto, localizada no Vale do
Jari, às margens do Rio Jari, na divisa dos estados
do Pará e Amapá, em uma área de 1,3 milhão de hectares, cerca de 120 mil hectares são destinados ao
plantio de eucalipto.
A história da empresa na região começou em
1967, quando o empresário norte-americano Daniel
Ludwing adquiriu a área na Amazônia com o objetivo
inicial de realizar na região um projeto de refloresta-

mento, naquela época predominava o extrativismo da
castanha-do-pará e da borracha.
Quase duas décadas depois, em 1982, uma associação de grupos empresariais assumiu o projeto
que tinha como objetivo o reflorestamento e a produção de celulose. Em 2000 o controle acionário foi
assumido pelo então grupo Orsa, presidido por Sergio Amoroso, que diversificou os negócios na região,
implementou produtos e processos inovadores como
o manejo sustentável de floresta nativa e plantada,
certificadas pelo Forest Stewardship Council (FSC);
atividades de estímulo à produção de produtos florestais não madeireiros com vistas ao fomento da cadeia
produtiva da castanha-do-pará, açaí, cacau, entre outros produtos nativos da região; e nas ações de apoio
à comunidade com a instituição de uma unidade da
Fundação Orsa na região, que possui forte atuação na
área socioeconômica, com atividades que promovam
principalmente a geração de renda para a comunidade local.
A empresa oferece residência para os empregados na cidade de Monte Dourado (PA), escola para
os filhos dos funcionários, possui aeroporto próprio,
ferrovia para o transporte da madeira, estação de tratamento de água e produção de energia a partir de
uma usina térmica que funciona à base de derivados
de petróleo e biomassa. Muitos dos equipamentos e
serviços públicos oferecidos na região, manutenção
das estradas e vias de acesso às localidades são realizadas em parceria com o poder público local.
No período de 2001 a 2005, a empresa realizou
inovações sociais nas suas práticas organizacionais.
Foram quatro anos de rico aprendizado, com amadurecimento profissional e pessoal que enriqueceu
a bagagem de todos, através da oportunidade de
aquisição de novos conhecimentos, discussões e
reflexões sobre as mudanças ambientais e socioeconômicas ocasionadas em uma região tão sensível,
diante da chegada de um grande empreendimento; e
as alternativas para minimizar os passivos existentes
e potencializar os impactos positivos.
O trabalho da empresa foi além das fronteiras internas nas áreas administrativa, industrial e agroflorestal, das atividades realizadas com os empregados,
familiares e demais comunitários, até o processo de
articulação político-institucional que se fez presente,
dado o desafio da empresa em executar algumas atribuições que são do poder público.
Vale destacar que executá-las, na maioria das vezes, é inevitável e necessário para as empresas localizadas em zona remota da Amazônia, onde a única
saída é atuar em parceria com o governo de modo
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tivas dos impactos gerados pela empresa, que varia
de acordo com as características do local de operação, e que podem sofrer mudanças com a evolução
da ciência, tecnologia e dos padrões sociais.
Por essa abordagem, a RSE deve buscar desenvolver ações e projetos que tenham interseção com
a área de atuação da organização. Com a criação de
uma pauta social empresarial, a agenda social deve
não só mitigar os danos causados pelas atividades
empresariais – RSE responsiva –, mas construir
oportunidades de promoção dos benefícios sociais e
econômicos de forma simultânea – RSE estratégica.
É nesse processo que surge uma relação simbiótica:
o sucesso da empresa e o sucesso da comunidade
passam a se reforçar mutuamente. Em geral, quanto
maior o vínculo de uma questão social com a atividade da empresa, maior a oportunidade de alavancar
os recursos da organização e beneficiar a sociedade.
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a atrair recursos financeiros, humanos e fornecedores para a região, e principalmente prever possíveis
impactos potenciais negativos como: pressão sobre
a infraestrutura, serviços públicos e recursos naturais. Para tanto, são necessários acordos e termos
de compromisso entre as partes de forma que sejam
oferecidas as condições mínimas necessárias nas
áreas de saúde, educação, segurança, moradia e infraestrutura local.
Nas indústrias do setor extrativista localizadas
em zonas remotas, tudo se agiganta ainda mais, onde
se encontra um contexto organizacional com diferentes culturas e, por vezes, práticas e formas de gerenciamento. Nessa circunstância, as iniciativas são
desafiadoras e singulares, muitas delas de vanguarda,
necessárias para que haja diálogo e engajamento da
empresa com os stakeholders, na busca pela construção de laços de confiança para que sejam identificadas as necessidades, anseios e os interesses das
partes interessadas, e as expectativas levantadas sejam compartilhadas e, na medida do possível, atendidas – principalmente as de empregados, familiares e
comunidade local.
O emprego de práticas de consulta e fomento ao
diálogo ajuda a promover o relacionamento e engajamento da empresa com os stakeholders, o que
já é percebido como imperativo para o sucesso de
uma organização. Nesse processo, é fundamental a

participação dos empregados, a partir de ações que
buscam identificar habilidades, valores e crenças e
ao mesmo tempo desenvolver competências relacionadas à comunicação, liderança, negociação e empreendedorismo.
É valido salientar que a construção de competências em gerenciar os ativos sociais de quem vive e
trabalha em cidade-empresa localizada em zona remota são antigos desafios contemporâneos. Ao longo
das últimas décadas, é evidente o papel inovador de
algumas empresas visionárias e de vanguarda, que
dão importância significativa à gestão de pessoas e
aos aspectos socioambientais do entorno de suas
operações e que passaram a utilizar instrumentos capazes de promover o relacionamento e engajamento
das partes interessadas, o protagonismo e empoderamento comunitário, além de dar transparência aos
processos organizacionais.
Estruturas empresariais localizadas em zonas remotas da Amazônia são singulares, onde cultivar e
desenvolver ligações interpessoais favoráveis, como
preconiza a teoria dos stakeholders, são imperativos
para os que vivem em cidades-empresas. Os empreendedores são movidos a desafios, uma das características daqueles que se deslocam para essas áreas,
e os laços sociais melhoram a qualidade de vida.
No Vale do Jari muitos dos ativos encontrados,
que favorecem a aquisição de novos conhecimentos
e o desenvolvimento de novas habilidades, estão relacionados aos saberes locais intangíveis, compartilhados gratuitamente e de forma solidária. Os resultados positivos se encontram até hoje na região, e
que continuam a dar frutos, sejam pelas ações que se
desdobraram a partir dos projetos estruturantes criados, no período aqui sinalizado, ou no capital intelectual e social que carregam os que por lá passaram.
As contribuições deste trabalho buscam não só
registrar e valorizar o empenho de todos os que
acreditaram que uma mudança seria possível – mudança de olhar, de percepção, de valores – e que a
capacidade de transformação está em cada um, para
que seja possível se fazer um dia a dia melhor coletivamente, “de dentro pra fora e de fora pra dentro”;
e também estimular a produção de mais trabalhos
acadêmicos e pesquisas científicas sobre estruturas
organizacionais remotas, cada um dos aspectos que
se inter-relacionam por ser uma temática intermultidisciplinar; além de tentar auxiliar gestores que estejam dispostos a agir com maior comprometimento
“sócio-organizacional”, incentivando-os a mostrar
suas capacidades de implementar práticas de inovação social transformadoras e sustentáveis. •

|

Acreditamos no poder
da interação. Sabemos que
as trocas geram mudanças
positivas que nos motivam,
levam mais longe e fazem
bem. É por isso que a gente
se dedica tanto a ampliar
as possibilidades de conexão
entre as pessoas. Porque
coisas incríveis acontecem
quando a gente interage.
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junto
é bem
melhor.
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recursos hídricos

Quando a

economia

de água
é o principal negócio

empresa desenvolve projetos para
reduzir o consumo de água e ampliar
os índices de reúso, contribuindo para
melhorar a oferta e a qualidade desse
recurso natural, de acordo com os
princípios de sustentabilidade do Grupo
Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Na
fábrica de Betim (MG), por onde passam
aproximadamente 30 mil pessoas por
dia, o índice de reúso de água chega
a 99% e já há investimentos para
aumentar esse número para 99,4%.

a
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que vai além de produzir carros. A

lém do alto índice de reúso, a meta
de reduzir o consumo de água é alcançada com ações de engajamento
dos empregados e com ferramentas
da metodologia WCM – adotada em todo o Grupo FCA para melhorar a eficiência da produção e eliminar perdas e desperdícios. Por tudo
isso, a Fiat Automóveis é hoje uma referência
em gestão hídrica no setor automotivo.
O Brasil sedia a maior unidade de produção
do Grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no
mundo, localizada em Betim (MG) e em operação desde 1976. Desde a inauguração, a fábrica
de Betim já produziu mais de 14 milhões de automóveis e comerciais leves e tem capacidade
de produção diária de cerca de 3 mil veículos.
A fábrica é também uma das mais complexas e versáteis do mundo, capaz de se adequar
às variações e oscilações de demanda ao oferecer resposta rápida na entrega dos produtos
que os clientes almejam.
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A Fiat Automóveis tem um desafio
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Na Fiat Automóveis, a sustentabilidade é um processo de melhoria contínua, essencial para a perenidade da empresa ao equilibrar as oportunidades de
negócios, as necessidades atuais da sociedade e o
bem-estar das gerações futuras. Ao longo dos anos,
a estratégia de sustentabilidade da empresa deu origem a uma série de programas, em um sistema de
governança corporativa que abrange:
PRODUTO: a busca pela excelência e inovação
contínua como diferenciais e o desenvolvimento de
produtos que gerem menos impactos ambientais.
PESSOAS: respeito à diversidade, valorização do
bem-estar e compromisso com o crescimento das
pessoas.
PARCEIROS: relação embasada pela parceria,
crescimento mútuo e transparência. Engajamento de
parceiros nos desafios do setor automobilístico.
PLANETA: utilização responsável dos recursos
visando ao equilíbrio e à preservação do meio ambiente, minimizando o impacto das operações da empresa.
COMUNIDADE: compromisso com o desenvolvimento social das comunidades em que a empresa
está inserida.
CLIENTES: intensificar a experiência do cliente
com a marca e a estratégia de sustentabilidade da
empresa.
No eixo Planeta, a Fiat vem realizando investimentos contínuos no aprimoramento dos processos produtivos e na capacitação das equipes para assegurar
uma produção mais limpa, tendo como alicerces o
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), implantado no
início dos anos 1990. Ao contrário de intervenções
pontuais e corretivas, a empresa passou a atuar de
maneira proativa na prevenção e redução dos impactos ambientais, alinhada aos princípios de sua Política Ambiental e Energética.
Como consequência da evolução consistente das
políticas e práticas voltadas para a preservação ambiental, a Fiat foi a primeira fábrica de automóveis leves e de passeio do país a conquistar a ISO 14001, em
1997. Em 2011, foi pioneira no setor ao eliminar o uso
de aterros, destinando 100% dos resíduos gerados na
fábrica para a reciclagem e o reaproveitamento. Em
2013, a Fiat inovou mais uma vez ao ser a primeira fábrica de automóveis leves e de passeio da América Latina ao conquistar a ISO 50001, de gestão de energia.
Redução no consumo de água industrial
na cabine de pintura
Um time de seis empregados identificou a oportunidade de reduzir a frequência de descarte da água

industrial dos três tanques de decantação das cabines de Pintura. Essa água, utilizada em circuito fechado, tem como função absorver a poeira de tinta
de quatro cabines de pintura. Para remoção da borra
da tinta que se acumulava no fundo, os tanques eram
esvaziados quatro vezes por ano.
A solução proposta foi otimizar a floculação e
coagulação da borra de tinta, facilitando a sua remoção. Dessa forma, foi realizado um estudo em parceria com o fornecedor para modificar a dosagem dos
produtos químicos adicionados nos tanques de decantação, conforme ilustração abaixo.
Com a otimização da dosagem dos produtos químicos, observou-se que a borra de tinta, que anteriormente decantava, passou a flutuar, sendo possível ser retirada facilmente, ampliando, dessa forma,
a vida útil da água. A medida trouxe como resultado a eliminação do descarte de aproximadamente
3.000 m3/ano de água industrial, com a redução da
necessidade de abastecimento dos tanques de quatro
para duas vezes por ano.
Redução do consumo de água no controle
de pressão do bombeamento
Uma das responsabilidades da área de Utilidades
e Meio Ambiente é manter o abastecimento da água –
potável e industrial – para toda a fábrica. Um time de
sete empregados concluiu que era possível otimizar
a estratégia das malhas de controle de pressão dos
sistemas de abastecimento de água ao verificar os
seguintes pontos:
- controle existente não consegue estabilizar a
pressão de água obedecendo o set-point dentro dos
valores determinados;
- com a redução do consumo, o sistema de controle não consegue reduzir a pressão do sistema ao
set-point desejado, sendo necessário abrir válvulas
de by-pass e restringir a vazão de descarga das
bombas.
Depois de estudo de caso e análises, o time detectou que seria possível alterar a metodologia da
estratégia de controle da pressão ao trocar o sistema
a válvulas por inversores de frequência nos circuitos
da Caldeira, de Água Potável e de Água Industrial. Os
inversores de frequência conseguem manter o nível de pressão conforme demanda. Para isso, foram
comprados inversores, somando um investimento de
R$ 407.877,00.
No período de um ano, somando-se água potável e industrial, a economia total foi de 137.444 m³.
Além do resultado hídrico, o projeto obteve ganhos
em energia. Identificou-se uma redução de 1,1 milhão

Em 2010, com investimentos
que somaram cerca de R$ 12
milhões, a Fiat incorporou ao
seu complexo de tratamento
de efluentes as tecnologias de
Membranas (MBR) e de Osmose
Reversa (OR), sendo esta última
muito usada em Israel para

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES
As estações de tratamento de efluentes, instaladas desde o início de operação da fábrica, passaram
por diversas modernizações, sempre utilizando tecnologias de ponta vigentes em cada época.
No início dos anos 1990, a Fiat já havia decidido
investir em equipamentos para recírculo de água. Em
1996, após a construção de uma nova estação de tratamento de leito fluidizado e biofiltração com carvão
ativado, a fábrica atingiu 92% de reúso – um marco
na época.
Em 2010, com investimentos que somaram cerca
de R$ 12 milhões, a Fiat incorporou ao seu complexo
de tratamento de efluentes as tecnologias de Membranas (MBR) e de Osmose Reversa (OR), sendo esta
última muito usada em Israel para dessalinização da

água. Com a implantação desse sistema de tratamento de efluente, pioneiro na América Latina, a fábrica
alcançou 99% de reúso.
O reúso da água, oriunda do complexo de tratamento de efluentes, nos processos industriais possibilitou uma redução do consumo de água por ano
de cerca de 1.180.000 mil m3 – volume necessário
para abastecer uma cidade de aproximadamente 30
mil habitantes por ano. Essa economia, associada à
melhoria dos parâmetros de descarte do efluente,
permitiu à empresa alcançar nível de desempenho
que atende não somente ao exigido pelas legislações
brasileiras, mas também aos padrões mundiais.
Atualmente, o complexo é composto por sete
instalações para tratamento do efluente tecnológico
(industrial) e do efluente sanitário. Conta também
com um laboratório, certificado na Norma ABNT
NBR ISO 17.025, onde vários parâmetros são analisados ao longo do tratamento do efluente, com o
objetivo de garantir a qualidade da água que será
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KWh/ano, o que representa uma eficiência de 20% se
comparado com o consumo anterior à modificação.
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recursos hídricos

recirculada nos processos de manufatura e da água
que será descartada no emissário da concessionária local.
Em uma terceira onda de modernização, a Fiat
iniciou, em 2014, investimentos de R$ 4 milhões no
complexo de tratamento de efluentes. A economia
poderá chegar a 900 milhões de litros por ano – o
suficiente para suprir as necessidades de cerca de
270 mil pessoas/ano, de acordo com estimativa da

Companhias que agem pensando
no presente e no futuro com vistas
ao uso cada vez mais racional dos
recursos hídricos têm se destacado,
não apenas porque se tornam menos
suscetíveis a fatores externos,
mas também porque geram ativos
financeiros – resultantes de menos
gastos – e porque beneficiam a
comunidade em que estão inseridas
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ONU, que considera que cada indivíduo necessita de
3,3 m3/mês para consumo e higiene.
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
Os empregados da FCA são estimulados a incorporar a cultura da sustentabilidade no dia a dia, o que
implica em explorar oportunidades nunca antes percebidas e buscar soluções para o uso racional da água.
As informações referentes às práticas ambientais
e do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) são disseminadas por meio de revistas, banners, informativos,
cartilhas, intranet e campanhas específicas.
O tema de economia de água também é abordado
constantemente nas pautas do “Bom Dia”, que consiste em um roteiro principal para a reunião matinal que
acontece diariamente nas unidades pelos líderes de
produção. A pauta é enviada pela área de comunicação
interna e traz algum tema específico para reflexão.
Os conceitos e as ferramentas relacionados à
prática ambiental estão presentes já no primeiro dia
de trabalho do empregado. Todos que passam a fazer parte do time da Fiat participam do Treinamento
Básico Introdutório, que inclui o módulo “Sistema
de Gestão Ambiental e Energética Fiat Automóveis”.
Todos os empregados, independentemente do nível
hierárquico, têm acesso ao conteúdo, sendo mobilizados a atuarem como protagonistas das mudanças
e melhorias contínuas. Em 2014, 1.278 pessoas participaram do TBI.

RESULTADOS
O uso racional da água já é há muito tempo uma
importante diretriz da política ambiental da fábrica da
Fiat em Betim (MG). Como resultado, desde 1994, a
fábrica reduziu em 68% o consumo de água por veículo produzido.
Em uma época em que a questão hídrica é uma
preocupação crescente, não apenas no Brasil, mas
em várias regiões do mundo, posturas e práticas
como as da Fiat podem servir de exemplo para outras empresas. Companhias que agem pensando no
presente e no futuro com vistas ao uso cada vez mais
racional dos recursos hídricos têm se destacado,
não apenas porque se tornam menos suscetíveis a
fatores externos, mas também porque geram ativos
financeiros – resultantes de menos gastos – e porque
beneficiam a comunidade em que estão inseridas e o
meio ambiente como um todo.
A gestão hídrica é encarada pela Fiat como um
investimento e não como custo, pois traz impactos
diretos para a perenidade do negócio. Como exemplo,
em 2010, a empresa investiu cerca de R$ 12 milhões
com a implantação de tecnologias para otimizar o tratamento de efluentes, ampliando o índice de água recirculada de 92% para 99%. Em 2014, recuperou esse
investimento com a economia de toda a água que
deixou de ser captada em quatro anos. As empresas
que investem em gestão hídrica com planejamento
de longo prazo estão, portanto, mais preparadas para
enfrentar o cenário atual de crise hídrica.
O uso racional de água não é uma preocupação
recente da Fiat Automóveis, mas já é foco de planejamento de longo prazo com ações contínuas. No mundo
corporativo, inserir a sustentabilidade na estratégia de
negócio requer um amplo conjunto de ações com o intuito de mobilizar e engajar as pessoas, na perspectiva
de que a prática é resultado da consciência coletiva, de
que cada um tem que fazer a sua parte. •
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Nesse processo, Cruz diz que economiza, em média, de 2.500 a 3.500 litros por mês e reduziu o preço
da conta de água de aproximadamente R$ 100 para
cerca de R$ 25 mensais.
Na 15ª edição da Maratona Cultural promovida
pela empresa, em 2015, os filhos dos empregados da
fabricante foram convidados a participar de ação de
engajamento sobre consciência ambiental e redução
de consumo de água. Os estudantes foram estimulados a realizar trabalhos sobre os diversos aspectos
que influenciam a oferta de recursos hídricos com a
realização de atividades em portal e produção de maquetes, cartazes ou vídeos.
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Alguns dos veículos de comunicação atingem não
apenas os funcionários no interior da fábrica, mas
também as famílias e o círculo social de cada um. É o
caso da revista “Fiat em Família”, que continuamente
aborda pautas de gestão hídrica.
Pedro Cruz, que integra a equipe da unidade de
Prevenção e Combate a Incêndios da Fiat, conheceu
a prática de reúso de água na fábrica e traçou uma
metodologia para sua realidade. Em sua casa, em
Contagem, cidade vizinha de Betim, ele faz captação
da água de chuva e desenvolveu sistema para reutilizar a água descartada pela máquina de lavar roupas.
“Quando conheci a gestão ambiental da Fiat, a metodologia de organização do local de trabalho chamada
5S e a estação de tratamento de reúso de água, pensei que poderia fazer algo na minha casa. Daí, surgiu a ideia de buscar algumas formas de economizar
água”, conta o empregado.
Pedro instalou encanamento na saída de água da
calha – com filtros e saída de ar no cano de PVC – que
leva todo o volume captado para uma caixa d’água de
500 litros. Caso a quantidade ultrapasse esse montante, a água excedente vai para uma piscina de 5.000
litros. Pedro também descobriu que cada ciclo da máquina de lavar roupas gasta 200 litros. “Coloquei dois
tanques que suportam 200 litros cada e envio a água
que seria descartada para eles. Depois, trato a água
com o uso de filtros em cada tanque e posso utilizar
até mesmo para lavar roupas novamente”, explica.
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sustentáveis

Gerdau reutiliza 97,5% de água
no processo de produção do aço
Preocupada em garantir a operação sustentável em
suas usinas, a Gerdau, líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras
de aços especiais do mundo, possui uma das melhores
taxas de recirculação de água na indústria mundial do
aço, com um índice médio superior a 97,5%. Na prática, essa totalidade da água é reutilizada, descontando-se uma pequena quantidade de 2,5% que corresponde
principalmente a perdas por evaporação.
Além dos benefícios ao meio ambiente, a recirculação de água proporcionou, em 2016, uma redução de
custos da ordem de R$ 18 milhões. Esses bons resultados no processo de reutilização da água se devem
a investimentos contínuos em avançados sistemas fechados de tratamento e recirculação. Em 2016, foram
investidos R$ 234 milhões em projetos de melhorias
ambientais que também incluem ações de preservação da água. A gestão da água é um fator tratado com
máxima atenção pela Gerdau, uma vez que a água é
um dos recursos naturais essenciais na produção do
aço. Na usina da Gerdau no Rio de Janeiro, por exemplo, houve redução da vazão de captação do recurso
de 600 para 368 m³/h nos últimos dois anos por intermédio de projetos e melhorias internas.
“O aumento da escassez de água gera custos cada

vez mais altos na disponibilização desse recurso para
toda a sociedade. A indústria tem se esforçado em
realizar investimentos e práticas operacionais que
possibilitam a recirculação da água e a redução do
seu consumo, conseguindo resultados cada vez mais
expressivos. Acredito que houve importante evolução,
mas ainda há espaço em toda sociedade para avanços
no combate ao desperdício”, explica Hermenio Gonçalves, diretor Corporativo Industrial, Engenharia e
Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
A Gerdau conta com diversos reconhecimentos em
função do projeto de reutilização da água. No Peru,
por exemplo, foi agraciada pelo governo local com o
“Premio a la Ecoeficiencia Empresarial en la categoría
de Gestión del Agua” por ter registrado zero efluentes.
No Chile, a unidade da Gerdau é considerada uma das
10 mais sustentáveis do país, segundo o Estudo Anual
de Sustentabilidade e Investimentos Responsáveis da
Agenda de Líderes Sustentáveis 2020 (ALAS 20). A
instância reconhece as empresas e profissionais que
se destacam por sua liderança nos setores ambientais, sociais e econômicos. Em Carrolton, nos EUA,
uma das plantas da Gerdau foi reconhecida com um
prêmio de distinção ambiental em 2016 pelo Departamento de Serviços Ambientais da região.
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A Bridgestone Corporation será a principal patrocinadora do Bridgestone World Solar Challenge 2017
(BWSC), competição que acontecerá entre os dias 8 e
15 de outubro na Austrália. Com o objetivo de impulsionar as tecnologias ambientais do setor automotivo,
a Bridgestone confirma seu compromisso com as novas modalidades do automobilismo.
O BWSC representa o evento ideal para promover esforços de pesquisa e desenvolvimento voltados
para a mobilidade sustentável. Patrocinado pela Bridgestone pela primeira vez em 2013, o BWSC representa para a empresa uma maneira de impulsionar o
desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis, como seus inovadores pneus ECOPIA com
tecnologia “ologic”. Além disso, ao apoiar equipes do

BWSC de todo o mundo, a Bridgestone busca servir
de inspiração para os jovens engenheiros que terão
um papel fundamental no desenvolvimento dessas
tecnologias no futuro.
O BWSC é um dos mais conhecidos eventos com
veículos solares do mundo e foi criado em 1987, sendo
este ano o 30º aniversário da competição. Na corrida,
os carros devem percorrer um caminho de 3.000 quilômetros entre Darwin, na costa norte da Austrália, e
Adelaide, ao sul do país. O evento tem duração de cinco
dias e os participantes escolhem entre três categorias
de corrida para competir, cada uma com diferentes requisitos. A competição de 2015 contou com a participação de 46 equipes provenientes de 25 países, formadas
principalmente por estudantes universitários.

“É incrível tudo que o Prêmio Nokia Bell Labs traz
para nossa indústria e nossa comunidade de pesquisa
em termos de energia, inovação e colaboração. A variedade de ideias que a competição gera sempre me impressiona. Mal podemos esperar por essa nova rodada
e estamos animados com as possibilidades de mudar
profundamente nosso mundo”, afirma Marcus Weldon,
presidente do Nokia Bell Labs e diretor de Tecnologia
da Nokia.
A competição dá continuidade à rica tradição do Nokia Bell Labs de encontrar soluções para alguns dos
maiores desafios enfrentados pela indústria da informação e das telecomunicações. Desde a criação do
prêmio, em 2014, cerca de 1.000 candidatos apresentaram propostas. Os finalistas das edições anteriores
vieram de países como Bélgica, Canadá, Alemanha,
Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido e
Estados Unidos. Entre eles encontramos ganhadores
que apresentaram soluções para melhorar a Internet
das Coisas (IoT) e trouxeram novos jeitos de simplificar
o Big Data para que daí sejam extraídos informação e
conhecimento processáveis.

Suez compra GE Water e
se torna líder mundial do
mercado de água industrial

se beneficiar da partilha do nosso conhecimento, experiência, localizações geográficas, produtos e serviços de alto valor. O mesmo irá acontecer com nossos
acionistas com o fortalecimento do nosso perfil de
crescimento rentável. Estamos muito satisfeitos por
unir forças com a CDPQ, que compartilha nossa visão
estratégica a longo prazo.”
Michel Sabia, presidente da CDPQ, diz que o investimento faz parte da visão de longo prazo da Caixa. “A
GE Water tem se posicionado como um participante-chave na indústria de tratamento de água com tecnologia avançada e uma equipe de gestão que aproveita
plenamente essa vantagem competitiva. Soube construir um negócio líder com receitas recorrentes e uma
base de clientes qualificada e diversificada.”
O mercado global de água industrial é de € 95 bilhões, com um crescimento esperado de 5% ao ano,
apoiado pela legislação ambiental. Nesse mercado, a
GE Water tem uma carteira diversificada e equilibrada de clientes, tanto em termos geográficos (50% das
vendas na América do Norte e 50% no resto do mundo) quanto na distribuição dos setores.

A GE Water, líder global na gestão e tratamento de
água industrial, que movimentou negócios da ordem
de US$ 2,1 bilhões em 2016 e tem 7.500 funcionários,
acaba de ser adquirida pelo grupo SUEZ em parceria
com a CDPQ – Caixa de Depósitos e Investimentos de
Québec.
A transação transforma a SUEZ em líder na prestação de serviços de água industrial, melhorando seu
perfil de crescimento e rentabilidade a longo prazo,
oferecendo perspectivas muito atraentes para seus
acionistas.
Jean-Louis Chaussade, CEO da SUEZ, diz que a
aquisição da GE Water reforça a posição do Grupo no
mercado altamente promissor e de forte crescimento de água industrial. “Esta fusão irá criar valor tanto para nossos colaboradores quanto para clientes e
acionistas”, informa Chaussade. “Nossos clientes irão
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O Nokia Bell Labs lança a quarta edição de sua
competição anual, o Prêmio Nokia Bell Labs, que reconhece os inovadores cujas ideias possam mudar o
jogo nos domínios de Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática, ideias com potencial de romper ou alterar
profundamente o estado da existência e da experiência
humanas.
Pesquisadores, cientistas e inovadores do Brasil e
de outros países participantes devem enviar suas propostas até 1º de maio de 2017. Prêmios de até 175.000
dólares serão concedidos aos três primeiros lugares,
recompensados, ainda, com a oportunidade de colaborar no desenvolvimento de ideias junto ao mundialmente renomado Nokia Bell Labs.
A competição se concentra em propostas inovadoras que procurem resolver desafios sociais e humanísticos mais amplos. Podem ser incluídas inovações
disruptivas que conectem humanos, sentidos, coisas,
sistemas, infraestrutura ou, ainda, processos que tornem possível um futuro no qual, a criação do conhecimento novo esteja associada a um “sexto sentido” para
economia de tempo.
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Nokia procura brasileiros inovadores para competição
sobre o futuro da experiência humana
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North America, notably Americans and Mexicans. But
not only them. One specific group received the news with
great concern: the global scientific community.
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The election of Donald Trump caught not only

The fear is that the gains made in the Obama administration will
disappear in the blink of an eye. Or rather, at the signing of a decree.

This is enough, for example, for Trump to “erase” the signature of the Paris
Climate Accord.
In the cover story of this issue, we try to sketch the risk that the new president
of the United States can pose to the fight against climate change. Trump’s early actions in the environmental arena signal that there may be setbacks in this agenda.
Possible developments, as well as climate, will have global impact. After all, we
are all passengers on this boat called Earth.

|
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Let there

The genesis
Behind the Memphis Meats project are three researchers: Nicholas Genovese, a vegetarian and
North American biologist; Uma Valeti, an Indian cardiologist; And Will Clem, a tissue engineer whose
family owns a chain of barbecue restaurants in Memphis, Tennessee. One of the inspirations to create the

project came from Valeti, who plunged into the world
of biotechnology research, working on a potential
therapy that could use stem cells to regenerate the
heart muscle after a heart attack, when it had the following epiphany: “If you are Regenerating the heart
muscle, why could not he use the same technique to
make meat?”
The question led the researchers to IndieBio, the
accelerator in the field of synthetic biology. With offices in the United States and Ireland, IndieBio works
to develop biotechnology companies using the Silicon
Valley model: connecting investors and innovative
minds.
A large number of reputed investors are looking at
meat farmed in the laboratory, or “cultivated meat” as
it is referred to in the field of research, not only as a
solution to some of humanity’s greatest problems, but
also as a profitable business.
THE ENVIRONMENT THANKS
Ninety percent of human diets include some type
of meat. But its production is too expensive for the
planet. According to a study by Chatham House, a
think tank of international affairs, livestock production accounts for 14.5% of greenhouse gas emissions,
making it the largest contributor to global warming,
far more than traditional villains like Cars, trucks
and planes. Meanwhile, deforesting forests to create
areas of cattle pasture is a criminal practice that is
still a reality in many countries. In Brazil, in the early
2000s, environmentalists pointed out that about 70%
of the deforested areas of the Amazon Region have
the purpose of raising livestock.
Today soybean cultivation aggravates this risk scenario. In just one year, the expansion of soybean farms
(mainly used as food for cattle) in South America was
responsible for the removal of more than 4,500 square
kilometers of tropical forest. And the world’s hunger
for meat is only increasing: consumption is expected
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he Operation “Carne Fraca” shaken the
carnivorous convictions of at least part of
the Brazilian consumer – frightened by the
quality of the meat sold by the main domestic slaughterhouses. Amid the scandal that has
shaken Brazilian agribusiness, a breath may come
from Silicon Valley. One of the thousands of startups
in the most innovative region on the planet is developing “meatless” meat. Who is ahead of the ambitious
project is the Memphis Meat.
The initiative unites scientists and entrepreneurs,
who work with the mission of creating a healthier
meat with less environmental impact in the laboratory. And the best: it does not involve killing animals!
Today the idea of eating lab meat may sound
strange, but its proponents say that beef can help alleviate the global food and health challenges caused
by the growing global appetite for conventional meats.
Data from the Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) make the option seem quite
natural. The estimate is that demand for meat in North
America will increase by 8 percent between 2011 and
2020, Europe by 7 percent and Asia by 56 percent.
It is a fact that the cultivable land of the planet
could not – with the present methods of production
– to meet this increase of demand. In turn, laboratory
meat would reduce the land needed to produce steaks
by 99% and water consumption by 90%. The emission of greenhouse gases would also be considerably
reduced. On the other hand, electricity consumption
can be much higher.
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to nearly double by 2050. Even with advanced agricultural techniques, it is difficult to imagine the Earth
remaining unharmed to all this consumption. Livestock
already uses 30% of the planet’s surface. And 33% of
arable land goes into feed production, according to a
2007 United Nations report. As water consumption
increases and the resource becomes scarcer, it may
be more difficult to justify the 15,500 liters of water
needed to produce 1 kg of beef.
Meat grown in the laboratory can do more than
create new paradigms for agriculture. Cultivated
meat, for example, challenges traditional religious dietary structures like halal and kosher. And it’s hard
to know what these products will mean to those who
consider themselves vegetarians.
Although the cultured meat is cellularly identical
to the flesh of a cow, the members of Memphis believe that there should be no conflict for those who
do not consume meat for moral or philosophical
reasons. Even they rely on this audience for future
consumption product, because they start from the
premise that if someone chose to be vegetarian for
ethical reasons, but loves meat, can taste the laboratory meat, which did not cost the life of any animal.
Health benefits
In some respects, researchers say, meat grown in
the laboratory may be better for the human organism.
This is because the cultured meats would be produced in sterile environments, therefore they would
be free of possible contaminations by dangerous bacteria. The Centers for Disease Control and Prevention
estimates that the presence of pathogenic bacteria in
conventional meat is the most common source of fatal food infections.
The use of antibiotics in food-producing animals –
to fight disease and help them grow faster – has been
identified as a source of antibiotic-resistant bacteria,
which becomes a danger to humans. In the United
States, the Food and Drug Administration (FDA) estimates that sales of antibiotics rose 23 percent between 2009 and 2014.
In addition to the Memphis Meats, a team of Dutch
researchers also works on the development of laboratory-created meat. Both projects do not require the
use of antibiotics in their products, since the sterile laboratory process does not require them. They
also do not use growth-promoting hormones, a usual
procedure for raising cattle. According to a report by
the European Commission, its harmful effects on humans may include “developmental, neurobiological,
genotoxic and carcinogenic disorders.” Among these

hormones, estradiol has been banned in farm animals
in Europe since 2003, but continues to be used in
many countries.
Less risk to health
As for laboratory meat and cancer, the story is
still undefined. Last October, the International Agency
for Research on Cancer, which is part of the World
Health Organization, published a report that classified red meat as “probably carcinogenic to humans”
and processed meat as “carcinogenic to humans.”
However, scientists remain unsure which elements
of conventional meat are responsible for their potential carcinogenic effects. When discovered, they can
be eliminated from laboratory meat.
Another item that can be removed from cultivated
meat, or significantly reduced, is saturated fat, which
raises the level of bad cholesterol, translating into
risk of stroke or heart disease. Healthier omega-3
fatty acids could take their place.
On the other hand, according to experts, the potentially carcinogenic compounds found would be harder
to get rid of. Among them are nitrites and nitrates,
preservatives that are commonly used in processed
meats such as ham and bacon.
Another point that still challenges the researchers is regarding the removal of fat, which causes the
meat to lose juiciness and texture. And, if you add a
lot of omega-3 fatty acids, it can have a fishy taste.
Meat grown in the laboratory may be better for the
environment and correct several aspects that impact
health. However, for now, it still loses its flavor to “traditional” meat. One Valeti acknowledges the failure and
has already stated that it has not yet reached the ideal
flavor; But in a few years it is expected to sell meat
equivalent to bovine, pork and chicken with the same
taste as the original, made by nature, and with the advantage of being environmentally correct and with security procedures at a higher level of control than the
Applied in the cultivation of animals in farms.
Investiment
Regarding this aspect, we can decide if he is good
too. The stakes are high: Memphis Meats has received
almost $ 3 million in investor support.
Today, the company’s laboratories develop meats
from cow cells, pigs and chickens. The experience is
made in steel tanks that contain glucose, vitamins and
minerals – food for the cells to multiply.
It is estimated that the result of this experience
will reach the shelves in 2021. Soon, in a supermarket
near you. •
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Brazil,

a country where
inequality rises

A quarter of a century of impressive gains in terms of human
development in Latin America and the Caribbean hides slow and
uneven progress for disadvantaged groups. This is one of the
conclusions of the new edition of the Human Development Report of
the United Nations Development Program (UNDP). Brazil has plunged
19 positions, joining the group of the 10 most unjust countries in the
world. The country ranks 79th among 188 nations in the HDI ranking,
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which takes into account education, income and health indicators.
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t was the first time since 1990, the year in
which the survey began to be published
regularly, that the country did not increase
its mark in the ranking (0.754). Norway remains in first place and heads the list of nations with
very high HDI, with 0.949, followed by Australia and
Switzerland, both with 0.939.
The drop in gross national income in 2015 caused
the Brazilian HDI to stagnate, according to experts.
According to the UNDP, more than 29 million people
have moved out of poverty between 2003 and 2013.
However, the level of poverty has increased again between 2014 and 2015, when about 4 million people
have moved into poverty. In the same period, the unemployment rate also rose again, reaching more than
12 million people. And the situation is more serious
among young people and women.
In the face of situations such as this, also verified
in other countries, including in developed economies,
UNDP recommends the adoption of affirmative universal public policies that strengthen social protection and give voice to the excluded.

“We need to ensure the consistency of [social and
economic] improvements in order to protect a person
who has improved his or her life so that it does not return to poverty in the event of an economic recession
or shock”, said the Development Report coordinator
National Human Rights, Andréa Bolzon, arguing that,
throughout the world, social protection networks and
conditional income transfer actions help to alleviate
the conditions in which the poorest people live.
At the global level, the UN warns of the need to
put more emphasis on eliminating the main obstacles
to development to ensure sustainable human development for all. The report shows that while average
human development has improved significantly in all
regions of the world between 1990 and 2015, one in
three people continues to live at low levels of human
development as measured by the Human Development Index (HDI).
“The world has come a long way to reversing extreme poverty, improving access to education, health
and sanitation, and expanding opportunities for women and girls”, said UNDP Administrator Helen Clark
at the launch of the report. “But these gains are an
introduction to the next, and possibly more difficult,
challenge of ensuring that the benefits of global progress reach everyone.”
According to the report, the region of Latin America and the Caribbean has high levels of human development among developing regions, behind only
Europe and Central Asia. However, when adjusted for
inequality, the region’s HDI falls by almost 25% due
to uneven distribution of human development gains,
particularly income.
Understanding disadvantage patterns
across the region
In line with the conclusions of the 2016 Regional
Human Development Report for Latin America and
the Caribbean, the global report for 2016 also shows
that certain groups face systematic disadvantages in
the region and for some the gaps will tend to increase
over time, Since shocks and crises affect these
groups more.
“This report shows how disadvantages multiply
disadvantages across the region”, said Jessica Faieta, UNDP Regional Director for Latin America and the
Caribbean. “We need to look at the average numbers
– including those that seem to indicate that we are
doing well – to see who is being left behind and why.
And we need to prioritize these groups by reaching
them and incorporating them into the overall progress
to ensure Human development for all.”

Obstacles to development
“By eliminating deep, persistent and discriminatory social norms and laws, and in dealing with unequal access to political participation, which have
hampered the progress of so many, poverty can be
eradicated and peaceful, just and sustainable development can be achieved for all”, said Helen Clark.
To this end, the report calls for more attention to
empowering the most marginalized in society and
recognizing the importance of giving more voice to
them in decision-making processes.
The report also calls for more refined analysis to
subsidize actions, including changing the assessment of progress in areas such as participation and
autonomy. Key data, broken down into characteristics
such as location, gender, socioeconomic status, and
ethnicity, are vital to identifying who is falling behind.
“Despite the gaps in progress, universal human
development is attainable”, said the Director of the
Human Development Report Office and lead author of
the report, Selim Jahan. “In the last decades, we have
witnessed achievements in human development that
were once considered impossible.”
The report highlights the importance of Agenda
2030 for Sustainable Development to take advantage
of these gains, noting that the agenda and approach to
human development reinforce each other. •
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Security remains a serious concern
Security remains a critical issue for Latin America
and the Caribbean, the most urbanized development
region in the world, with almost 80% of the population living in urban areas.
The region’s homicide rate at 21.6 per 100,000
people is 14 times higher than the lowest rate in East
Asia and the Pacific. The region also has a very high
incarceration rate – about 244 per 100,000 people –
compared to 48 in South Asia and 88 in sub-Saharan
Africa. In 10 Caribbean countries, the percentage of

school-age children who admitted their involvement
in gangs ranged from 17% to 24% in 2012. Women
still face many physical and psychological threats: in
Colombia there are around 100 attacks With acid to
women per year. According to an opinion poll, only
40% of people in Latin America and the Caribbean
(LAC) feel safe.
However, there are positive trends. The miracle of
Medellín in Colombia’s second largest city is an example of how a multidimensional approach can transform a city that was once famous for its homicide rate
(380 per 100,000 people in 1991), in a prosperous and
pleasant place to live.
“Human development for all is a commitment that
transcends our country and we want our work to impact and enrich the lives of citizens of other nations,”
said Colombian President Juan Manuel Santos, winner of the 2016 Nobel Peace Prize in Its special contribution to the report.
The peace agreement in Colombia is being implemented to end the longest armed conflict in Latin
America and the Caribbean, which has left more than
6 million internally displaced people in Colombia,
number among the highest in the world.
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Women, for example, tend to be poorer in Latin
America and the Caribbean. The report points out
that women have also traditionally been disadvantaged because they take up most unpaid housework,
leaving them with less time to pursue careers and enter the labor market.
Women occupy only 28% of parliament seats in
the region, and only 37% of all legislators and senior
officials are female. The report also notes that many
members of the more than 400 indigenous groups in
the region face systemic disadvantages that make it
difficult for them to monitor development. In Guatemala, according to the report, non-indigenous children
have, on average, twice as many years of schooling
as indigenous children. In Bolivia, Ecuador, Peru and
Mexico, non-indigenous children benefit from two to
three and a half years of schooling more than indigenous children.
Across the globe, indigenous peoples represent
5% of the world’s population and also 15% of the
world’s poor. “The first and essential step in preventing conflict and ensuring peaceful development is to
protect, promote and guarantee the basic rights of
all peoples,” said the indigenous rights activist and
former chair of the United Nations Permanent Forum
on Indigenous Issues, Mirna Cunningham Kain, of the
Miskitu ethnic group, in her special contribution to
the report.
People living in small island developing countries
in the region also face numerous challenges, including economic barriers and extreme vulnerability to
global climate change. The obstacles are especially
high for young job seekers: youth unemployment
rates range between 18% and 47% among Caribbean
countries (with the exception of Trinidad and Tobago). In addition, the jobs available to young people are
often in areas of low qualification.
Other disadvantaged groups covered in the report
include rural dwellers, people with special needs and
the LGBTI community.
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Sustainable Development Goal:

will we
get there?
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What about business?
The ODS initiative is a reflection invitation to the
business sector for the pursuit of growth and business innovation. Governments in some countries
have already initiated discussions of national policy
implementations and regulations reflected in the ODS.
The governments of Australia and Canada¹ have
published reports evaluating opportunities and challenges arising from ODS, based on their national

perspectives. Germany and Finland, for example,
have established multi-stakeholder commissions for
each government with the mission of including ODSs
in discussing development strategies, budget and
annual metrics. Similar initial actions extend across
other countries.
Those countries that have already advanced the
inclusion of SDOs in the development agenda expect
the private sector to identify how their operations can
contribute to the achievement of targets and to take
concrete actions to reduce negative impacts or to
transform to positive impacts.
And when it comes to impacts, it is the companies
themselves that can contribute to the discussions
that bring their operations closer together, influence
on consumers, and interference from the environment. Companies that are aligned with the ODS agenda will strengthen their operating licenses vis-à-vis
stakeholders and have a differentiated competitive
advantage.
In a survey conducted in 2015 by PwC, with responses from more than 900 executives from different
countries, it was found that there are great expectations and paths to be reached in the business field.
More than 70% of the executives pointed out that there is already a plan to respond to the goals brought
by the ODS. On the other hand, there is a challenge,
when only 13% point out that they have already identified tools that can manage the contribution and impact on ODS.
While there are some barriers to thinking about
companies’ potential contribution to ODS, there are
also many reasons why companies can focus on sustainable development practices simply and with logical decisions.
Behind each goal there will be reflection on what
is important to the business and what could be done.
The goals of reducing poverty and inequality (ODS 1
and ODS 10), for example, can bring risk and opportunity for many organizations. Sectors that pay below
a minimum wage have a potential risk of reputational
loss. The diffusion of social media has brought exposure to companies. Consumers expect companies
to meet minimum compensation standards, including
the workforce in their value chain.
On the positive side, an action appropriate to the
theme can raise the productivity of an organization.
An investment with a positive impact on the community, including projects aligned with the purpose
of a company, which benefits a poor population and
brings a financial return and perenniality to the next
generations, can be recognized in the ODS agenda.
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developed society inserted in the environment preserved and with a sustainable economy. That is the expectation of
billions of people who inhabit any part of
this world. Access to clean water, security in cities,
respect for human rights, poverty reduction, decent
work. All of these expectations seem simple to be hit
by people. But for most, they are still out of reach in
the 21st century.
Two key institutions guide the development of
a society – the government and the business community (business). Both develop and implement decisions that can have a real and lasting impact on
society and the environment, for progress or for aggravation, whether in the short or long term.
The State defines and directs policies and regulations. Businesses define and direct their own strategies. The business community with the government
has an important key role in guiding society in meeting the new Sustainable Development Goals (ODS).
Created in 2015 by the United Nations, these goals
– comprised of 169 goals, agreed by 193 nations and
committed to addressing key global challenges by
2030 – are considered to be an excellent plan and a
starting point for sustainable development, with the
great Expectation of not leaving “nobody behind”.
Composed of multidisciplinary themes, ODSs
apply to all countries and reflect the priorities of
their respective governments. Demographic changes,
scarcity of natural resources, technological advances,
social inequality, climate change and urbanization. All
these challenges demand a collective response on a
global scale.
Seen as the successors of the 8 Millennium Development Goals, which addressed challenges for
developing countries, such as poverty eradication
and hunger reduction, the 17 ODS bring a framework
applicable to the common agenda across the globe.
The structure includes targets for industry, innovation, infrastructure, consumption and responsible
production. All countries will recognize that there is a
way to achieve these goals.
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Consumer goods industries have been references to
working in needy regions of Africa and Central Asia,
putting in practice examples of projects that confirm
the connection between public and private interests
in support of global challenges.
Through the agenda of ODS themes, sustainable
cities and communities (ODS 11) also deserve prominence for organizations when there is an expectation
that two-thirds of the world’s population will live in
urban areas by 2050.³ Cities are responsible for generating more Of the total gross domestic product.
On the other hand, the generation of economic wealth
also concentrates social problems and environmental
degradation in urban spaces. Poorly planned cities
create barriers for companies that seek effectiveness
in business practices.
An assessment of ODS-related goals can lead
companies to better understand how they plan their
long-term operations strategies in response to cities’
vulnerability to climate disasters, mobility, and food
supply.

For example, food (related to ODS 2, 3 and 15) has
led some companies to re-evaluate the means of production and distribution by realizing that some countries
where they operate are far from reaching the goal of
eradicating hunger for all Poverty situations by 2030.
This includes innovation projects in cultivation, reformulation of the supply chain, investments in clusters of
production in local communities, and food security.
There is a path of opportunities to be addressed
by ODS in Agenda 2030. From the understanding
that ODS can directly support companies in achieving their strategies, there will be an expectation that
the business community can capture opportunities
through engagement and Dialogue with government
and society. The organizations that are ahead will be
able to demonstrate to the investors their creation
and economic and socio-environmental value.
Commitment to the ODS could mean a major
change to be explored by those organizations that
still consider sustainability challenges as secondary
initiatives. We’ll get there? •

¹ https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/PwC-sdg-guide.pdf
² https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20Research_FINAL.pdf
³ http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015developmentagenda/ goal-11.html
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n one of the first acts as US president,
Donald Trump determined that the page
dedicated to climate change that was hosted on the White House website was taken
off the air. He then instructed the Environmental Protection Agency to remove all information regarding
global warming from his website. What can the world
expect from the resolutions aimed at combating global warming with Trump in charge?
While Brazilian economists may even believe that
the Trump effect may be beneficial to Brazil, betting
on the tendency for the new US fiscal policy to value
the dollar and strengthen the global competitiveness
of Brazilian products. But around the world, environmentalists worry about the arrival of the world’s first
climate skeptic – declared to be the president of the
world’s most powerful nation.
The United States is now the second largest emitter of greenhouse gases – second only to China.
Historically, it has been the country that contributed
most to the problem, which is already felt even by
the Americans themselves, who have been suffering
from historical floods and droughts.
For world leaders, the biggest fear is that Trump
will steer the United States away from the 196-nation
commitment to curbing global warming to less than 2°C
by the end of the century. But that would not be easy.
Under the provisions of the Paris Agreement, once in
force, no country which has ratified it may withdraw
with less than one year’s stay. And even if you do, the
resignation will take effect only three years later. That
is, in theory, the United States would be bound by the
agreement at least until the next election.
In a gesture of greater diplomatic relevance than
environmental effectiveness, China’s top climate negotiator has been trying to calm fears that Donald
Trump’s arrival at the White House is a disaster for the
fight against climate change. Xie Zhenhua reaffirmed
Beijing’s “firm attitude” to combat global warming. He
said he believes the international community and US
citizens will pressure the Trump government to continue with clean energy policies.
Behind the scenes, the fear is that one of the legacies of the Obama administration: collaboration on climate change, one of the few bright spots in US-China
relations, may be at stake. It is worth remembering
that Barack Obama and Chinese President Xi Jinping
were applauded around the world in announcing the
joint decision to ratify the Paris Climate Agreement in
September 2016.
Two years earlier, in November 2014, Obama and
Jinping unveiled a secret agreement negotiated to

combat climate change, including China’s first commitment to limit its greenhouse gas emissions. “This
is an important milestone in US-China relations and
shows what is possible when we work together on
an urgent global challenge”, Obama said at the time.
But the times are different. In its presented budget
plan, Trump soon required a $ 100 million cut in funding for climate change programs. In justifying the decision, Mick Mulvaney, Director of Management and
Budget, was straightforward and sincere (perhaps
even too) and explained that the United States would
not spend more because federal climate change programs are a “waste of their money.”
This movement on the global climate board goes
far beyond a bluff. The reduction in budget means the
end of US contributions to the Green Climate Fund.
This is an outgrowth of the Paris Accord, structured
to finance mitigation and adaptation projects in developing countries to the effects of global warming.
Trump has also announced that it will stop the Climate Change Initiative, a $ 350 million program led
by the State Department to fund renewable energy
investments in other countries.
At the domestic level, the Environmental Protection Agency (EPA) will suffer a cut of 31% of its
budget, the deepest reduction among all government
agencies. The project eliminates contributions to
clean energy generation programs, cuts funding for
research and development, eliminates environmental
conservation initiatives, and reduces funding for hazardous waste management by one-third.
For Gesner de Oliveira, professor at Fundação
Getulio Vargas (FGV),the Trump risk in the environmental area lies in two points: “First, the president
may not put US goals into practice or simply weaken
the rules defined by Obama. Second, you can try to
break with the Paris Accord. To do this, you can use
three alternatives: send a letter requesting the withdrawal of the United Nations Framework Convention
on Climate Change; Terminate US involvement within
a year or issue a presidential order that wipes out
the country’s signature of the agreement signed in
Paris.”
The consultant Ricardo Ernesto ponders that it
is important to remember the weight of the United
States as global influencers to measure the unfolding
that Trump’s decision may have in the world economy.
“Even the earliest environmental laws and environmental groups emerged on American soil. Therefore,
if the US government internally reduces environmental control, develops actions that benefit the use of
fossil fuels and internationally put itself in a position

carbon emissions from burning fossil fuels have remained stable for three consecutive years despite the
growing global economy. This suggests that Trump
could play a larger-than-expected climate role. One
of the reasons emissions stagnate is that the shale
revolution – backed by Trump – has led to an increase
in the supply of cheaper natural gas, making the price
of coal un competitive in the US. Experts believe that
during the Trump mandate, the United States can witness a significant drop in carbon emissions.
It seems unlikely, considering that the president
of the United States promised to cancel the Paris climate agreement, but not impossible. •
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Scientists on sight
Since Donald Trump became president of the
United States, certain sectors of American society have felt particularly distressed. His statements
about Mexicans and Muslims are notorious, but there
is another less-heard community that has also been
called into question by scientists.
In addition to cutting funding to combat climate
change, scientific research will also be affected by
Trump’s management. It seems the new president is
looking for those who prefer to deny global warming to support their agenda. The appointment of Scott
Pruitt, a Republican and skeptical advocate of climate change as head of the Environmental Protection
Agency (EPA) corroborates this thesis.
As Oklahoma’s attorney general, Pruitt has on
several occasions sued the EPA in defense of oil and
gas industry interests. By taking over the agency,
he vowed to weaken regulation of carbon emissions
from cars and power plants, and withdrew requests
for information on industrial methane production.
Scientists and climate activists are warning of the
risk that the presence of so many climate deniers and
environmental enemies in Trump’s office could have
on efforts to prevent catastrophic and irreversible
global warming. So far, with no practical effect.
But chance can give the planet a hard time. The
consumption of coal is falling in the world, reducing
the total emissions of carbon dioxide. And who would
say, Trump has involuntary participation in it. New
data from the International Energy Agency show that
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against the global reduction of emissions, this will
certainly have an influence on other countries, starting with China. This is a good deal for governments,
especially from developing countries still struggling
with major environmental problems, to reduce their
investments in this area on the grounds that “the
richest nation in the world is doing the same.”
But it cannot be said that these decisions caught
the American people by surprise. In 2012, when many
did not even suspect the entrepreneur’s political ambitions, he tweeted that “the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to
make US manufacturing uncompetitive.”
During the fierce campaign, the positions that
Trump and his Democratic challenger Hillary Clinton
had on environmental issues could not be more different. While Hillary listed “Protecting Animals and
Wildlife” and “Climate Change” as two major topics
on her campaign site, Trump did not include anything
about the environment.
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be connected
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How global organizations are using IoT
Aruba’s research reveals several levels of IoT maturity in different industry sectors. Some industries
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High profitability
As an example, only 16% of business leaders projected large profits from their IoT business. But soon
after adoption, 32% of executives have already reported growth in profits. Similarly, 29% of executives
expected their IoT strategies to result in efficiency
improvements, while current results show that 46%
have already achieved efficiency gains.
Chris Kozup, vice president of marketing for Aruba, commented, “With IoT’s business benefits exceeding expectations, it’s no surprise that the business
world goes into mass adoption of technology by 2019.
But with many executives In doubt about how to apply
IoT to their business, those who succeed in adoption
are well positioned to gain a competitive advantage”.

are the leaders in IoT adoption and have gained tangible benefits from case studies focused on adopting
this technology.
More than seven in ten (72%) of companies have
adopted IoT devices in the workplace. Location-based
in-house services appear as the second most promising use to improve employee productivity behind
remote monitoring. Twenty percent reported remote
lighting operation and temperature control of buildings as the primary use. However, this number more
than doubles, reaching 53%, when the issue is future
implementations.
Looking at the tangible results achieved, 78% say
that adopting IoT in the work environment has improved the efficiency of their IT team and 75% indicate growth in profitability. Industry has increased
business efficiency and visibility with the use of
IoT for monitoring and maintenance. More than six
in ten respondents (62%) from the industrial sector responded that they have already adopted IoT.
Its use to monitor and maintain essential industry
functions has been identified as having the greatest
impact. Currently, the use of monitoring IP cameras
for physical security in industries is still in its initial
phase, with only 6% having adopted this technology.
However, when questioned about future adoptions,
the result was multiplied by five, reaching 32%. In
this sector, 83% indicated growth in business efficiency and 80% identified increased visibility across
the organization.
The health sector adopts IoT to improve patient
monitoring, reducing cost and promoting innovation,
emerging as the third most advanced sector in the
adoption of IoT. About 60% of healthcare companies
have already implemented IoT equipment in their
units. In this area, 42% of executives point out as
number one in IoT use the item monitoring and maintenance – above all other sectors. This highlights the
importance of patient monitoring through the Internet
of Things in today’s healthcare industry. Eight out of
ten respondents pointed to growth in innovation and
73% highlighted cost cutting.
Retailers, on the other hand, promote consumer
engagement and increase sales through the use of
indoor location technology. Only 49% of retailers are
using IoT technology, but 81% of those who use it say
they have improved the user experience. An improved
consumer experience often has a significant impact
on customer loyalty and revenue.
Personalized offer delivery and in-store product
information services to consumers appear to be the
main adoption of IoT in this area, along with monitor-
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he machines talk to each other. And that
can generate good business. The Internet of
Things (IoT) already spreads on a large scale
and transforms businesses into various sectors. The findings are from the global study “The Internet
of Things: Today and Tomorrow,” published by Aruba, a
Hewlett Packard Enterprise company. According to the
survey, 85% of the businesses intend to adopt IoT until
2019, guided by the need for innovation and efficiency.
There is also an obscure side confirmed by the
analysis and seen several times during 2016. Despite
the clear benefits of investing in these technologies,
the report warns that connecting thousands of things
to existing corporate networks has already resulted
in security breaches for Organizations.
The study shows that while almost all respondents (98%) have an idea of what IoT is, many are
not clear about the exact definition of the Internet of
Things and what it represents for the business world.
“The Internet of Things means sensors connected to
the Internet and behaving in a similar fashion to the
Internet by creating open ad hoc connections, sharing
data freely and allowing for unexpected applications,
so computers can understand the world around them
and become the nervous system Of humanity, “explains technology world visionary Kevin Ashton. He
created the term “Internet of Things.”
In examining the benefits of IoT for business, Ashton found that the benefits to the world with IoT have
surpassed even the original expectations. This “overcoming of expectations” becomes evident in two essential areas: business efficiency and profitability.
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ing and maintenance. Four out of ten retailers placed
surveillance on the top 3 list of use cases.
Overall, governments are lagging behind in adopting IOT. Only 42% of municipalities use IoT devices
and sensors. One-third (35%) of IT decision makers
complain that executives in this industry have little
knowledge about what is IoT, twice the average, suggesting that disinformation is the biggest barrier to
mass adoption in sector. While nearly half (49 percent) of government IT departments struggle to work
with lagged technologies, seven out of ten IoT users
in the public sector report cost cutting and improved
organizational visibility as the biggest benefits.
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The safety challenge
In addition to positive returns, the study also reveals a number of hurdles that IT leaders believe to
avoid so that IoT has an even better impact on business. In particular, the cost of implementation (50%),
maintenance (44%) and integration of legacy technologies (43%) are pointed out as the main issues.
Even more noticeable, security flaws are found in
many of IoT implementations. The study points out
that 84% of businesses faced security flaws related
to the internet of things. For more than half of the
respondents, external attacks are the main barrier to
adopting an IoT strategy. This confirms that a holistic IT security strategy, created with strong network
access control and management policy, will not only
protect companies but also facilitate IoT’s call for
security.
The ability to capture and effectively use data is
pointed out by Kevin Ashton as “what defines the In-

ternet of Things,” but this appears as another clear
challenge for global organizations. Although almost
all (98%) of organizations that have already adopted
IoT claim to be able to analyze information, almost all
respondents (97%) feel there are challenges in adding value to such data. About one-third (39%) of businesses are not extracting or analyzing information
collected on corporate networks, so they are missing the opportunity to use insights that could enhance
their business decisions.
Kozup comments: “While IoT grows in scale, implementation and complexity, appropriate security
methodologies to protect the network and devices,
and most importantly, the data and insights they provide, must also follow this growth pace. If businesses
fail to take the necessary steps to gain visibility and
analyze IoT activities within their offices, they are at
risk of exposing the company to harmful activities.
Aruba is empowering customers to quickly assess
IoT implementations within their units and determine
any potential threats they may pose.”
Ashton concludes: “Since its inception in 1999,
the Internet of Things has been ridiculed, criticized
and misunderstood. And here we are, less than two
decades later, in a world where tens of thousands
of companies are saving and generating hundreds
of millions of dollars on the Internet of Things, using cars that dispense drivers, subway stations that
identify passengers, algorithms Who diagnose fatal
diseases with the use of telephones and many other
seemingly impossible technologies. The future promises many other fantastic things. The most important
decision you can make is how to be a part of it.” •
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he complexity of socio-environmental issues in the Amazon requires business
strategies that are capable of facing the
challenges that exist in the territory, in the
face of different economic, environmental, political
and cultural scenarios. The creation of business opportunities should pay attention to the positive and
negative impacts on the rich biodiversity of the region, being useful to contribute to the construction of
solutions for Amazonian social issues.
In fact, the contributions to the socio-environmental issues of the Amazonian territory demand
a multidisciplinary approach, discussions between
the different social actors and implementation of
intersectoral partnerships. This perspective seeks
to share the value generated by the corporate actions, from the possibility of converging the financial
resources of the large enterprises, the consequent
wealth created by their businesses and the existing
organizational capacity, in benefits that generate innovation of high positive social impact in the
territory. The premise on which this perspective is
based is the possibility of business contributing to

the construction of positive alternatives to social
issues, from the response to community needs and
demands, creating social value and economic value
simultaneously.
Increasingly, the model of production and consumption without concern for social and environmental impact is being overcome by a vision of greater
interdependence among social actors. The extractive
business action in the Amazon implies singular challenges that can be reflected in deep negative impacts
for the region. Thus, the recognition of such impacts
and the mapping of the potentialities of the relations
established allow identifying, prioritizing and approving possible business actions that positively impact
the territory. The major challenge of this strategic
approach to Corporate Social Responsibility (CSR) is
the joint promotion of social well-being and the achievement of organizational goals. On the other hand,
overcoming this challenge can constitute a source of
competitive advantage for the company. Building the
competitive advantage based on sustainability must
generate socially correct, environmentally sustainable and economically viable solutions.

Jari Celulose Case
Jari Celulose is an eucalyptus pulp producer, located in the Jari Valley, on the banks of the Jari River,
on the border of the states of Pará and Amapá, in an
area of 1.3 million hectares, about 120 thousand hectares Are intended for planting eucalyptus.
The history of the company in the region began in
1967, when the American businessman Daniel Ludwing acquired the area in the Amazon with the initial
objective of carrying out a reforestation project in the
region, at that time the extractivism of Brazil nut and
rubber predominated.
Almost two decades later, in 1982, an association
of business groups took over the project that aimed at
reforestation and pulp production. In 2000, the group
was formed by Sergio Amoroso, who diversified its
business in the region, implemented innovative products and processes such as the sustainable management of native and planted forests certified by the
Forest Stewardship Council (FSC). Activities to stimulate the production of non-timber forest products
with a view to promoting the production chain of Brazil nut, açaí, cocoa, among other products native to
the region; And in actions to support the community
with the institution of a unit of the Orsa Foundation
in the region, which has a strong presence in the socioeconomic area, with activities that mainly promote
the generation of income for the local community.
The company offers residence for employees in
the city of Monte Dourado (PA), a school for employees’ children, has its own airport, railroad for the
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they still have the positive and negative social consequences of the impacts generated by the company,
which varies according to the characteristics of the
place of operation, and that can undergo changes
with the evolution of science, technology and social
standards.
Through this approach, CSR should seek to develop actions and projects that intersect with the
organization’s area of activity. With the creation of a
corporate social agenda, the social agenda should not
only mitigate the damage caused by business activities – responsive CSR – but also create opportunities to promote social and economic benefits simultaneously – strategic CSR. It is in this process that
a symbiotic relationship arises: the success of the
company and the success of the community begin to
reinforce each other. In general, the greater the link
between a social issue and the company’s activity,
the greater the opportunity to leverage the resources
of the organization and benefit society.
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The vision of shared value generation, as a strategy for creating competitive advantage, starts from
mapping all the potential and possible negative impacts generated in the company’s value chain and
needs that can be met. It is then up to the company
to act to minimize such negative impacts and to respond dynamically to the needs mapped. By adopting
this strategy of differentiation, the company can redefine and change the conception of its products and
markets, as well as redefine its value chain and its
interactions, as well as create sectoral clusters that
help in the correction of existing structural failures in
the chain of value.
CSR’s strategic approach involves a conscious
discussion of business ethics. The generation of
profit from the exploitation of needs and subsistence
needs has raised relevant questions about the strategic conduct of the business. Profit orientation causes
the company to face dilemmas such as increasing the
price of a service provided or expanding the consumer base that can access that service. When the decision is made by maximizing positive social impact rather than profit, the business of the company is given
a new outline, approaching Yunus’s business idea.
In developing countries, social affairs have increasingly referred to the process of social inclusion
with a long-term impact. The driving force of social
business is social innovation, which enables value
creation, relationship building and other business
models that deviate from traditional patterns. Such
social innovation may also be present in shared value
strategies.
The idea of social business is not confused with
shared value, which the company seeks to generate economic value from the creation of social value.
Thus, the business purpose continues to be profit
maximization, but using a path of generating value
(or positive impacts) for the other stakeholders in
its value chain. For shared value, it is fundamental
to establish strategic practices that enable the success of the relationship building and stakeholder engagement, such as: identifying points of intersection;
Define social issues to be addressed; Create agenda/
business social agenda; Integrate practices from the
inside out and from the outside and include social dimension in the value proposition.
By identifying the points of intersection, it will be
possible to observe the existing links between the
company and society, from the inside out and from
the outside, as in the case of different external socioeconomic conditions that exert beneficial or no
influence on the company. And, from the inside out,
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transport of wood, water treatment plant and energy
production from a thermal plant that Works on the basis of petroleum derivatives and biomass. Many of the
public equipment and services offered in the region,
maintenance of roads and access roads to localities
are carried out in partnership with local public authorities.
From 2001 to 2005, the company made social innovations in its organizational practices. It was four
years of rich learning, with professional and personal
maturity that enriched everyone’s baggage, through
the opportunity to acquire new knowledge, discussions and reflections on the environmental and socioeconomic changes that occurred in such a sensitive region, when a great Venture; And alternatives to
minimize existing liabilities and enhance the positive
impacts.
The company’s work went beyond internal borders in the administrative, industrial and agro-forestry areas, activities carried out with employees,
family members and other community members, until
the process of political-institutional articulation that
was present, given the company’s challenge to perform some Attributions that are of the public power.
It is worth mentioning that executing them is, in
most cases, inevitable and necessary for companies
located in a remote area of the Amazon, where the
only way out is to work in partnership with the government in order to attract financial, human resources
and suppliers to the region, And especially to predict
potential negative impacts such as: pressure on infrastructure, public services and natural resources.
To this end, agreements and terms of compromise
between the parties are required in order to provide the minimum necessary conditions in the areas of
health, education, security, housing and local infrastructure.
In industries in the extractive sector located in remote areas, everything grows even more, where there is an organizational context with different cultures
and, sometimes, practices and forms of management.
In this circumstance, the initiatives are challenging
and unique, many of them at the forefront, necessary
for the company to engage in dialogue and engagement with its stakeholders, in the search for the building of bonds of trust in order to identify the needs,
aspirations and interests of the stakeholders, And the
expectations raised are shared and, as far as possible, met – especially those of employees, family and
local community.
The use of consultation practices and fostering of
dialogue helps to promote the relationship and enga-

gement of the company with stakeholders, which is
already perceived as imperative for the success of an
organization. In this process, the participation of employees is fundamental, based on actions that seek to
identify skills, values and beliefs and at the same time
develop skills related to communication, leadership,
negotiation and entrepreneurship.
It is worth mentioning that the construction of
skills in managing the social assets of those who
live and work in city-company located in remote
area are old contemporary challenges. Over the last
decades, the innovative role of some visionary and
avant-garde companies, which give significant importance to the management of people and to the social and environmental aspects of their operations,
is evident, and they have started to use instruments
capable of promoting the relationship and engagement of Stakeholders, protagonism and community
empowerment, as well as giving transparency to organizational processes.
Business structures located in remote areas of
Amazonia are unique, where cultivating and developing favorable interpersonal connections, as advocated by stakeholder theory, are imperative for
those living in city-businesses. Entrepreneurs are
challenged, one of the characteristics of those moving to these areas, and social ties improve quality
of life.
In Vale do Jari, many of the assets found favoring the acquisition of new knowledge and the development of new skills are related to intangible local
knowledge shared free of charge and in solidarity.
The positive results are still present in the region, and
continue to bear fruit, either through the actions that
unfolded from the structuring projects created in the
period here signaled, or in the intellectual and social
capital carried by those who have been there.
The contributions of this work seek not only to
register and value the commitment of all those who
believed that a change would be possible – change of
look, of perception, of values – and that the capacity
for transformation is in each one, so that it is possible
to do A day to day better collectively, “from the inside
out and from the outside in”; And also stimulate the
production of more scholarly work and scientific research on remote organizational structures, each one
of the aspects that interrelate as an intermultidisciplinary theme; In addition to trying to assist managers
who are willing to act with greater “social-organizational” commitment, encouraging them to show their
capacities to implement transforming and sustainable
social innovation practices. •
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iat has a challenge that goes beyond producing cars. The company develops projects to reduce water consumption and
increase reuse rates, helping to improve
the supply and quality of this natural resource, in accordance with the principles of sustainability of the
Fiat Chrysler Automobiles Group (FCA). At the Betim
(MG) plant, where approximately 30,000 people a day
pass, the water reuse index reaches 99% and there
are already investments to increase this number to
99.4%.
In addition to the high reuse rate, the goal of reducing water consumption is achieved through employee engagement actions and WCM methodology
tools – adopted throughout the FCA Group to improve
production efficiency and eliminate waste and waste.
For all this, Fiat is now a reference in water management in the automotive sector.
Brazil is the largest production unit of the Fiat
Chrysler Automobiles Group in the world, located in
Betim (MG) and operating since 1976. Since its inauguration, the Betim plant has produced more than 14
million cars and light commercial vehicles And has a
daily production capacity of about 3 thousand vehicles.
The plant is also one of the most complex and versatile in the world, capable of adapting to the variations
and fluctuations of demand, by offering quick response
in the delivery of the products that customers want.
At Fiat Automóveis, sustainability is a process of
continuous improvement, essential for the company’s
perenniality in balancing business opportunities, the
current needs of society and the well-being of future
generations. Over the years, the company’s sustainability strategy has given rise to a number of programs in a corporate governance system that covers:
PRODUCT: the pursuit of excellence and continuous innovation as differentials and the development

of products that generate less environmental impacts.
PEOPLE: respect for diversity, appreciation of
well-being and commitment to the growth of people.
PARTNERS: relationship based on partnership,
mutual growth and transparency. Engagement of
partners in the challenges of the automotive sector.
PLANET: responsible use of resources to balance
and preserve the environment, minimizing the impact
of the company’s operations.
COMMUNITY: commitment to the social development of the communities in which the company is
inserted.
CUSTOMERS: intensify the customer experience
with the company’s brand and sustainability strategy.
On the Planet axis, Fiat has been making continuous investments in improving production processes
and training teams to ensure cleaner production,
based on the Environmental Management System
(EMS), implemented in the early 1990s. Punctual and
corrective, the company began to act proactively in
the prevention and reduction of environmental impacts, in line with the principles of its Environmental
and Energy Policy.
As a consequence of the consistent evolution of
policies and practices aimed at environmental preservation, Fiat was the first light and passenger car
factory in the country to win ISO 14001 in 1997. In
2011, it was a pioneer in the industry by eliminating
the use of 100% of the waste generated at the plant
for recycling and reuse. In 2013, Fiat innovated once
again as it was the first light and passenger car factory in Latin America to win the ISO 50001, energy
management.
A team of six employees identified the opportunity
to reduce the frequency of disposal of industrial water from the three settling tanks of the Paint booths.
This water, used in closed circuit, has the function of

Environmental awareness
FCA employees are encouraged to incorporate
a culture of sustainability into everyday life, which
means exploring unprecedented opportunities and
finding solutions for the rational use of water.
Information on environmental practices and the
Environmental Management System (EMS) is disseminated through magazines, banners, newsletters,
booklets, intranet and specific campaigns.
The theme of water saving is also constantly addressed in the “Good Morning” guidelines, which consists of a main roadmap for the morning meeting that
takes place daily in the units by the production leaders. The agenda is sent by the internal communication area and brings some specific topic for reflection.
The concepts and tools related to environmental
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Treatment
The effluent treatment plants, installed since the
beginning of operation of the plant, underwent several modernizations, always using state-of-the-art
technologies in force at each time.
In the early 1990s, Fiat had already decided to invest in equipment for water circulation. In 1996, after the construction of a new fluidized bed treatment

plant and biofiltration with activated carbon, the plant
achieved a 92% reuse – a milestone at the time.
In 2010, with investments totaling approximately R
$ 12 million, Fiat incorporated Membrane (MBR) and
Reverse Osmosis (OR) technologies into its effluent
treatment complex, the latter being widely used in
Israel for water desalination. With the implementation of this effluent treatment system, pioneer in Latin
America, the plant achieved a 99% reuse.
The reuse of water, from the effluent treatment
complex, in industrial processes allowed a reduction
of water consumption per year of about 1,180,000
thousand m3 – volume needed to supply a city of approximately 30 thousand inhabitants per year. This
economy, combined with the improvement of the effluent disposal parameters, allowed the company to
achieve a level of performance that meets not only
the requirements of Brazilian legislation, but also
world standards.
Currently, the complex consists of seven facilities for treatment of industrial (effluent) effluent and
sanitary effluent. It also has a laboratory, certified in
ISO 17.025, where several parameters are analyzed
during the treatment of the effluent, with the objective of guaranteeing the quality of the water that will
be recirculated in the manufacturing processes and
the water that will be discarded in the emissary of
the local dealer.
In a third wave of modernization, Fiat started,
in 2014, investments of R $ 4 million in the effluent
treatment complex. The economy could reach 900
million liters per year – enough to meet the needs of
around 270,000 people per year, according to a UN
estimate, which considers that each individual needs
3.3 m3 / month for consumption and hygiene.
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absorbing paint dust from four paint booths. To remove the sludge from the paint that accumulated in
the bottom, the tanks were emptied four times a year.
The proposed solution was to optimize the flocculation and coagulation of the paint sludge, facilitating its removal. Thus, a study was carried out
in partnership with the supplier to modify the dosage of the chemicals added in the settling tanks, as
shown below.With the optimization of the dosage of
the chemicals, it was observed that the paint sludge,
which previously decanted, began to float, being possible to be removed easily, thus extending the useful
life of the water. The measure resulted in the disposal
of approximately 3,000 m3/year of industrial water,
reducing the need to supply the tanks from four to
twice a year.
One of the responsibilities of the Utilities and Environment area is to maintain water supply – potable
and industrial – for the entire plant. A team of seven
employees concluded that it was possible to optimize
the strategy of the pressure control meshes of water
supply systems by verifying the following points:
- existing control cannot stabilize the water pressure by following the set-point within the determined
values;
- by reducing consumption, the control system
cannot reduce the pressure of the system to the desired set-point, it is necessary to open by-pass valves
and restrict the discharge flow of the pumps.
After a case study and analysis, the team detected
that it would be possible to change the methodology
of the pressure control strategy by changing the system to valves by frequency inverters in the Boiler,
Drinking Water and Industrial Water circuits. Frequency inverters can maintain the pressure level on
demand. For this, investors were bought, adding an
investment of R $ 407,877.00.
In the period of one year, adding potable and industrial water, the total economy was 137,444 m³.
In addition to the water result, the project obtained
gains in energy. A reduction of 1.1 million KWh / year
was identified, which represents an efficiency of 20%
compared to pre-modification consumption.
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In this process, Cruz says that it saves on average
2,500 to 3,500 liters per month and has reduced the
price of the water bill from approximately R $ 100 to
about R $ 25 per month.
At the 15th edition of the Cultural Marathon promoted by the company, in 2015, the children of the
manufacturer’s employees were invited to participate
in an engagement action on environmental awareness
and reduction of water consumption. The students
were stimulated to carry out works on the various
aspects that influence the supply of water resources
with the accomplishment of activities in portal and
production of models, posters or videos.

practice are already present on the first day of the employee’s work. All who join the Fiat team participate
in the Introductory Basic Training, which includes
the module “Environmental and Energy Management
System Fiat Automobiles”. All employees, regardless
of the hierarchical level, have access to the content,
being mobilized to act as protagonists of the changes
and continuous improvements. In 2014, 1,278 people
participated in the TBI.
Some of the communication vehicles reach not
only the employees inside the factory, but also the
families and the social circle of each. This is the case
of the magazine “Fiat em Família”, which continually
addresses water management guidelines.
Pedro Cruz, who is a member of Fiat’s Fire Prevention and Fighting Unit team, was introduced to the
practice of water reuse at the plant and outlined a
methodology for its reality. At his home in Contagem,
a neighboring city of Betim, he catches the rainwater
and developed a system to reuse the water discarded
by the washing machine. “When I met Fiat’s environmental management, workplace organization methodology called 5S, and the water reuse treatment
plant, I thought I could do something in my home.
Hence, the idea came up to find some ways to save
water, “says the employee.
Pedro installed plumbing in the water outlet of the
gutter – with filters and air outlet in the PVC pipe – that
takes all the volume captured to a water box of 500
liters. If the amount exceeds that amount, the excess
water goes to a pool of 5,000 liters. Pedro also discovered that each cycle of the washing machine spends
200 liters. “I put two tanks that hold 200 liters each and
send the water that would be discarded to them. Then I
treat the water with the use of filters in each tank and I
can even use to wash clothes again, “he explains.

RESULTS
The rational use of water has long been an important guideline for the environmental policy of the Fiat
plant in Betim (MG). As a result, since 1994, the factory has reduced the water consumption per vehicle
produced by 68%.
In a time when the water issue is a growing concern, not only in Brazil but in various regions of the
world, positions and practices such as those of Fiat
can serve as an example for other companies. Companies that are thinking about the present and future
with a view to the increasingly rational use of water resources have stood out, not only because they
become less susceptible to external factors, but also
because they generate financial assets – resulting
from fewer expenses – and because they benefit The
community in which they are inserted and the environment as a whole.
The water management is considered by Fiat as
an investment and not as a cost, since it has a direct impact on the sustainability of the business. As
an example, in 2010, the company invested around
R$ 12 million with the implementation of technologies to optimize effluent treatment, increasing the
recirculated water index from 92% to 99%. In 2014,
it recovered that investment with the economy of all
the water that stopped being captured in four years.
Companies that invest in water management with
long-term planning are, therefore, more prepared to
face the current scenario of water crisis.
The rational use of water is not a recent concern
of Fiat Automóveis, but is already a focus of longterm planning with continuous actions. In the corporate world, inserting sustainability in business strategy requires a broad set of actions with the aim of
mobilizing and engaging people, in the perspective
that practice is the result of a collective conscience,
of which each one has to do its part. •

