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As inovações tecnológicas estão mu-

e

dando a forma com que as pessoas consomem, se relacionam e também como se deslocam. Quem acha que o surgimento
da Uber já revolucionou o sistema de transporte nas cidades que se prepare!
O modelo, bem estabelecido há um século, está à beira de uma grande transformação, que pode resultar no surgimento de um novo ecossistema de mobilidade
pessoal. Em resposta, a indústria automotiva luta para se adaptar.
Mas é certo que o carro nos modelos que conhecemos hoje será, num futuro muito
próximo, objeto de museu. Automóveis autônomos e até voadores ganharão ruas e
céus das cidades.
Essa mudança de paradigmas abre janelas para o incremento de práticas sustentáveis no setor de transportes. Há especialistas que decretam que o diesel está
com os dias contados. A maior parte da frota de carros terá a eletricidade como
fonte de energia. A tendência é que a fonte solar ocupe o lugar que hoje é dos
combustíveis fósseis. A ordem global de forças econômicas está sendo
ajustada. Seremos testemunhas oculares dessa história.
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O desafio geral que enfrentamos não é difícil de definir: por um
lado, as mudanças climáticas, a destruição da vida selvagem,
a redução das florestas tropicais e tantas outras catástrofes
em câmera lenta exigem altos investimentos para salvar a
planeta. Por outro lado, estudos sobre desigualdade e dramas
sociais mostram que a governança econômica está fora de
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controle. Em suma, estamos destruindo o planeta em benefício
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de poucos. Isso não funciona. E não está sendo consertado:
a Terra não vota, nem as próximas gerações que suportarão
os desastres que estamos criando. É uma democracia
desequilibrada.
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o entanto, temos os recursos financeiros e
o conhecimento necessários para enfrentar as questões ambientais e de inclusão
social. Atualmente, o mundo produz 73 trilhões de dólares de bens e serviços para 7,2 bilhões
de habitantes. Em números aproximados, isso significa mais de três mil dólares por mês para cada família
de quatro pessoas. Basta analisar o total de riqueza
pessoal acumulada (casas, carros, poupança etc.) e
infraestrutura construída (estradas, barragens etc.) e
vemos que todo ser humano pode viver uma vida razoavelmente decente. Desse ponto de vista, o Brasil
está situado exatamente na média mundial. Mas, claro, algumas pessoas são mais médias do que outras.
Isso vale tanto para países quanto para cidades.
O dinheiro é apenas papel. Mas aqueles que têm
acesso a ele em grandes quantias podem comprar uma
moradia em Nice, pilotar um jato particular, investir em
uma inicialização produtiva ou simplesmente comprar
outros papéis. No geral, a casa em Nice e o jato particular não farão uma grande diferença. O investimento
produtivo sim, porque o dinheiro investido torna-se um
capital indutor de crescimento: cria bens e serviços e
gera empregos, o que, por sua vez, expandirá a demanda e os mercados para os bens e serviços criados. As
rodas girarão. Esses foram os tempos (relativamente)

bons. Mas hoje a compra de outros papéis é o caminho
para grandes quantias de dinheiro.
No início da década de 1980, investir em documentos começou a gerar mais lucro do que investir
na produção. Séculos após os banqueiros de Veneza,
redescobrimos o caminho de ouro: pecunia pecuniam
parit, o dinheiro gera dinheiro. Isso é um pouco difícil para o cidadão comum compreender, uma vez que
comprar dólares ou opções em derivados, apostar no
que vai subir ou descer é chamado de investimento.
Assim como construir uma barragem ou criar uma
fábrica. No Brasil, a distinção é clara: investimentos
é uma coisa, aplicações financeiras, outra. A revista
The Economist chama de investimentos especulativos
o jogo em que se aposta diferentes papéis financeiros sem criar novas riquezas. Mas a questão básica
é que, hoje, ficar rico e investir na produção são atividades divorciadas. Nas palavras de Joseph Stiglitz,
isso define bem os “mercados financeiros mundiais”.
Pecunia pecuniam parit.
O mundo está inundado com informações sobre
o que deve ser feito. Do “Nosso Futuro Comum ao
Futuro” que queremos, desde os Objetivos do Milênio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e
a Cúpula da COP21 de Paris, a estrada que devemos
tomar nunca foi tão clara. Mas nas regras atuais do

construir novas regras do jogo,
para que a convergência entre
os interesses ambientais,
sociais e econômicos possa
ser restaurada

A dimensão internacional
Mas, primeiro, devemos dar uma olhada na situação geral nessa área de finanças. Nenhum país é uma
ilha, e isso é particularmente verdadeiro para o dinheiro, que foi reduzido a bits, viajando em frações
de segundos e enormes quantidades nas ondas. O
dinheiro desmaterializado flui no espaço global, enquanto a regulamentação está fragmentada em cerca
de 195 países, com diferentes governos e uma diversidade de regulamentos. A finança global flui no espaço
não regulamentado, não obstante as fortes declarações durante sucessivas reuniões do G20. Nenhuma
regulamentação global não significa regulação governamental, uma vez que, se um banco central decidir
regulamentar o dinheiro, ele simplesmente fluirá para
outro lugar. O enorme título sobre a capa da Finance
& Development, do FMI, “Quem está no comando?”,
diz tudo. Ninguém está no comando. Na verdade, as
empresas financeiras estão no comando.
Um dos poucos resultados positivos da crise em
curso desde 2008 é que, pela primeira vez, temos
alguns números sólidos sobre o mundo financeiro. Estudo do Instituto Federal Suíço de Tecnologia
(ETH) apresenta os primeiros números sobre como
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O desafio básico é como

Isso estimularia o crescimento econômico e melhor atenderia às nossas necessidades no futuro,
além de melhorar a sustentabilidade, a renda e a estabilidade social, a chamada linha tripla. Como está,
eles podem simplesmente colocar o dinheiro em títulos do governo, que em 2015 pagam 14,25% ao ano,
garantindo liquidez total, sem risco, bons ganhos. O
governo paga esse interesse com os impostos que
cobra da população. Assim, o público paga fundos de
pensão privados com dinheiro público e a roda gira
sem dinheiro para o que seria útil à sociedade.
Esse exemplo simples mostra que a questão não
é com a falta de recursos financeiros para enfrentar
nossos desafios, mas com o que podemos chamar de
governança, ou o processo de decisão, em relação
à sua gestão. Os fluxos financeiros foram encurralados para servir intermediários financeiros, em vez
de servir para o desenvolvimento sustentável. Se não
enfrentarmos esse desafio, nenhuma discussão ajudará. Não é uma questão de desapropriar a casa em
Nice, mas de gerar regras do jogo em que a quantidade surpreendente de dinheiro improdutivo seja posta
de volta no trabalho para a sociedade, para a Terra e
para as futuras gerações. Neste artigo, devemos nos
concentrar no exemplo concreto de como os intermediários financeiros no Brasil bloquearam 20 anos de
progresso e lançaram o país em recessão.

|

jogo, em que colocar dinheiro no mercado financeiro
mundial gera grandes retornos, enquanto que apostar na produção limpa ou na inclusão produtiva dos
pobres gera apenas sorrisos acolhedores, as coisas
simplesmente não funcionarão. Não porque as pessoas sejam malignas, mas porque um investidor institucional que gerencia um enorme fundo de pensões
é obrigado a maximizar os retornos ou perde seu emprego. E, na medida em que busca retornos máximos,
não hesitará em espremer a empresa produtiva de
economia real até o limite.
Os engenheiros da Samarco sabem como construir uma barragem e analisar a avaliação de risco,
mas a Samarco é controlada pela Vale e BHP Billiton,
que gerenciam enormes sistemas financeiros, em
que os retornos financeiros estão bem acima do ambiente ou preocupações sociais na governança corporativa. O enorme desastre em Mariana, o pior da
história do Brasil, não é muito diferente, em termos
de como as decisões são tomadas no topo: o escândalo da Volkswagen sobre emissões tóxicas; o esquivo da Enron, já esquecido; o frenesi irresponsável de
especulação no Lehman Brothers ou na taxa Libor e
outras fraudes que envolvem praticamente todos os
membros do maior clube de instituições financeiras.
O desafio básico é como construir novas regras
do jogo, para que a convergência entre os interesses
ambientais, sociais e econômicos possa ser restaurada. No Brasil, os fundos de pensão privados têm
cerca de 200 bilhões de dólares para trabalhar. Eles
procuram um retorno básico de 5,5% ao ano para
cobrir os pagamentos futuros das pensões. Esse dinheiro poderia ser investido em pequenas e médias
empresas para estimular a produção e o emprego, ou
em novas tecnologias menos disruptivas na agricultura e assim por diante.
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funciona a rede global de controle corporativo. Basicamente, no mundo corporativo, 737 grupos controlam 80% do sistema, enquanto um núcleo de 147
corporações controla 40% do sistema. Destes, 75%
são grupos de intermediação financeira. Estas são
figuras surpreendentes, e a pesquisa está gerando
um amplo debate. Com tal grau de concentração do
poder econômico, não precisamos de uma teoria da
conspiração. E o grau de concentração também gera
risco sistêmico, devido à enorme volatilidade e às
quantidades de recursos envolvidos. O tamanho total dos grupos envolvidos em diferentes atividades
mundiais torna impossível o gerenciamento racional, e o poder político que eles exercem torna o processo democrático uma ficção.
A crise também destacou a importância dos paraísos fiscais e do dinheiro ilegal em geral. James
Henry, ex-economista-chefe da McKinsey, estima o
valor total entre 21 e 32 trilhões de dólares, aproximadamente entre um terço e metade do PIB mundial.
Um relatório especial da The Economist estabeleceu o
provável montante de 20 trilhões de dólares. Mais importante ainda, mostra que o dinheiro ilegal não está
empilhado em algumas ilhas paradisíacas, mas basicamente em Delaware, Miami e Londres, e são gerenciados pelos mesmos grandes bancos que colocam
os números Libor e Euribor, envolvem lavagem de
dinheiro e assim por diante. Basicamente os mesmos
grupos financeiros apresentados no estudo do ETH.
A dimensão é internacional, já que a crise de 2008
está agora mais bem documentada. A crise e o comportamento caótico evidente do sistema financeiro estimularam uma coleção de dados básicos sobre finanças internacionais, o que, curiosamente, sempre eludiu
as Estatísticas Financeiras Internacionais do FMI.
A pesquisa do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) identificou muitos nomes
de empresas e proprietários de fortunas, com detalhes de instruções e transações liberadas progressivamente à medida que trabalhavam com os imensos arquivos recebidos. Em novembro de 2014, eles
publicaram o enorme esquema de evasão fiscal das
multinacionais, usando o paraíso fiscal em que Luxemburgo se tornou.
O estudo de Joshua Schneyer, que sistematiza os
dados da Reuters, mostra que 16 grupos empresariais
internacionais controlam a maior parte da intermediação de commodities planetárias (grãos, energia,
minerais), principalmente com base em paraísos fiscais (em particular, em Genebra), criando o quadro
atual para o negócio financeiro-comercial, especulação sobre produtos que compõem o sangue da eco-

Temos um sistema
planetário deformado, e o
Brasil está apenas fazendo
parte do processo global
de concentração de capital
através de intermediários
financeiros e comerciais

nomia mundial. Derivados dessa economia especulativa (derivativos pendentes) ultrapassam 600 trilhões
de dólares, para um PIB mundial de 73 trilhões.
O Credit Suisse divulga a análise das grandes fortunas mundiais que apresentam a concentração de
propriedade de 223 trilhões de dólares acumulados
(ativos acumulados e não a renda anual), ou seja, basicamente 1% dos mais ricos possuem cerca de 50%
da riqueza acumulada no planeta. A figura mais comentada no Fórum Econômico de Davos de 2015 foi
que 80 pessoas têm mais riqueza do que a metade
inferior da população mundial.
O escoamento das atividades produtivas, do lado
do consumo e do investimento, é planetário. É parte
de uma máquina internacional que, desde a liberalização da regulamentação financeira, pelos governos
Reagan e Thatcher no início dos anos 80, até a liquidação do principal sistema regulatório, a Glass-Steagall Act, de Clinton, em 1999, gerou um sistema
internacional gratuito para todos.
Assim, temos um sistema planetário deformado, e
o Brasil está apenas fazendo parte do processo global
de concentração de capital através de intermediários
financeiros e comerciais. A informação está longe de
ser completa nessa área sombria. No entanto, dois
estudos nos dão algumas ordens de grandeza.
O estudo mencionado pela Rede de Justiça Fiscal
nos fornece alguns valores básicos de montantes de
capital em paraísos fiscais por regiões. No Brasil, a
ordem de grandeza é de 519,5 bilhões de dólares, o
que representa cerca de um terço do PIB brasileiro.
Esse é, naturalmente, o estoque de dinheiro brasileiro
em paraísos fiscais, não o fluxo anual, mas representa
uma enorme quantidade, e o governo está lutando por
sua repatriação.
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mundo, enquanto o Brasil tem mais de 500 bilhões
de dólares em paraísos fiscais, e o dinheiro global em
paraísos fiscais ultrapassa 20 trilhões de dólares. A
Cúpula da COP21 de Paris sobre as mudanças climáticas espera ganhar até 100 bilhões de dólares até
2020. Nossa esperança é depender de Bill Gates ou
Mark Zuckerberg? Por mais generosas ou simplesmente conscientes que algumas pessoas possam ser,
precisamos de um pacto social e político para construir um desenvolvimento sustentável, e as figuras
que estão sendo discutidas são ridículas. Para citar
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Como tal, o Brasil não está isolado nesse sistema
planetário, nem é particularmente corrupto. Mas toda
a configuração criada é de fato fortemente corrompida. Dados para o Brasil – 519,5 bilhões de dólares
em termos de capital offshore – são impressionantes,
ficando em quarto lugar no mundo. Esses recursos
devem pagar os impostos que permitiriam expandir
o investimento público e deveriam ser aplicados na
promoção da economia em que foram gerados.
Um segundo estudo particularmente interessante é da Global Financial Integrity (GFI), coordenada por Dev Kar, intitulado “Brasil: fuga de capitais,
fluxos ilícitos e crises macroeconômicas, 1960 a
2012”. Essa é uma drenagem de recursos por evasão estimada em 100 bilhões de reais por ano entre
2010 e 2012 (mais de 2% do PIB). São recursos que,
por sua vez, alimentam boa parte dos 519,5 bilhões
de dólares em paraísos fiscais vistos acima. De
acordo com o relatório, “o governo [brasileiro] deve
envolver mais esforços para combater a falta de faturamento das exportações e a sobrepreciação das
importações, adotando ativamente medidas de dissuasão adicionais em vez de punições retroativas”.
Aqui, as empresas multinacionais prevalecem. Kofi
Annan acredita que esse mecanismo drena cerca de
38 bilhões de dólares por ano das economias africanas. O mecanismo é conhecido como mispricing, ou
falha no comércio, e tem sido debatido intensamente
na reunião da União Africana em janeiro de 2015,
com a evasão anual estimada em 53 bilhões de dólares. (GFI, 2014 e 2015)
Em primeiro lugar, é importante compreender os
limites da ação do governo. No âmbito internacional,
enquanto as elites americanas e europeias continuarão a tolerar paraísos fiscais, como no caso do estado
de Delaware, nos Estados Unidos, de Luxemburgo e
da Suíça, na Europa, o controle real será quase impossível. A evasão fiscal tornou-se muito simples, e
a capacidade de localizar o capital ilegal é remota.
No entanto, a ordem pode ser significativamente melhorada ao controlar as saídas, os preços de transferência, entre outras ações. O relatório GFI mencionado acima aponta essas possibilidades e reconhece
fortes avanços do Brasil nos últimos anos. Ainda no
âmbito internacional, o BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), aprovado por 40 países que representam
90% do PIB mundial, nos dá alguma esperança quanto ao início de uma redução do sistema planetário de
evasão fiscal por empresas transnacionais.
Os números devem ser colocados em perspectiva.
A Cúpula Rio+20 esperava arrecadar 30 bilhões de
dólares para financiar a sustentabilidade em todo o
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novamente Joseph Stiglitz, “novas realidades geopolíticas exigem novas formas de governança global”.
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Desenvolvimento sustentável no Brasil
O Brasil percorreu um longo caminho. Acabar
com a ditadura militar apoiada pela corporação em
1985 nos trouxe de volta à civilização, a Constituição de 1988 gerou regras civis básicas do jogo, a
quebra da hiperinflação em 1994 (que chegou a 80%
ao mês!) nos trouxe de volta às práticas normais de
contabilidade e planejamento. Em 2003, o governo Lula organizou o primeiro problema integral em
longo prazo para combater a pobreza e a exclusão
social. O Bolsa Família é amplamente conhecido, o
Ministério do Desenvolvimento Social coordenou
149 desses programas, envolvendo o Luz para Todos, que trouxe eletricidade para regiões privadas
inteiras, uma lei de salário mínimo mais decente,
estimulação em larga escala de empregos formais,
segurança social para pessoas de caráter informal e
assim por diante.
Os resultados podem ser vistos no estudo em
grande escala pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisa Econômica
(Ipea), Fundação de Pesquisa Acadêmica e PNUD. Os
resultados são impressionantes. Em 1991, 85% dos

5.570 municípios do Brasil estavam listados nos mais
baixos Indicadores de Desenvolvimento Humano – a
classe “muito baixa”, inferior a 0,500 IDH. Em 2010,
apenas 0,6% dos municípios permaneceram nessa
classe. A expectativa de vida aumentou de 65 anos,
em 1991, para 75 em 2014. Os brasileiros ganharam
mais dez anos para se queixar. A mortalidade infantil caiu de 30 para 15 por mil. Em geral, 36 milhões
de pessoas foram retiradas da pobreza; o coeficiente
de Gini, indicador de desigualdade, caiu de 0,58 para
0,49, aproximando-se curiosamente do patamar dos
EUA, que atingiu 0,45. Em 1991, apenas 13% dos jovens de 18 a 20 anos completaram o ensino secundário; em 2010 a proporção atingiu 41%. Em duas décadas, vindo de muito baixo, o Brasil foi transformado.
Contudo, muito ainda tem que ser construído.
Do ponto de vista ambiental, a imagem não é tão
corajosa. A figura básica de conforto é que a destruição da Floresta Amazônica caiu de 28 mil quilômetros quadrados em 2002 para cerca de 4 mil.
Ainda é uma tragédia, mas reflete um grande esforço que, no entanto, atualmente vai sendo empurrado
para trás pelo complexo agroindustrial. Um dado positivo é que o Brasil cobre cerca de metade do seu
consumo de energia com fontes limpas, bem acima
da média mundial. •
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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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FGV é eleita um dos 10 maio
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To

* 2014
*2013
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.

18º lugar

21º lugar

e para o mercado ﬁnanceiro, também
teve outras posições de destaque.

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.

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.

Além disso, a instituição, que é referência para acadêmicos, proﬁssionais

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
insight-bIOMA

GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR

|

E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO
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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.
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O sol

nasce para todos
Entrevista com Henrique Drumond
Fundador da Insolar

O que difere um empresário que opera nos moldes tradicionais de um
empreendedor social é a habilidade de se imaginar capaz de acabar com
problemas que já são vistos como parte da vida das pessoas. O administrador de
empresas Henrique Drumond, 34 anos, vislumbrou um futuro em que as pessoas
da base da pirâmide se beneficiassem das inovações tecnológicas, em vez de
serem os últimos a ter acesso a elas. Assim surgiu em 2014 a Insolar, startup
criada para democratizar o acesso à energia solar. E tem conseguido. Em pouco
tempo de existência a empresa já instalou painéis fotovoltaicos em um local
inimaginável para muitos: uma favela carioca, a Santa Marta, em Botafogo.

|

Agora Henrique quer aproveitar essa visibilidade para levar o produto para o
mercado internacional. Em entrevista à Bioma, o empresário conta como surgiu
a ideia de abrir um negócio social para difundir a energia solar e analisa os
desafios de se empreender no Brasil.

insight-bIOMA

Em outra frente de ação, a Insolar desenvolveu o Ombrelone Solar, produto
que protege o usuário contra raios UVA e UVB e pode ser utilizado como fonte
para recarga de equipamentos eletrônicos portáteis, além de abastecer baterias
para garantir o fornecimento de energia, mesmo em dias e horários com baixos
índices de incidência solar. O produto foi testado nas Olimpíadas do Rio.
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Bioma – Qual seu propósito de vida? Como a Insolar
se encaixa nele?
Henrique Drumond – Conciliar aquilo que o mundo
precisa com o que eu sei e gosto de fazer. E para que
as minhas escolhas sejam perenes, é fundamental
que elas sejam financeiramente sustentáveis. Através da Insolar tenho a oportunidade de aproveitar o
conhecimento que acumulei ao longo da minha carreira em diferentes empresas para promover aquilo
em que acredito, que está alinhado com os meus valores e que me traz satisfação pessoal. E a decisão
de fundar um negócio social foi a forma que eu e meu
sócio Michel Baitelli encontramos de unir o mundo
corporativo com o mundo comunitário. Conhecer e
entender a linguagem de cada um desses mundos
tem nos ajudado bastante a conectar grandes empresas como a Shell e comunidades como a Santa Marta,
o setor industrial com o segmento das startups, e inovações tecnológicas com desafios sociais e ambientais. Da mesma forma, tem sido fundamental integrar
meu passado como administrador com a minha visão
de futuro como empreendedor social. É nessa inter-

seção entre diferentes mundos que enxergo a solução para os grandes desafios da humanidade, como a
necessidade de fomento e democratização das fontes
de energia renováveis – que é a principal missão da
Insolar, e todos os outros desafios de hoje e do futuro.
Como surgiu a inspiração para criar a Insolar?
A Insolar surgiu como resultado de uma série de
eventos que foram acontecendo na minha vida, alguns planejados, outros nem tanto, e evoluiu como
uma construção coletiva que envolveu todos os nossos parceiros nessa empreitada, como os patrocinadores da Insolar e as comunidades que conhecemos
e onde estamos trabalhando. Quando retornei para o
Brasil, depois de um período sabático viajando pelo
mundo, já sabia que não conseguiria me readaptar
profissionalmente em uma empresa tradicional. Também não encontrei uma organização social que refletisse o que eu estava buscando. Fundar algo novo
me pareceu então o caminho mais natural. O interesse por atuar em comunidades de baixa renda foi influenciado pela minha experiência como voluntários

Como avalia o cenário brasileiro de empreendedorismo social?
Considerando que todos os problemas do nosso
cotidiano têm solução e que essa solução pode ser
implementada através de negócios sociais, entendo
que o cenário seja bastante promissor! Mas para isso
é importante reeducar o nosso olhar para enxergar
problemas como oportunidades, exercitar o nosso
cérebro para visualizar soluções criativas a fim de
equacioná-los e, é claro, colocar a mão na massa!
Com essa mentalidade mais positiva e propositiva,
até a burocracia vira oportunidade. Ademais, as redes de empreendedores sociais estão cada vez maiores e mais ativas, grandes organizações percebem
a importância de apoiá-los, e os recursos tendem a
irrigar esse setor ao reconhecer seus múltiplos benefícios para o desenvolvimento social, ambiental e
econômico do nosso país.
Recebeu apoio da Yunus Negócios Sociais?
Participamos da primeira Turma de Incubação da Yunus Negócios Sociais do Brasil e aprendemos bastante nesse processo. De lá para cá, caminhamos
juntos. O apoio se deu das mais diversas formas, seja
como uma chancela de negócio social para a Insolar,
convites para participação em eventos, divulgação e
mentoria. Com relação ao aporte financeiro, estamos
sempre em contato. Quando for o momento apropriado buscaremos o melhor formato para estreitar ainda
mais os laços com a Yunus.
Qual a principal dificuldade de se empreender no
Brasil?
Costumo brincar que a Insolar resolveu abraçar tantos desafios que talvez fosse mais fácil relacionar
quais desafios nós não tivemos que enfrentar! Para
começar, somos um negócio social, conceito que
ainda não existe juridicamente e estatutariamente no
Brasil. Além disso, levamos tecnologia de ponta para
a base da pirâmide, que são os últimos a se beneficiar
de inovações tecnológicas, não dispõem de recurso
para grandes investimentos e encontram dificuldade
para acesso a crédito. Para completar, reconhecemos os desafios técnicos, urbanísticos, topográficos
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Você pensou primeiro em empreender simplesmente
ou sempre quis investir em negócio social?
Todos nascemos empreendedores, características
que vamos perdendo ao longo da vida, se não mantivermos a mente aberta e executarmos o que idealizamos. Costumo brincar que meu primeiro empreendimento provavelmente foi um comércio de alimentos,
quando eu ainda era muito novo. Eu utilizava todos
os insumos que encontrava na geladeira de casa,
preparava alguns sanduíches, empacotava em papel
laminado e vendia todos para o meu irmão. Apesar de
pouco escalonável, não era um negócio ruim! Eu não
tinha custo fixo ou variável, minha clientela era fiel e o
negócio não tinha concorrentes! (risos). Com o tempo
segui nos estudos, no trabalho e fui construindo uma
carreira. Dentro do ambiente corporativo, dava vazão
à necessidade de empreender intraempreendendo.
Tive o privilégio de trabalhar em empresas que me
deram espaço para inovar, aperfeiçoar processos, integrar o meu trabalho com o trabalho de outras áreas
e cultivar uma visão mais integrada e estratégica.
Nunca gostei de me limitar “ao meu quadrado”, sem
entender qual era a contribuição que estava dando
para o todo ou se o todo fazia sentido para mim. As
questões empresariais e sociais sempre caminharam
em paralelo na minha vida, como se fossem coisas
distintas. Porém, quando buscava entender a motivação primária por trás de cada nova ideia empresarial,
identificava alguma razão humanitária. E quando me

imaginava tendo sucesso financeiro, visualizava esse
sucesso se revertendo em iniciativas socioambientais. Com o tempo percebi que meu lado empresarial
poderia caminhar junto com o lado social e aprendi
a conciliar estes dois lados da minha personalidade.
Fundar um negócio social como a Insolar foi consequência natural desse alinhamento interno.

|

em Moçambique, onde percebi o quanto a tecnologia
poderia ajudar a equacionar questões humanitárias
se ela fosse utilizada a serviço da sociedade, empoderando indivíduos e comunidades na sua busca por
um futuro mais sustentável e próspero. O interesse
pela tecnologia solar devo ter herdado do meu pai,
que era engenheiro, de quem também herdei um relógio movido a energia fotovoltaica. A energia solar
tem algumas características interessantes como o
fato de que é uma fonte de energia infinita, renovável, disponível no mundo todo e cujo custo de transformação em eletricidade tende a diminuir cada vez
mais. Ela é a fonte primária de todas as demais fontes de energia e fundamental para a manutenção da
vida. Por oferecer ao nosso planeta muito mais energia do que precisamos, ela fomenta uma sociedade
mais colaborativa. Por contemplar todos os cantos
do mundo, ela favorece o desenvolvimento das economias locais de forma descentralizada. E por ser
renovável, ela contribui para a melhoria das condições de salubridade dos grandes centros urbanos e
do planeta como um todo.
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“Descobrimos que todos os
desafios têm solução quando
escutamos as partes envolvidas,
pensamos juntos e trabalhamos
de forma colaborativa,
envolvendo todas as partes
interessadas”

e culturais que uma comunidade de baixa
renda pode apresentar. Nosso modelo de
negócio considerava grandes ciclos de
projeto, o que não é o melhor cenário para
uma startup que precisa testar rapidamente
seus produtos em vários ciclos que permitam um aprendizado acelerado para atingir
mais rapidamente a viabilidade econômica.
Mas descobrimos que todos esses desafios
têm solução quando escutamos as partes
envolvidas, pensamos juntos e trabalhamos de forma colaborativa, envolvendo todas as partes interessadas.
Que desafios esperam um empreendedor
social no Brasil?
O maior desafio somos nós mesmos, nossas barreiras mentais e nossos medos que
nos impedem de começar algo novo, desconhecido. Superada essa barreira, o resto
se resolve com dedicação, paixão e perseverança.

|

insight-bIOMA

O que faz tudo valer a pena?
A emoção de descobrir que o nosso trabalho mudou a vida de alguém de uma maneira inesperada, a consciência tranquila de
que estamos fazendo o nosso melhor para
ajudar na construção do futuro que desejamos para o nosso país e a percepção de
que a Insolar tem o poder de influenciar positivamente diferentes agentes da sociedade. A sensação de dever cumprido também
deve ser muito gratificante, mas com tanto ainda a ser feito, não acredito que terei
esse privilégio nas próximas décadas!

22

Quais as metas da Insolar de médio prazo?
Apresentar uma solução financeiramente
viável para adoção da tecnologia solar para
empreendedoras da Santa Marta; atender
todas as comunidades pacificadas do Rio
de Janeiro; iniciar operação em cidades
do entorno do Rio de Janeiro e em outros
estados; contribuir para a adoção da tecnologia solar na indústria, no varejo, no setor
hoteleiro e demais segmentos que percebam os múltiplos benefícios da tecnologia
para o sucesso dos negócios e desenvolver
produtos como o Ombrelone Solar como
ferramenta de comunicação da nossa missão e engajamento social.

“O convite que recebemos para
que a Insolar fosse a primeira startup
no mundo acelerada pelo Shell
#makethefuture foi uma grande
honra e oportunidade única para
implementarmos nossa visão, ao
mesmo tempo em que ganhamos

insight-bIOMA

visibilidade no mundo todo”
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Fale um pouco da inserção internacional da Insolar e
planos de internacionalização.
O convite que recebemos para que a Insolar fosse a
primeira startup no mundo acelerada pelo Shell #makethefuture foi uma grande honra e oportunidade
única para implementarmos nossa visão, ao mesmo
tempo em que ganhamos visibilidade no mundo todo.
O clip da campanha, que foi lançado na comunidade
carioca Santa Marta e menciona a Insolar, atingiu 816
milhões de visualizações, sendo o mais visto do projeto no ano passado. Ademais, o Ombrelone Solar,
tecnologia desenvolvida em parceria com o SENAI,
participou das Olimpíadas de 2016, viajou para os
EUA, Inglaterra, Espanha… e agora voltou para o Brasil com toda pompa no Shell Open Air. Visibilidade é
fundamental, porque facilita o acesso a investidores,
patrocinadores, apoiadores, entusiastas, clientes e
potenciais parceiros. Temos a ambição de atuar no
mundo todo, mas reconhecemos que ainda precisamos fazer muito mais pelo nosso país. E perceber
que organizações sérias como o Sistema FIRJAN
também estão trabalhando nesse sentido nos deixa
muito otimistas. Fundamental avançarmos juntos! •
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Por Andreas Ufer
Fundador do SenseLab

Ao mesmo tempo em que vemos muitos modelos ruindo e os consensos que dominaram
o “mainstream” econômico e político nas últimas décadas perdendo o fôlego, vemos algo
novo no ar. Em meio a uma crise sem precedentes – ou melhor, a soma de muitas crises
em diversas partes do mundo – é difícil enxergar padrões claros de mudança para melhor.
Mas, para os olhos mais atentos, dispostos a abrir mão de antigas formas de ver o mundo,
os sinais do novo aparecem brotando de diversas formas e sob diversos nomes.

|
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ão se trata de um só modelo, e sim uma cacofonia de tendências movidas pela exaustão e pelo quase sufocar de uma massa de
pessoas com aquilo que estamos gerando
coletivamente para nós mesmos, para a sociedade e
para o planeta. Capitalismo consciente, negócios de impacto, empresas B, vidas simples, criação de valor compartilhado, cocriação e colaboração, economia compartilhada. São tantos movimentos e ao mesmo tempo um
só. Onde uma porta se fecha, muitas outras se abrem.
O espírito do nosso tempo
Vivemos em uma época de grandes mudanças,
assim como foram muitos outros períodos antes
deste. Mas de alguma forma o ritmo das mudanças

acelerou. Vivemos em um período de enormes desafios coletivos. E eles estão ficando maiores e mais
complexos. O sistema de representação política está
travando em todo o mundo democrático. Os representantes por nós escolhidos, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos ou em outros cantos do
planeta, não têm a menor ideia do caminho a trilhar.
As nossas instituições estão tomadas por grupos de
interesse e corporativismo, e grande parte da chamada iniciativa privada continua se perdendo na ilusão
de que bastam menos amarras, mais produtividade
e mais crescimento para solucionar todas as mazelas do mundo. Relações de trabalho mais flexíveis e
menos impostos. Ou será que precisamos de mais
governo e mais centralização?
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Essa discussão cria uma cortina de fumaça sobre nossos reais problemas coletivos, a cada dia mais
urgentes. Estamos exaurindo os recursos naturais e
extinguindo espécies em um ritmo sem precedentes.
Estamos alterando a nossa atmosfera, o nosso clima
e derrubando as nossas últimas florestas. Uma massa
assustadoramente grande de pessoas continua à margem do nosso sistema social e econômico, sem perspectivas ou acesso a oportunidades. Você já passou
algum tempo conhecendo a periferia de uma metrópole como São Paulo? Já tentou entender a realidade e a
história das pessoas que vivem nesse contexto?
Se você fez essa jornada, deve ter percebido que
os tecidos sociais muitas vezes são rasgados, que os
problemas que parecem tão simples nos jornais de
repente se tornam extremamente complexos e que
boa parte das certezas se tornam dúvidas.
E para que estamos gerando tudo isso? Para trabalhar até as 9 da noite todos os dias, passar horas no
trânsito, em meio à poluição, e nos escondermos atrás
de muros e cercas eletrificadas por medo da violência?
Em carreiras corporativas passamos os nossos dias
buscando mais market share, mais lucro, mais EBITDA,
mais crescimento, sempre mais. Ou estamos buscando
um cargo maior, mais bônus e o melhor carro do ano?
Ao mesmo tempo em que temos que aceitar que
o ser humano nunca deixará de ter o seu lado egoísta, há urgência em admitir que na história recente,
ao menos nas culturas ocidentais e ocidentalizadas,

temos feito um esforço consequente de enterrar o
nosso lado altruísta e nossa orientação coletiva. Fazemos isso por meio de uma estrutura de incentivos
quase exclusivamente voltada para o bem-estar pessoal e o individualismo. Se algumas utopias do passado falharam em sua visão ingênua, idealizando um
possível ser humano desprovido de egoísmo e um
sistema de relações humanas exclusivamente pautadas pelo bem coletivo, o nosso modelo atual está se
afogando no individualismo exacerbado e na busca
cega por crescimento a qualquer custo. Mas como
crescer indefinidamente em um planeta finito? Alguma coisa está fora de lugar aqui.
E os desafios não irão ficar menores. Se em 1800
éramos 1 bilhão de pessoas na Terra, em 1950 havíamos mais que dobrado, éramos 2,5 bilhões. No ano
2000 chegamos a 6 bilhões de habitantes. Hoje já
somos mais de 7 bilhões e a população do planeta
continua crescendo. O mundo está ficando pequeno
e os problemas estão cada vez mais complexos, interconectados e interdependentes. Para onde vamos?
Tomando emprestada a pergunta do professor Otto
Scharmer do MIT, “Por que estamos coletivamente
gerando resultados que ninguém quer?”
Esse é o nosso Zeitgeist – o espírito do nosso
tempo. Em certa medida somos uma geração cansada com o status quo, desiludida com as promessas e
sonhos que nos foram vendidos no passado recente
e perdida em nossas contradições. Somos uma gera-

o nosso trabalho. Está na hora de
nos reapropriarmos dos nossos
governos e reinventarmos as
nossas empresas

ção inquieta, munida de muitas ferramentas e oportunidades, mas que carrega uma enorme responsabilidade. Como disse Nelson Mandela, em seu épico
discurso em 2005, na Trafalgar Square, Londres:
“Se o tamanho e a complexidade dos problemas
muitas vezes assustam e quase paralisam, as possibilidades criadas por uma rede mundial de informação e uma aldeia global, com distâncias cada vez
menos relevantes, são infinitas. Temos ferramentas
como nenhuma geração antes da nossa. Somos uma
rede fluida, conectada e cada vez mais consciente, e
temos à nossa disposição um volume monumental de
informações.”
Se as ferramentas para mudança estão aí e a crise
(ainda) não é de recursos, o que está bloqueando uma
transição para um sistema mais equilibrado, humano
e inclusivo? De fato, a crise atual em sua essência é
uma crise de valores e de visão de mundo. O que nos
bloqueia é a nossa cegueira coletiva causada por jornadas individualistas. Não que isso seja exclusivamente uma opção individual de cada um. O modelo mental
que nos é empurrado a cada dia nos vende a ideia de
que precisamos nos destacar pelo êxito financeiro. Se
tenho um cargo melhor e mais dinheiro, eu sou mais do
que os outros. Eu tenho que consumir e possuir toda
uma gama de produtos para ser aceito como normal.
Por outro lado, as pressões econômicas para pagar as
contas, pagar o aluguel e a escola dos filhos fazem o
resto do serviço de nos colocar no piloto automático.
A disfunção não é só individual, é coletiva e sistêmica.
Para consertar “a caixa”, precisamos necessariamente questionar os nossos valores e visão de mundo. Qual é o meu papel no mundo? Qual é o papel
das nossas instituições, governos e empresas? Para
que estamos criando e gerindo empresas? Somente
para ganhar dinheiro? Dinheiro é ferramenta, não é
fim. Mas não é isso que a nossa psique coletiva prega.
Está na hora de revisarmos os nossos valores e

A revolução do novo
Essa discussão toda e o alerta de que temos um
muro pela frente no qual vamos bater se não mudarmos de rumo não são novos. Em 1962 foi lançado o
livro Primavera Silenciosa nos alertando sobre os
riscos dos padrões de produção agrícola e uso desenfreado de pesticidas. A publicação é considerada
um marco no surgimento do movimento ambientalista moderno. Na década de 1970 o movimento verde
ganhou força na política europeia, na mesma época
em que um estudo científico intitulado Limites para
o Crescimento causava polêmica ao demonstrar que
o crescimento econômico e material indefinido inevitavelmente levaria ao colapso e a uma queda do
bem-estar da população mundial. Na década de 1980
as discussões globais tomavam corpo no âmbito das
Nações Unidas, levando à publicação do relatório
Nosso Futuro Comum, definindo o desenvolvimento
sustentável como objetivo maior para a nossa sociedade global. Essas discussões levaram ao lançamento em 2000 dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM), um plano global de 15 anos para o
desenvolvimento social, ambiental e econômico.
Enquanto esses movimentos contribuíram para
aumentar consideravelmente a consciência social e
ambiental em todo o mundo, eles esbarraram no establishment político e interesses econômicos, que
no fim dão as cartas na governança global e local.
O idealismo funciona bem até esbarrar na realidade
econômica e na necessidade do idealista de se sustentar do ponto de vista financeiro.
Então o que há realmente de novo no ar? Em primeiro lugar há sinais crescentes de que levamos o
nosso modelo atual ao limite e ele está se esgotando.
E a insatisfação geral aumenta a cada dia.
Por outro lado, existe um movimento crescente de
buscar pragmatismo e racionalidade econômica e de
envolver (e responsabilizar) as empresas na solução
de problemas sociais e ambientais. Um exemplo dessa tendência são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, ou Agenda 2030. Essa revisão da agenda global, além de reconhecer a maior complexidade
dos nossos objetivos comuns, aponta para o papel
central que as empresas têm em endereçá-los. O
Pacto Global, encabeçado pelo ex-secretário geral da
ONU, Kofi Annan, vai na mesma direção, ao mobilizar
a comunidade empresarial.
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nossos valores e (re)significarmos
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Está na hora de revisarmos os

(re)significarmos o nosso trabalho. Está na hora de
nos reapropriarmos dos nossos governos e reinventarmos as nossas empresas. Em muitas partes esse
movimento já começa a acontecer.
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Mas o movimento é muito mais amplo e difuso do
que isso. Além de discussões multilaterais globais,
vemos sinais crescentes do novo nos cinco continentes nos mais diferentes formatos. São parte dessa
nova forma de fazer as coisas: a economia compartilhada, que reduz a necessidade de produzirmos,
consumirmos e possuirmos produtos; a maior autonomia profissional; o crescente empreendedorismo
por opção; e o crescente engajamento de jovens com
questões sociais.
Um dos sinais mais fortes de mudança vem de
uma série de movimentos que buscam resgatar o
propósito e redefinir o papel das empresas.
No âmbito corporativo, vemos gurus da estratégia
empresarial como Michael Porter, de Harvard, pregarem que as empresas, para se manterem competitivas no futuro, deverão focar na Criação de Valor
Compartilhado, gerando resultado financeiro e social
ou ambiental simultaneamente.
Temos também a filosofia do Capitalismo Consciente, que defende que é possível que as empresas
contribuam para o bem-estar da sociedade ao mesmo
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tempo em que geram lucro para seus acionistas. Empresas que aderem a essa filosofia são estruturadas
em quatro pilares:
• Liderança consciente;
• Orientação para um propósito maior;
• Orientação para os diversos stakeholders;
• Cultura consciente.
Dentro dessa nova consciência empresarial, surgiu também a necessidade de avaliar em que medida
uma determinada empresa está comprometida com o
bem coletivo, e daí emergiu um sistema de mensuração de impacto dos negócios chamado Empresas B.
Uma das facetas mais interessantes dessa nova
onda é o chamado setor de Negócios de Impacto. A
ideia não é nova. Na década de 1970 Muhammad Yunus,
empreendedor, economista e Nobel da Paz, fundou o
Grammeen Bank e inventou o conceito de microcrédito
ao mesmo tempo que estruturava uma nova lógica de
negócios, que mais tarde ele viria a batizar de Negócios Sociais. Na definição de Yunus, Negócios Sociais
são empresas que têm como única missão solucionar
um problema social, são autossustentáveis financeiramente e não distribuem dividendos.
O conceito é antigo, mas o movimento vem ganhando relevância e tem se difundido de forma muito
rápida somente na última década.
A definição mais comumente aceita no Brasil é
Negócios de Impacto, que são empreendimentos que
têm a missão explícita de gerar impacto socioambiental ao mesmo tempo em que geram resultado financeiro positivo e de forma sustentável.
Atualmente existem milhares de empreendimentos, sobretudo startups, atuando nessa lógica. Existem também dezenas de fundos de investimento de
impacto, aceleradoras e organizações de apoio, além
de centros de estudos nas principais universidades
do país focados nesse tipo de organização.
É um movimento efervescente e crescente que se
soma a muitos outros na busca de um mundo melhor.
Muitas portas se abrem
Vivemos em uma época exponencial e de grandes
mudanças. Uma época de enormes desafios coletivos. Se os nossos problemas são gigantescos, o novo
está aí por toda parte. Cabe a nós sairmos do piloto automático e assumirmos a responsabilidade que
herdamos. Não cabe a nós decidirmos em que época
vivemos, mas cabe a nós fazermos o melhor com o
tempo que nos foi dado.
Onde uma porta se fecha, muitas outras se abrem.
Basta começarmos a escolher as portas de forma
mais consciente e humana. •
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As cidades do futuro e seus carros serão mais
parecidos com Orbit City (metrópole fictícia do desenho
Os Jetsons) do que imaginávamos quando éramos
crianças. O futuro da mobilidade urbana já está sendo
delineado em laboratórios de startups e montadoras
espalhados por diversos pontos do planeta. Ninguém
sabe ao certo a magnitude da mudança que está por
vir. Mas intui-se que há um forte potencial para altear
as atuais estruturas de uma das indústrias mais
tradicionais – a automobilística –, além de criar novas
dinâmicas comerciais, baseadas em outros valores.
Ao fim, teremos um novo ecossistema de negócios.

31

|

insight-bIOMA

CAPA

u

|

insight-bIOMA

m exemplo de cidade do futuro está sendo
erguido no Japão, por meio do projeto “Fujisawa Sustainable Smart Town”, em que o
carro elétrico tem papel central na mobilidade dos cidadãos. Situada a 50 km de distância da
capital japonesa, Fujisawa será uma cidade-modelo,
com serviços de compartilhamento de carros, utilização de bicicletas elétricas e casas alimentadas por
energia solar. Os moradores – mil famílias – recebem
incentivos financeiros para reduzirem o consumo de
energia e se abastecerem de fontes renováveis. Em
Fujisawa, postos de combustíveis serão substituídos
por eletropostos, para abastecer veículos exclusivamente a partir de fontes renováveis de energia.
Hoje mais de 1 bilhão de automóveis circulam
diariamente pelo planeta. As estimativas são de que,
até 2050, esse número dobre. Na verdade, o número
total de veículos importa bem menos que o sistema
e o modo como os automóveis se deslocarão pelas
ruas de cidades mundo afora. Não há dúvidas de que
as respostas para a mobilidade que vivenciaremos no
futuro serão tecnológicas. Estudo recente elaborado

32

pela Bloomberg New Energy Finance e McKinsey &
Company corrobora essa tese.
O documento crava que os sistemas de mobilidade do futuro sejam diferentes daqueles a que estamos
acostumados hoje. Perderão importância requisitos
como habilidades do motorista ao volante e entram em
cena as inovações tecnológicas. O motivo é simples:
volantes serão peças de museu, muito em breve.
A consultoria Ernst & Young estima que os carros
autônomos representarão 75% do mercado global em
2035. Uma vez símbolo de masculinidade, a relação
homem-carro mudará. Não será mais preciso ficar
com as mãos presas ao volante ao dirigir. Na verdade,
o homem não precisará nem mesmo dirigir.
Tendências
O carro autônomo será a inovação tecnológica
que terá maior impacto no cotidiano de pessoas e
cidades. Outras tendências que impactarão a mobilidade urbana nos próximos anos são carros elétricos,
sistemas de compartilhamento e a internet das coisas (IoT).

menos que o sistema e o modo como
os automóveis se deslocarão pelas ruas
de cidades mundo afora. As respostas
para a mobilidade que vivenciaremos no
futuro serão tecnológicas

Novas cidades
A entrada dos carros autônomos leva a transformações mais profundas, sobre a infraestrutura e arquitetura das cidades. Para o professor da Open University, John Naughton, a evolução tecnológica deve
alterar a configuração das ruas. É que tudo foi projetado em torno do antigo sistema de deslocamento de
automóveis, a quem os gestores dedicaram a maior
parte do espaço, seja para trafegar seja para estacio-
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O número total de veículos importa bem

luição atmosférica, torna urgente a necessidade de
um sistema de transporte mais limpo. É o caso de
Mumbai, Istambul e São Paulo.
Sistemas autônomos. Ideais para cidades desenvolvidas dos Estados Unidos e Europa que registrem
a expansão das áreas suburbanas. O carro elétrico e
autônomo será o centro da mobilidade nesses locais.
Seamless mobility. Modelo adequado a áreas metropolitanas densas e desenvolvidas, como Xangai.
Nesse sistema, a mobilidade pode gradativamente se
tornar um serviço multimodal, porta a porta, conforme demanda, acionado via smartphone e integrando
transporte privado e coletivo.

|

A partir desse cenário, especialistas acreditam
que três modelos de sistemas de mobilidade tendem
a prosperar nos próximos anos, cada um ajustandose melhor a determinado tipo e contexto de cidade.
São eles:
Sistemas limpos e compartilhados. O modelo para
centros urbanos em desenvolvimento, com áreas metropolitanas densas, onde o processo de urbanização,
somado ao desafio dos congestionamentos e da po-
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nar. Com menos automóveis, mais compartilhamento
e menos posse de veículos, o espaço urbano necessariamente será reformulado.
A tecnologia pode também bagunçar o tabuleiro
de uma das indústrias mais importantes da economia
mundial: a automobilística. No Brasil, o setor automotivo é responsável por cerca de 5% do PIB, para se ter
ideia do peso econômico das montadoras. É claro que
elas não serão pegas desprevenidas. Elas aprenderam
a dançar conforme a música e apostam na palavra da
moda: o colaborativismo. Isso porque Google, Apple e
Intel estão entrando nesse mercado, onde têm larga
vantagem tecnológica. Especialistas, no entanto, não
acreditam em uma concorrência predatória, mas em
cooperação com parcerias entre as indústrias.
O mercado de energia também não passará ileso.
Executivos da indústria automobilística preveem que
90% dos automóveis serão movidos a energia elétrica até 2025; para isso, estão investindo muito nessa
nova tecnologia. Eles acreditam que o diesel será o
primeiro a desaparecer da face da Terra, em muito
pouco tempo, por causa do seu alto impacto ambien-

tal. Por outro lado, eles afirmam que a disseminação
dos veículos autônomos e movidos a energia limpa é
algo que vai acontecer primeiro onde há mais investimento, como os Estados Unidos (onde morrem 100
pessoas por dia em acidentes de trânsito) e Europa.
Resposta
As tradicionais Ford e Volkswagen investem pesado em inteligência artificial. Na sede da Volkswagen, em Wolfsburg, a menina dos olhos é o Laboratório de Engenharia Virtual, um dos seis laboratórios
operados atualmente pela área de TI do grupo, tal
como em Berlim, Munique, San Francisco (EUA) e,
mais recentemente, em Barcelona.
Nesses espaços, especialistas da empresa trabalham no futuro digital juntamente com instituições de
pesquisa e parceiros tecnológicos. Novas soluções
nos campos de “big data”, Indústria 4.0, IoT, conectividade, serviços de mobilidade e realidade virtual
estão sendo criadas por meio de intensa colaboração.
“Já estamos usando a realidade aumentada e a
realidade virtual na Volkswagen faz tempo, princi-

Executivos da indústria
automobilística preveem que 90%
dos automóveis serão movidos a
energia elétrica até 2025; para isso,
estão investindo muito nessa nova
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tecnologia
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palmente para obter uma visão tridimensional. Agora
estamos dando um grande passo à frente no Laboratório de Engenharia Virtual. Estamos transformando
essa tecnologia em uma ferramenta para o desenvolvimento técnico. Isso permitirá que os engenheiros
da Volkswagen trabalhem em um veículo virtual, que
modifiquem seu equipamento à vontade e até mesmo projetem novos componentes virtualmente. Eles
poderão ver imediatamente o resultado de seu trabalho”, explica Frank Ostermann, chefe do laboratório.
Nessa corrida, a Ford saiu na frente. A empresa
anunciou investimento de US$ 1 bilhão nos próximos
cinco anos na Argo AI, empresa de inteligência artificial, para desenvolver um sistema de direção virtual
para o veículo autônomo da empresa que será lançado em 2021, com possibilidade de licenciamento para
outras empresas. Fundada por ex-líderes da Uber, a
Argo AI está reunindo alguns dos especialistas em
robótica e engenheiros mais experientes em veículos
autônomos, dentro e fora da empresa.
“Com a expansão da Ford como empresa de automóveis e mobilidade, acreditamos que o investimento
na Argo AI criará um valor significativo para nossos
acionistas, fortalecendo a liderança da Ford para o
lançamento de veículos autônomos no mercado, em
curto prazo, e criando tecnologia que poderá ser licenciada para outros no futuro”, declarou o presidente Mark Fields.
As maiores empresas de tecnologia do mundo
também estão envolvidas nessa pesquisa. Um dos
pontos-chaves para a viabilização desses avanços
é o aprimoramento de uma peça que permitirá aos
veículos executar seus trajetos com segurança, sem
ameaçar a integridade pública: o sistema de radar.
A Tesla, por exemplo, já inclui a função de piloto
automático em seus veículos, ainda que sob uma série de restrições de segurança. Recentemente, um
vídeo se espalhou no YouTube ao mostrar um carro
da empresa se antecipando a um acidente que ainda
sequer havia ocorrido, graças à tecnologia preditiva
de radar.
Em outra frente, a Uber trabalha com fabricantes
de aviões para criar aeronaves autônomas de pequeno porte, para viagens de curta distância. As implicações são enormes. O chamado “carro voador” está
sendo desenvolvido em parceira com a brasileira Embraer. A meta é que os primeiros voos experimentais
ocorram em 2020, com a operação comercial prevista para 2023. Se tudo der certo, muito breve teremos
pequenos veículos elétricos que decolam e aterrissam verticalmente e fazem deslocamentos urbanos
curtos. Como nos desenhos que vimos na infância. •
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A barbárie pós-moderna
alastra-se. Como alternativa,
proporemos apenas a
diversidade? Talvez as
epistemologias do Sul —
outras maneiras de pensar,
sentir e conhecer — nos
sugiram uma saída.
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Procuram-se
Por Boaventura de Sousa Santos
Professor da Universidade de Coimbra
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s oito pessoas mais ricas do mundo têm
tanta riqueza quanto a metade mais pobre
da população mundial (3,5 bilhões de pessoas). Destroem-se países (do Iraque ao
Afeganistão, da Líbia à Síria, e as próximas vítimas
tanto podem ser o Irã como a Coreia do Norte) em
nome dos valores que deviam preservá-los e fazê-los
prosperar, sejam eles os direitos humanos, a democracia ou o primado do direito internacional. Nunca
se falou tanto da possibilidade de uma guerra nuclear.
Os contribuintes norte-americanos pagaram milhões
de dólares pela bomba não nuclear mais potente desde sempre, lançada contra túneis no Afeganistão,
construídos nos anos de 1980 com o próprio dinheiro
deles, gerido pela CIA para promover os radicais islâmicos em sua luta contra os ocupantes soviéticos do
país, os mesmos radicais que agora são combatidos
como terroristas.
Enquanto isso, os norte-americanos perdem o
acesso a cuidados de saúde e são levados a pensar
que os seus males são causados por imigrantes latinos mais pobres que eles. Tal como os europeus são
levados a pensar que o seu bem-estar está ameaçado
por refugiados e não pelos interesses imperialistas
que estão a forçar ao exílio tanta gente. Tal como os
sul-africanos negros, empobrecidos por um mal negociado fim do apartheid, agora assumem atitudes
xenófobas e racistas contra imigrantes negros do

O projeto reacionário partilha
com o extremismo racionalista
e dogmatista a ideia de que a
modernidade ocidental criou
demasiados seres humanos e
que é necessário distinguir entre
humanos e sub-humanos, mas
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não pensa que tal deva decorrer
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de engenharias de intervenção
técnica, sejam elas de morte ou
de melhoria de raça

Zimbábue, Nigéria ou Moçambique, tão pobres quanto
eles, por considerá-los causadores dos seus males.
Entretanto, correm mundo as imagens ternurentas de Silvio Berlusconi a dar mamadeira a cordeirinhos para defendê-los do sacrifício da Páscoa,
sem que a ninguém ocorra que naqueles minutos
televisivos milhares de crianças morreram por falta
de leite. Tal como não são notícia as fossas clandestinas de corpos esquartejados que não cessam de
ser descobertas no México, enquanto as fronteiras
entre o Estado e o narcotráfico se desvanecem. Tal
como temos medo de pensar que a democracia brasileira morrerá no dia em que um Congresso de políticos desvairados, na maioria corruptos, conseguir
destruir os direitos dos trabalhadores conquistados
ao longo de cinquenta anos, um propósito que, por
agora, parecem lograr com inaudita facilidade. Há
de haver um momento em que as sociedades (e não
apenas alguns “iluminados”) concluam que isso não
pode continuar assim.
Para isso, a negatividade do presente nunca será
suficiente. A negatividade só existe na medida em
que for visível ou imaginável aquilo que nega. Um
beco sem saída converte-se facilmente numa saída
se a parede em que termina tiver a transparência falsa do infinito ou do inelutável. Essa transparência, por
ser falsa, é tão compacta quanto a opacidade da selva
escura com que antes a natureza e os deuses vedavam os caminhos da humanidade. Donde vem essa
opacidade se a natureza é hoje um livro aberto e os
deuses, um livro de aeroporto? Donde vem a transparência se a natureza quanto mais se revela mais se
expõe à destruição, se os deuses tanto servem para
banalizar a crença inconsequente como para banalizar o horror do ódio e da guerra? Há algo de terminal
na condição do nosso tempo que se revela como uma
terminalidade sem fim. É como se a anormalidade tivesse uma energia inusitada para se transformar em
nova normalidade e nos sentíssemos terminalmente
sãos em vez de terminalmente doentes.
Esta condição deriva do paroxismo a que chegou
o instrumentalismo radical da modernidade ocidental, tanto em termos sociais como culturais e políticos. A instrumentalidade moderna consiste no predomínio total dos fins sobre os meios e na ocultação
dos interesses que subjazem à seleção dos fins sob
a forma de imperativos falsamente universais ou de
inevitabilidades falsamente naturais. No plano ético,
esta instrumentalidade permite a quem tem poder
econômico, político ou cultural apresentar-se socialmente como defensor de causas quando, de fato,
é defensor de coisas.
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As perversidades do extremismo racionalista
e dogmatista vêm sendo combatidas por modos de
pensar e agir que se apresentam como alternativas,
mas que, no fundo, são becos sem saída porque os
caminhos que apontam são ilusórios, quer por excesso de pessimismo, quer por excesso de otimismo.
A versão pessimista é o projeto reacionário que tem
hoje uma vitalidade renovada. Trata-se de detestar
em bloco o presente como expressão de uma traição ou degradação de um tempo passado, dourado,
um tempo em que a humanidade era menos ampla e
mais consistente. O projeto reacionário partilha com
o extremismo racionalista e dogmatista a ideia de que
a modernidade ocidental criou demasiados seres humanos e que é necessário distinguir entre humanos
e sub-humanos, mas não pensa que tal deva decorrer
de engenharias de intervenção técnica, sejam elas de
morte ou de melhoria de raça. Basta que os inferiores
sejam tratados como inferiores, sejam eles mulheres,
negros, indígenas, muçulmanos. O projeto reacionário nunca põe em causa quem tem o privilégio e o
dever de decidir quem é superior e quem é inferior.
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Esta instrumentalidade assumiu duas formas distintas, ainda que gêmeas, de extremismo: o extremismo racionalista e o extremismo dogmatista. São
duas formas de pensar que não permitem contra-argumentação, duas formas de agir que não admitem
resistência. São ambas extremamente seletivas e
compartimentadas, de tal modo que as contradições
nem sequer aparecem como ambiguidades. As caricaturas revelam bem o que está para além delas.
Heinrich Himmler, um dos máximos chefes nazistas,
que transformou a tortura e o extermínio de judeus,
ciganos e homossexuais numa ciência, quando regressava à noite a casa, entrava pela porta traseira
para não despertar o seu canário favorito. É possível
culpar o canário pelo fato de o carinho que Himmler
tinha por ele não ser partilhado pelos judeus? Por
sua vez, é conhecida a anedota daquele comunista
argentino tão ortodoxo que, mesmo nos dias de sol
em Buenos Aires, usava chapéu de chuva só porque
estava a chover em Moscou. É possível negar que por
detrás de tão acéfalo comportamento não estaria um
sentimento nobre de lealdade e de solidariedade?
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Os humanos têm direito a ter direitos; os sub-humanos devem ser objeto de filantropia que os impeça de
serem perigosos e os defenda de si mesmos. Se tiverem alguns direitos, têm sempre de ter mais deveres
que direitos.
A versão otimista da luta contra o extremismo racionalista e dogmatista consiste em pensar que as
lutas do passado lograram vencer de modo irreversível os excessos e perversidades do extremismo e
que somos hoje demasiado humanos para admitir a
existência de sub-humanos. Trata-se de um pensamento anacrônico inverso que consiste em imaginar
o presente como tendo superado definitivamente o
passado. Enquanto o pensamento reacionário pretende fazer o presente regressar ao passado, o pensamento anacrônico inverso opera como se o passado
não fosse ainda presente.
Devido ao pensamento anacrônico inverso, vivemos em tempo colonial com imaginários pós-coloniais; vivemos em tempo de ditadura informal com
imaginários de democracia formal; vivemos em tempo de corpos racializados, sexualizados, assassinados, esquartejados com imaginários de direitos humanos; vivemos em tempo de muros, fronteiras como
trincheiras, exílios forçados, deslocamentos internos

com imaginários de globalização; vivemos em tempo de silenciamentos e de sociologias das ausências
com imaginários de orgia comunicacional digital; vivemos em tempo de grandes maiorias só terem liberdade para serem miseráveis com imaginários de
autonomia e empreendedorismo; vivemos em tempo
de vítimas a virarem-se contra vítimas e de oprimidos
a elegerem os seus opressores com imaginários de
libertação e de justiça social.
O totalitarismo do nosso tempo apresenta-se
como o fim do totalitarismo e é, por isso, mais insidioso que os totalitarismos anteriores. Somos demasiados e demasiados humanos para cabermos num
caminho só; mas, por outro lado, se os caminhos
forem muitos e em todas as direções, facilmente se
transformam num labirinto ou num novelo; em todo
o caso, num campo dinâmico de paralisia. É essa a
condição do nosso tempo. Para sair dela é preciso
combinar a pluralidade de caminhos com a coerência
de um horizonte que ordene as circunstâncias e lhes
dê sentido. Para pensar tal combinação e, aliás, até
para pensar que ela é necessária, são necessárias
outras maneiras de pensar, sentir e conhecer. Ou
seja, é necessária uma ruptura epistemológica a que
venho chamando as epistemologias do Sul. •

Souza Cruz. Um símbolo

geradora de milhares de empregos e riqueza para o país há mais de um século. Esta é a Souza
Cruz, uma das empresas mais sólidas do Brasil. E continuará sendo, graças ao seu compromisso
com a excelência em tudo que faz.

www.souzacruz.com.br
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Espírito empreendedor, referência em gestão, logística e na relação com o produtor rural,
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brasileiro de excelência.
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Finanças

O investidor valoriza ações
de empresas que investem em
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sustentabilidade?
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O fenômeno das mudanças climáticas já impacta o modo de produção
das empresas. E também o valor de suas ações na bolsa de valores.
Fatores de riscos trazidos pelas alterações do clima criam uma
discussão crescente sobre a importância de as corporações adotarem
estratégias e respostas para esse desafio.
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contexto de vulnerabilidades geradas pelas
mudanças climáticas apresenta-se como
uma ameaça, devido aos impactos no retorno dos investimentos, no desempenho
organizacional e no valor agregado para acionistas e
investidores, sem considerar os efeitos catastróficos
ao meio ambiente e nas pessoas. Por outro lado, esse
mesmo fenômeno pode gerar oportunidades para o
desenvolvimento de novas tecnologias e inovações.
Nesse sentido, espera-se que as pressões exercidas pelos stakeholders nas organizações provoquem
mudanças nas práticas de gestão e venham a refletir
em investimentos focados em iniciativas que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas,
melhoria da performance ambiental corporativa e
dos resultados econômicos e financeiros, já que se
espera que os esforços organizacionais diante dos
desafios trazidos pela conjuntura de transição para
uma economia de baixo carbono sejam reconhecidos
pelo mercado, reduzam os riscos regulatórios, reputacionais e financeiros e melhorem a competitividade
da empresa em relação aos concorrentes no cenário
local e global. Assim, observa-se uma preocupação
cada vez maior das organizações em gerenciar e em
aumentar o volume de divulgação de informações
para os seus stakeholders, principalmente os investidores, considerando os seus interesses no desempenho e nas decisões corporativas, como também nas
possíveis pressões geradas por mudanças de práticas e implementação de iniciativas para redução dos
riscos corporativos diante dessa conjuntura.
Na percepção dos investidores, faz-se necessária
a divulgação das práticas adotadas para dar conta de
gerar valor aos acionistas, sem, contudo, deixar de
cuidar das pessoas e do ecossistema. Isso aumenta a necessidade de as empresas adotarem práticas
de gestão que atendam, de forma equilibrada, as di-
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Por André Souza, Antônio Silva,
José Andrade, Sônia Gomes e
Maria Fernandes
Pesquisadores
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mensões econômica, ambiental e social. As iniciativas que vêm emergindo no cenário das mudanças
climáticas, a exemplo do Carbon Disclosure Projetc
(CDP), dos índices de sustentabilidade, das Iniciativas Empresariais em Clima (IECs), e da coalizão We
Mean Business, contribuem para que as empresas
possam melhorar sua legitimidade e imagem, refletir
e melhorar as suas práticas de gestão, desenvolver,
implementar e evidenciar as suas estratégias aos
stakeholders, particularmente, para os investidores,
os principais responsáveis por realizar aplicações de
recursos com expectativa de retornos nas empresas.
Em relação aos índices de sustentabilidade, que
representam uma das possibilidades que as empresas têm utilizado para medir o desempenho ambiental
e melhorar as suas práticas de gestão, acredita-se
que a participação das organizações nessas iniciativas podem contribuir para a melhoria da transparência, imagem e legitimidade corporativa, para a
melhoria do desempenho de suas ações (papéis) negociadas na BM&FBovespa e em bolsas estrangeiras,
na redução da sensibilidade desses papéis ao risco
de mercado, como também para que as suas práticas
de gestão corporativas sejam melhoradas, a partir
das exigências e feedback dessas iniciativas.
No Brasil, existem apenas dois índices de sustentabilidade: o Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE) e o Índice Carbono Eficiente (ICO2) criados pela
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa). O ISE visa mensurar o retorno
de uma carteira de ações de empresas com práticas
socioambientais, ranqueando as empresas consideradas líderes em seu setor em práticas de sustentabilidade.
Em relação ao ICO2, objeto da presente pesquisa,
considerando seu enfoque específico às mudanças
climáticas, visa induzir políticas corporativas climáticas incentivando as empresas a gerenciarem suas
emissões de GEE. O ICO2 é baseado na carteira do
Índice Brasil 50 – IBrX-50, um indicador composto
pelas 50 ações mais negociadas na BM&FBovespa,
ponderadas na carteira pelo free float (quantidade de
ações da empresa disponíveis para negociação no
mercado). O peso de cada ação no novo índice tem
como base a participação da empresa no IBrX-50 e
também sua eficiência em emissões de GEE. O ICO2
mede quanto de emissão foi necessária para geração do faturamento de uma empresa, ou, mais especificamente, quanto de emissão de GEE, em tCO2e,
foi necessário emitir para cada R$ 1 de faturamento.
Assim, uma empresa considerada eficiente é aquela
que cresce seu faturamento de forma inversamen-

te proporcional ao volume de emissões. Observase, nos últimos anos, que um conjunto de pesquisas
buscou relacionar a participação de empresas em
índices de sustentabilidade e o desempenho corporativo, utilizando para tanto a teoria dos stakeholders
como aparato teórico. Contudo, além de apresentarem divergências, as pesquisas não deram conta de
investigar, por meio de estudo comparativo no Brasil,
a existência ou não de diferenças entre os retornos e
sensibilidade ao risco de mercado das ações de empresas que ingressaram e as que não ingressaram
nesses índices.
As principais pesquisas até então identificadas
sobre a participação das empresas em índices de
sustentabilidade e a sua relação com o retorno e a
sensibilidade das ações ao risco de mercado tiveram
objetivos diferentes dos propostos nesta pesquisa
e apresentaram resultados divergentes entre elas.
Estes estudos apontaram a inexistência de relações
entre as variáveis investigadas. Diante do exposto,
considerando que é importante para o investidor conhecer essa realidade e se os índices de sustentabilidade provocam alterações no retorno e na sensibilidade das ações ao risco de mercado; considerando
ainda que se espera que a preocupação em gerenciar
estrategicamente os stakeholders venha refletir no aumento de ações e iniciativas sustentáveis que reduzam a exposição da organização aos riscos trazidos
pelas mudanças climáticas, com reflexos positivos no
desempenho econômico e financeiro corporativo, e
considerando as divergências encontradas em pesquisas realizadas até aqui, com objetivos diferentes
do proposto neste trabalho, o presente artigo visou

As empresas que ingressaram
no ICO2 não apresentaram
retornos das ações superiores
em comparação ao grupo de
empresas que não ingressaram,
mas apresentaram menor
sensibilidade ao risco de mercado
do que o grupo de empresas que
não ingressaram no índice

Cenário na Dow Jones
Uma boa referência nesse sentido é o estudo
“How Does the Market Value Corporate Sustainability

insight-bIOMA

Comparação entre empresas da Bovespa
Para o alcance do objetivo proposto, adotou-se a
estratégia metodológica dividida em dois estudos, denominados de Estudo “A” e Estudo “B”, cujas técnicas
estatísticas utilizadas foram regressão SUR, MQO e
em painel, detalhadas mais à frente. Do ponto de vista prático, esta pesquisa pode subsidiar decisões do
mercado financeiro e das empresas, ao verificar se o
ICO2 altera os retornos das ações e a sensibilidade ao
risco de mercado. A pesquisa utilizou dados secundários, compostos pelos preços das ações e pontos
do Ibovespa, extraídos da base de dados Economática
para cálculo dos retornos.
Para analisar a participação das empresas no
ICO2, o retorno de suas ações e a sensibilidade ao
risco de mercado, adotou-se a estratégia metodológica de comparar empresas que participam e que
não participam do ICO2. Verificou-se que o grupo de
27 empresas admitidas no ICO2 apresentaram baixa
sensibilidade ao risco de mercado, quando comparadas com o grupo de 8 empresas do IBrX-50, que
não ingressaram no ICO2. Assim, pode-se inferir que,

embora não tenham ocorrido alterações nos retornos
das ações das empresas incluídas no índice, a sensibilidade ao risco de mercado é menor do que entre as
que não ingressaram nesse índice.
Os retornos das ações das empresas que ingressaram no ICO2, após admissão na carteira teórica
do índice, não apresentaram alterações. Verificou-se
também que a sensibilidade ao risco de mercado das
ações das empresas, após admissão na carteira teórica do ICO2, não foi alterada, se comparado ao período de pré-admissão.
Os resultados evidenciaram que as empresas que
ingressaram no ICO2 não apresentaram retornos das
ações superiores em comparação ao grupo de empresas que não ingressaram no ICO2, mas apresentaram menor sensibilidade ao risco de mercado do que
o grupo de empresas que não ingressaram no índice.
Além disso, a análise focada apenas nas empresas
que participam do índice não evidenciou uma mudança de comportamento nos retornos e na sensibilidade
ao risco de mercado das ações desse grupo de empresas antes e após o ingresso no índice.

|

responder à seguinte pergunta: Existe relação entre a
participação das empresas no ICO2, o retorno de suas
ações e a sensibilidade ao risco de mercado?
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DJGTSM, mas que não estavam no DJSI, dado o baixo
nível de desempenho em sustentabilidade corporativa. O DJSI foi utilizado como proxy. Os resultados
dessa pesquisa mostraram que os investidores valorizavam as empresas que possuíam níveis de práticas de sustentabilidade corporativa superiores no
mercado, ranqueadas no DSJI. Ou seja, os investidores tenderam a comprar ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade. Verificou-se ainda
que tais investidores penalizavam as empresas com
baixo nível de práticas de sustentabilidade, principalmente as grandes corporações que tendem a sofrer
pressões externas com maior intensidade.

Performance?”, realizado pelos pesquisadores Isabel
Costa Lourenço, Manuel Castelo Branco, José Dias
Curto e Teresa Eugénio. Eles verificaram se o mercado de fato penaliza as empresas com baixo desempenho em sustentabilidade corporativa, bem como se o
tamanho e a rentabilidade das empresas influenciam
nas penalizações. Para tal, analisaram uma amostra
contendo as 600 maiores empresas do Canadá e Estados Unidos, distribuídas entre os setores industrial,
mineração, comércio e serviços, que pertenciam ao
Dow Jones Global Total Stock Market Index (DJGTSM) no final de 2010.
Assim, foram excluídas empresas com valor contábil negativo, cuja categorização das empresas foi a
seguinte: o primeiro grupo contendo as empresas que
no período fizeram parte do Dow Jones Sustainability
United States Index (DJSI) North, com maiores níveis
de desempenho em sustentabilidade corporativa; já
no segundo grupo as empresas que fizeram parte do

Panorama no Reino Unido e na Irlanda
A pesquisa realizada por Andreas Ziegler, professor da Universidade de Kassel, na Alemanha,
analisou se existia relação entre a admissão de empresas europeias no Dow Jones de Sustainability
Index (DJSI) e sua influência no desempenho financeiro. Para tanto, analisou o período compreendido
entre 1999 e 2003, levando em consideração as empresas que foram incluídas no índice DJ Stoxx 600,
e realizou estudo de dados em painel, utilizando um
modelo econométrico flexível, por meio de efeitos
aleatórios e fixos que permitem controlar as diferenças das empresas analisadas. O desempenho financeiro foi medido pelo Q de Tobin (relação entre
o valor de mercado da empresa somado às dívidas,
dividido pelo ativo total) e o Retorno sobre o Ativo
(ROA), cujas variáveis de controle utilizadas foram
o tamanho da empresa (medido pelo Ativo total), o
logaritmo dos ativos totais, alavancagem financeira
medida através da relação entre as dívidas e o ativo
total e o crescimento das vendas.
Os resultados evidenciaram que, para as empresas pertencentes ao Reino Unido e Irlanda, a inclusão
das organizações no DJSI não impactou no desempenho financeiro, medido através do ROA. Contudo, para
outros países da Europa, verificou-se relação positiva. De acordo com o autor, a principal diferença está
na característica dos países, divididos entre países
europeus anglo-saxões e nações da Europa continental, sugerindo uma investigação futura mais aprofundada. Uma das hipóteses levantadas é a de que os
stakeholders nos países europeus anglo-saxões têm
uma atuação menor do que em países europeus continentais. Ainda de acordo com Ziegler, os efeitos sobre os indicadores de desempenho financeiro como o
Q de Tobin são estatisticamente insignificantes, tanto
para as empresas de países da Europa continental
como para países da Europa anglo-saxônica. •
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Recursos Hídricos

Saneamento
básico:
Quando a solução vem

das comunidades

Por Anna Virgínia Muniz Machado, João Alberto Neves dos Santos e Lilian Thurler Nogueira
Especialistas em Gestão de Recursos Hídricos

Os serviços de abastecimento de
água no Brasil se desenvolveram
entre os anos 30 e 50 com gestão
municipal. Entretanto, metade
da população do país continua
sem acesso a sistemas de
esgotamento sanitário. Enquanto
as políticas públicas ainda patinam,
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principalmente na área rural, a
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sociedade se organiza e apresenta
soluções via gestão comunitária de
recursos hídricos.

o

saneamento é caracterizado como um conjunto de medidas que tem como objetivo,
com a manutenção do meio ambiente, a
prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população. Mais especificamente, se tratando do saneamento rural, alguns fatores são caracterizados como de maior urgência em
relação a outros, como por exemplo, abastecimento de
água, esgotamento sanitário e melhorias sanitárias.
Após longo período de discussões, em 2007, foi sancionada a Lei nº 11.445, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico. A universalização é um dos princípios fundamentais para a prestação dos serviços de saneamento no Brasil, que inclui
o abastecimento de água. A mesma lei estabelece que
o atendimento da população rural é garantido quando
realizado através de meios adequados, considerando
as características econômicas e sociais. O conceito de
universalização é descrito no Artigo 3º dessa lei como
a “ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico”.
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ções é a iniciativa da própria população que reside
no local e deseja ter acesso a um abastecimento de
água de qualidade. Para a criação das organizações, é
necessário considerar os problemas ambientais e de
abastecimento dos serviços de água potável e de saneamento que estão presentes na comunidade, além
da criação de um ambiente de discussão comunitário
para que em conjunto as devidas soluções sejam encontradas. As entidades comunitárias se baseiam em
princípios democráticos, representativos e participativos para garantir o envolvimento amplo da população local. Na maioria dos casos é a comunidade e os
membros designados para as associações e comitês
que definem as normas, funções, os direitos e responsabilidades de gestão e sustentabilidade do serviço.
Uma Organização Comunitária Prestadora de
Serviço tem como principal função manter o contínuo abastecimento para toda a comunidade. Entre os
principais destacam-se a capacitação dos membros
para o adequado funcionamento do sistema, manutenção em longo prazo da participação de toda a

|

As zonas rurais brasileiras sofrem com a baixa
cobertura dos sistemas de saneamento, e muitas vezes, esses sistemas são inexistentes. Pode-se afirmar que o abandono do meio rural acarreta baixa
qualidade de vida, bem-estar e saúde da população,
que sofre também com o alto nível de propagação de
doenças de veiculação hídrica. A gestão comunitária é uma alternativa para prover sistemas de abastecimentos de água e saneamento às localidades,
principalmente comunidades rurais, que são negligenciadas pelos atores tradicionais que prestam os
serviços de abastecimento de água. Para que seja
possível o desenvolvimento e o abastecimento dessas comunidades, é incorporado ao sistema o modelo
da organização comunitária. Essas organizações são
responsáveis por levar os serviços básicos a comunidades mais pobres.
Atualmente a formação de associações e comitês
se apresenta como a forma mais viável de gestão de
água em comunidades rurais. O principal incentivo
para a criação e desenvolvimento dessas organiza-
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comunidade e melhoria do sistema de transparência
entre as associações e a comunidade. No Brasil, em
vários estados, têm sido construídos sistemas para
abastecimento de comunidades de pequeno porte ou
rural, com a participação comunitária para operação
e manutenção. No Espírito Santo, o Pró-Rural foi
criado em 1991, com o objetivo de implantar sistemas
de saneamento básico, em comunidades dos municípios operados pela Companhia Espírito Santense de
Saneamento (CESAN), onde não houvesse viabilidade econômica para operação e manutenção por meio
dessa empresa.
Nesse modelo, o sistema funciona com autogerenciamento pela comunidade, sendo ela que procede
a cobrança de taxa, realiza pequenas manutenções e
faz a gestão do sistema. Cabe à prefeitura o custeio
do operador e da energia. No início do Pró-Rural, as
comunidades participavam na execução da obra, baseada em projetos padronizados, sem o uso de micromedição. Atualmente são implantadas estações
de tratamento de água pré-fabricadas, com uso de
micromedição individual, o que possibilita o uso racional da água.

No Paraná, desde 1981, diferentes programas têm
realizado a implantação de 2.110 obras de saneamento rural, envolvendo também a capacitação da comunidade para o gerenciamento do sistema. No processo da implantação são apresentados à comunidade os
modelos de atas, as instruções para leitura de hidrômetros, além de planilhas de custos e orientações sobre prestação de contas. Após a implantação, cabe à
comunidade, organizada em comitês ou associações,
proceder à total gestão do sistema de abastecimento
de água.
Outro exemplo é o Projeto São José, no Ceará,
que atua em 177 dos 184 municípios do estado, no
qual a comunidade, após a implantação do sistema,
tem o compromisso da operação e da manutenção do
sistema, o custeio do operador e da energia elétrica,
a leitura de hidrômetros, o recolhimento da tarifa e a
prestação de contas. Ainda no Ceará, surge, em 1996,
o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR),
como uma instância intercomunitária para discussão
e resolução de problemas comuns, configurando-se
numa associação para realizar a manutenção, a capacitação e a gestão comercial dos sistemas das comu-

A gestão comunitária da água
em zonas rurais deve ser
vista principalmente como
uma alternativa acessível e
que disponibiliza água para
moradores que antes se
abasteciam através de sistemas
muitas vezes rudimentares ou
impróprios, como carros-pipa ou
poços escavados sem nenhum

da água. A gestão da água em comunidades rurais
por parte da população é uma oportunidade que envolve todos em torno de um ideal, opinando, sugerindo e auxiliando o desenvolvimento local. Apesar das
vantagens apresentadas pelo modelo comunitário de
gestão da água, alguns fatores que envolvem esse
tipo de gerenciamento são problemáticos. Um grande
problema nesse modelo é a falta de assistência técnica na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, além da dificuldade de recursos
para aquisição de peças de reposição.
Em muitas comunidades verifica-se algum tipo
de suporte financeiro por parte de alguma entidade,
seja ela pública (prefeitura), privada (companhia de
água), ou sem fins lucrativos (ONGs). Em algumas
localidades a prefeitura contribui com o pagamento
da energia necessária para a ativação da bomba e/
ou com custeio da remuneração do operador do sistema. Os moradores pagam à organização uma contribuição para custeio das atividades de operação e
manutenção, mas, frequentemente, esse valor não é
suficiente para o aporte das despesas. Essas dificuldades podem ser superadas com o funcionamento de
uma instituição intercomunitária, a exemplo do modelo SISAR do Ceará, que possa prestar assistência
técnica, além de capacitação e gestão financeira e comercial. A gestão profissionalizada envolve aspectos
técnicos, administrativos e sociais, permitindo uma
melhor produtividade, com sustentabilidade financeira proveniente da tarifa paga pelos usuários. •
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estudo prévio
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nidades filiadas. A operação dos sistemas é realizada
por operadores pertencentes às comunidades, por
elas escolhidos. A gestão do SISAR é compartilhada,
com a participação, no Conselho de Administração,
de seis membros indicados pelas comunidades e cinco membros representando órgãos do estado e prefeituras. Esse modelo possibilita o atendimento com
gestão profissionalizada a um conjunto de associações, além de manter estoques de peças de reposição e infraestrutura administrativa para gestão mais
eficiente. Indicadores de produtividade apresentam,
para esses sistemas, o prazo médio de atendimento de 17 horas, sendo a eficiência de arrecadação de
96%. Atualmente estão funcionando oito SISARs no
estado do Ceará, envolvendo a gestão de 760 sistemas de abastecimento de água.
A Lei nº 11.445/07, em seu Artigo 10, estabelece
que o poder público pode autorizar a prestação de
serviço de saneamento básico para usuários organizados em cooperativas ou associações, sem que
haja a celebração de contrato, no caso de “localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada
por população de baixa renda, onde outras formas
de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários”.
As associações comunitárias e os comitês (ou comissões) de água que gerenciam o abastecimento de
água em comunidades rurais são formados pelos próprios moradores, que enxergam nessas organizações
a possibilidade de fornecer um bem necessário e de
qualidade para todos que precisam. Apesar de ambos
serem responsáveis pelo gerenciamento da água, as
associações e os comitês apresentam algumas diferenças em suas constituições, regulamentos e formalidade. Inicialmente, para constituição da organização
é importante a realização de reuniões prévias com os
futuros membros para discutir os objetivos comuns,
a fim de definir se há interesse na formalização e legalização da entidade.
A gestão comunitária da água em zonas rurais
deve ser vista principalmente como uma alternativa
acessível e que disponibiliza água para moradores
que antes se abasteciam através de sistemas muitas
vezes rudimentares ou impróprios, como carros-pipa ou poços escavados sem nenhum estudo prévio.
Devido à participação da comunidade, os custos de
gestão podem ser mais baixos.
A transparência com relação aos custos de operação e consumo de água promove uma melhor
conscientização por parte da população abastecida,
incluindo os aspectos relacionados ao uso racional
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sustentáveis

Crowdfunding sustentável
A holandesa Dopper lançou uma campanha de financiamento coletivo para produzir no Brasil uma garrafa de
água com design inovador e 100% sustentável. A empresa tem como propósito tornar as garrafas PET obsoletas
e promover o uso de água filtrada. As garrafas – batizadas de Dopper Up! – serão feitas do upcycling de garrafas
PET pós-consumo. Cinco garrafas PET virarão uma única Dopper UP!, com design prático e colorido. A meta de
arrecadação do projeto é R$ 185 mil. Para colaborar, acesse: www.benfeitoria.com/dopperup.
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Nissan desenvolve veículo elétrico movido
a célula de combustível de bioetanol
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A Nissan é a primeira empresa da indústria automobilística mundial a desenvolver o protótipo de
um veículo movido por uma Célula de Combustível de
Óxido Sólido (SOFC), que funciona através de energia
elétrica de bioetanol. Com a combinação dessa com
outras duas tecnologias (motor e baterias elétricos),
o Nissan SOFC consegue autonomia superior a 600
km. Por contar com uma ampla rede de abastecimento – e ser um dos principais produtores de etanol do
mundo –, o Brasil foi escolhido pela empresa japonesa como o país a desvendar mundialmente a novidade
e a fazer os primeiros testes.
Realizado com dois veículos equipados com a
SOFC, o primeiro período de testes de abastecimento e utilização no dia a dia foi realizado nos últimos
meses pela equipe de Pesquisa e Desenvolvimento
da Nissan do Brasil e demonstrou que a tecnologia
se adapta perfeitamente ao uso cotidiano e ao combustível brasileiro, ainda mais pelo fato de o país ter
infraestrutura já existente para abastecimento com
etanol em todo o seu território.
Mostrado pela primeira em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, em um evento sobre a Mobilidade Inteligente da Nissan, a nova tecnologia apresenta
uma “Célula de Combustível e-Bio”, com um gerador
de potência movido por meio de uma SOFC, que se
utiliza da reação de diversos combustíveis com oxigênio, incluindo etanol e gás natural, para produzir
eletricidade altamente eficiente.
O protótipo com a Célula de Combustível faz parte
do compromisso contínuo da Nissan para o desenvolvimento de veículos com emissões zero e novas tecnologias automotivas, incluindo sistemas de condução
autônoma e conectividade. A Nissan já tem o carro
emissão zero mais vendido do mundo, o LEAF, que tem

mais de 275 mil unidades comercializadas, e é pioneira
em sistemas de mobilidade inteligente, muitos deles já
estão sendo implantados nos veículos da marca.
O protótipo com Célula de Combustível e-Bio é
abastecido 100% com etanol para carregar uma bateria de 24 kWh que permite autonomia de mais de
600 km. Combustíveis bioetanol são provenientes
principalmente da cana-de-açúcar e milho. Eles estão amplamente disponíveis em países da América do
Norte e do Sul, que dispõem de infraestrutura já estabelecida. Devido à fácil disponibilidade de etanol e
da baixa combustibilidade de água misturada ao etanol, o sistema não é dependente ou restringido pela
infraestrutura de carregamento existente, tornando
mais fácil para apresentar ao mercado.
Assim, a Nissan continua promovendo a inteligência e eletrificação dos veículos. O conceito da marca,
“Innovation that Excites”, é entregue com a “Mobilidade Inteligente da Nissan”, que tem como foco a forma
como os carros são movidos, dirigidos e integrados
à sociedade, ao mesmo tempo que proporciona uma
experiência de condução mais agradável.

Colaboradores da L’Oréal Brasil realizam
ação de responsabilidade social
Pelo oitavo ano consecutivo, o Grupo L’Oréal promove o Dia Cidadão (Citizen Day), data que movimenta as unidades
instaladas em mais de 60 países. O evento marca o compromisso do grupo e o engajamento dos colaboradores por
meio da prática de ações voluntárias. No dia 2 de junho, crianças atendidas pelo Educandário Romão Duarte, no Flamengo, e senhoras que vivem na casa de repouso Amparo Thereza
Cristina, no Riachuelo, tiveram sua rotina alterada pelos colaboradores voluntários da L’Oréal Brasil. Ao todo, 272 colaboradores se dividiram e organizaram uma festa junina que animou 45 crianças do
educandário e promoveram um dia diferente para as 60 idosas atendidas pela casa de repouso. Para a garotada, além de quitutes típicos
desta época do ano, os funcionários desenvolveram brincadeiras,
quadrilha e restauraram um dos quartos, que recebeu pintura nova
e grafite. A ação de restauração das paredes também aconteceu na
casa de repouso, que também contou com esmaltação e jardinagem.
No dia anterior, mais de 100 funcionários também doaram sangue
em parceria com o Hemorio.

A Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha (AHK São Paulo)
abriu inscrições para a segunda edição do “Startups Connected – Conectando Desafios a Soluções Inovadoras”. A iniciativa centraliza todas as
ações direcionadas a startups, como
um prêmio (Prêmio Brasil-Alemanha
de Startups), um programa de aceleração (AHK Startups Accelerator) e
uma categoria de associação exclusiva para startups (AHK Startups Hub).
O Prêmio Brasil-Alemanha de Startups visa identificar e qualificar startups
de acordo com a demanda dos patrocinadores e apoiadores. Enquanto isso,
o programa de aceleração tem como
objetivo desenvolver as companhias
empreendedoras e promover negócios
entre elas e as empresas envolvidas.
As inscrições estão abertas até 4 de
agosto. Para mais informações, acesse
www.startupsconnected.com.br.
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Após o lançamento do Plano de Sustentabilidade da
Unilever, em 2010, a empresa segue progredindo na construção de suas marcas sustentáveis – aquelas que combinam propósito social ou ambiental com produtos que colaboram para o alcance dos objetivos do plano – e reforça
a contribuição que elas trazem para o negócio.
Somente em 2016, as marcas com esses propósitos
entregaram mais de 60% do crescimento total da companhia (em 2015 foi 46%) e cresceram 50% mais rapidamente que o restante do negócio, registrando incremento
de vendas acima da média, com taxas de cerca de 10%
ou mais durante os últimos seis anos. Hoje, 18 das 40
principais marcas da Unilever são sustentáveis (em 2015,
eram 12). Dove, Seda, Brilhante, Lifebuoy e Hellmann’s são
exemplos de marcas que estão nessa jornada para reduzir
a pegada ambiental e aumentar o impacto social positivo.
As medidas de ecoeficiência nas fábricas da companhia ao redor do mundo ajudaram a evitar custos de mais
de €700 milhões (ano base 2008) e são fundamentais
para os avanços nos compromissos traçados no Plano de
Sustentabilidade. O programa de gestão de resíduos, por
exemplo, evitou gastos de cerca de €250 milhões (ano
base 2008). Vale destacar ainda que, hoje, mais de 31%
da energia utilizada nas plantas da companhia em todo o
planeta são provenientes de fontes renováveis.

Câmara de Comércio
e Indústria BrasilAlemanha lança desafio
para startups
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Ecoeficiência impulsiona
crescimento da Unilever
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people consume, relate, and also move. Who thinks that
the emergence of Uber has revolutionized the transportation
system in the cities to prepare!
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Technological innovations are changing the way

The model, well established a century ago, is on the verge of a ma-

jor transformation, which can result in the emergence of a new ecosystem

of personal mobility. In response, the automotive industry struggles to adapt.
But it is certain that the car in the models we know today will be, in the very
near future, object of museum. Autonomous and even flying cars will win streets
and skies of the cities.
This paradigm shift opens windows for the increment of sustainable practices in
the transport sector. There are experts who decree that diesel is on its way. Most of the
fleet of cars will have electricity as a source of energy. The tendency is for the solar
source to take its place in fossil fuels today. The global order of economic forces is
being adjusted. We will be eyewitnesses to this story.

|
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are divorced activities. In the words of Joseph Stiglitz, this defines well the “world financial markets”.
Pecunia pecuniam parit.
The world is flooded with information about what
needs to be done. From the “Our Common Future to
the Future” we want, from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals
and the COP21 Summit in Paris, the road we must
take has never been so clear. But in today’s rules of
the game, where putting money in the global financial market generates great returns, while betting on
clean production or productive inclusion of the poor
generates only welcoming smiles, things just will not
work. Not because people are evil, but because an
institutional investor who manages a huge pension
fund is forced to maximize returns or loses his job.
And, insofar as it seeks maximum returns, it will not
hesitate to squeeze the productive enterprise of real
economy to the limit.
Samarco engineers know how to build a dam and
analyze the risk assessment, but Samarco is controlled by Vale and BHP Billiton, who manage huge
financial systems, where financial returns are well
above the environment or social concerns in corporate governance. The huge disaster in Mariana,
the worst in Brazilian history, is not very different
in terms of how decisions are made at the top: the
Volkswagen scandal on toxic emissions; the elusive
Enron, already forgotten; The irresponsible frenzy of
speculation in Lehman Brothers or the Libor rate and
other frauds involving virtually every member of the
largest club of financial institutions.
The basic challenge is how to build new rules of
the game, so that convergence between environmental, social and economic interests can be restored. In
Brazil, private pension funds have about $200 billion
to work with. They seek a basic return of 5.5% per
annum to cover future pension payments. This money
could be invested in small and medium-sized enterprises to stimulate production and employment, or
in new, less disruptive technologies in agriculture,
and so on. This would stimulate economic growth
and better meet our needs in the future, as well as
improving sustainability, income and social stability,
the so-called triple line. As it stands, they can simply
put the money in government bonds, which in 2015
pay 14.25% a year, guaranteeing total liquidity, without risk, good earnings. The government pays this
interest with the taxes it charges from the population.
Thus the public pays private pension funds with public money and the wheel turns without money to what
would be useful to society.

|

t

he overall challenge we face is not difficult to define: on the one hand, climate
change, wildlife destruction, the reduction of rainforests, and so many other
slow-moving catastrophes require high investments
to save the planet. On the other hand, studies on inequality and social dramas show that economic governance is out of control. In short, we are destroying
the planet for the benefit of the few. It does not work.
And it is not being fixed: the Earth does not vote, nor
the next generations that will withstand the disasters
we are creating. It is an unbalanced democracy.
However, we have the financial resources and
knowledge to tackle environmental and social inclusion issues. Currently, the world produces $73 trillion
worth of goods and services for 7.2 billion people.
In approximate numbers, that means more than three
thousand dollars a month for each family of four. It
is enough to analyze the total accumulated personal
wealth (houses, cars, savings etc.) and built infrastructure (roads, dams etc.) and we see that every
human being can live a reasonably decent life. From
this point of view, Brazil is located exactly in the
world average. But, of course, some people are more
average than others. This applies to both countries
and cities.
Money is just paper. But those who have access
to it in large sums can buy a villa in Nice, fly a private
jet, invest in a productive startup or simply buy other
papers. Overall, the house in Nice and the private jet
will not make a big difference. Productive investment does, because the money invested becomes a
growth-inducing capital: it creates goods and services and generates jobs, which in turn will expand
demand and markets for the goods and services created. The wheels will rotate. Those were the (relatively) good times. But today the purchase of other
papers is the way to large sums of money.
n the early 1980s, investing in documents began
to generate more profit than investing in production.
Centuries after the Venice bankers, we rediscovered
the golden road: pecunia pecuniam parit, money generates money. This is a bit difficult for the average
citizen to understand, since buying dollars or options
on derivatives, betting on what will go up or down is
called investment. So how to build a dam or create
a factory. In Brazil, the distinction is clear: investments are one thing, financial investments, another.
The Economist magazine calls speculative investments the game in which bet different financial roles
without creating new riches. But the basic question
is that today, getting rich and investing in production
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This simple example shows that the issue is not
with the lack of financial resources to face our challenges, but with what we can call governance, or the
decision process, in relation to its management. Financial flows have been cornered to serve financial
intermediaries, rather than serving sustainable development. If we do not meet this challenge, no discussion will help. It is not a question of expropriating
the house in Nice, but of generating rules of the game
in which the surprising amount of unproductive money is put back into work for society, for the Earth and
for future generations. In this article, we must focus
on the concrete example of how financial intermediaries in Brazil have blocked 20 years of progress and
launched the country into recession.
The international dimension
But first, we must take a look at the general situation in this area of finance. No country is an island,
and this is particularly true for money, which has been
reduced to bits, traveling in fractions of seconds and
huge amounts in waves. Dematerialized money flows
into global space, while regulation is fragmented into
about 195 countries, with different governments and
a diversity of regulations. Global finance flows into
unregulated space, despite strong statements during
successive G20 meetings. No global regulation does
not mean government regulation, since if a central
bank decides to regulate the money, it will simply
flow to another location. The huge title on the cover
of IMF’s Finance & Development, “Who’s in charge?”
Says it all. No one is in charge. In fact, financial companies are in charge.
One of the few positive results of the ongoing
crisis since 2008 is that for the first time we have
some solid numbers on the financial world. Study
of the Swiss Federal Institute of Technology (ETH)
presents the first numbers on how the global network of corporate control works. Basically, in the
corporate world, 737 groups control 80% of the
system, while a core of 147 corporations controls
40% of the system. Of these, 75% are financial intermediation groups. These are amazing figures, and
research is generating a broad debate. With such a
degree of concentration of economic power, we do
not need a conspiracy theory. And the degree of
concentration also creates systemic risk, due to the
enormous volatility and the amounts of resources
involved. The total size of the groups involved in different global activities makes rational management
impossible, and the political power they exert makes
the democratic process a fiction.

The crisis also highlighted the importance of tax
havens and illegal money in general. James Henry, a
former chief economist at McKinsey, estimates the
total value between $ 21 and $ 32 trillion, roughly between one-third and one-half of the world’s GDP. A
special report from The Economist established the
probable amount of $ 20 trillion. Most importantly,
it shows that illegal money is not stacked on some
paradise islands, but basically in Delaware, Miami and
London, and are managed by the same big banks that
put the numbers Libor and Euribor, involve money
laundering and so on. Basically the same financial
groups presented in the ETH study.
The dimension is international, as the crisis of
2008 is now better documented. The crisis and the
apparent chaotic behavior of the financial system
stimulated a collection of basic data on international
finance, which, curiously, always circumvented the
IMF’s International Financial Statistics.
Research by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) has identified many
business names and fortune owners, with details of
instructions and transactions progressively released
as they worked with the huge archives received. In
November 2014, they published the huge tax evasion scheme of multinationals, using the tax haven in
which Luxembourg became.
The study by Joshua Schneyer, which systematizes Reuters data, shows that 16 international business groups control most of the intermediation of
planetary commodities (grains, energy, minerals),
mainly based on tax havens (in particular in Geneva),
Creating the current framework for the financialcommercial business, speculation about products
that make up the blood of the world economy. Derivatives of this speculative economy (outstanding
derivatives) exceed 600 trillion dollars, for a world
GDP of 73 trillion.
Credit Suisse discloses the analysis of the world’s
great fortunes, which show a concentration of ownership of 223 trillion dollars accumulated (accumulated assets, not annual income), that is, basically 1%
of the richest own about 50% of the wealth accumulated in the planet. The most commented figure at the
Davos Economic Forum of 2015 was that 80 people
have more wealth than the bottom half of the world’s
population.
The flow of productive activities, on the consumption and investment side, is planetary. It is
part of an international machine that, from the liberalization of financial regulation by the Reagan and
Thatcher governments in the early 1980s until the
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A second, particularly interesting study is from
Global Financial Integrity (GFI), coordinated by Dev
Kar, entitled “Brazil: capital flight, illicit flows and
macroeconomic crises, 1960 to 2012”. This is a drain
on evasion resources estimated at 100 billion reais
per year between 2010 and 2012 (more than 2% of
GDP). These are resources that, in turn, feed a good
part of the $ 519.5 billion in tax havens Seen above.
According to the report, “the [Brazilian] government
must involve more efforts to combat the lack of export revenues and the overvaluation of imports, actively taking additional deterrence measures instead
of retroactive punishments.” Here, multinational corporations prevail. Kofi Annan believes that this mechanism drains about $ 38 billion a year from African
economies. The mechanism is known as mispricing,
or trade failure, and has been intensely debated at the
African Union meeting in January 2015, with annual
evasion estimated at $ 53 billion. (GFI, 2014 and 2015)
First, it is important to understand the limits of
government action. At the international level, while
American and European elites will continue to tolerate tax havens, as in the case of the state of Delaware
in the United States, Luxembourg and Switzerland in
Europe, real control will be almost impossible. Tax

|

liquidation of the main regulatory system, the Clinton Glass-Steagall Act of 1999, generated an international system Free for all.
Thus we have a deformed planetary system, and
Brazil is only part of the global process of capital
concentration through financial and commercial intermediaries. Information is far from complete in this
gloomy area. However, two studies give us some orders of greatness.
The study mentioned by the Tax Justice Network provides us with some basic values of capital
amounts in tax havens by regions. In Brazil, the order
of magnitude is 519.5 billion dollars, which represents
about a third of the Brazilian GDP. This is, of course,
the stock of Brazilian money in tax havens, not the
annual flow, but it represents a huge amount, and the
government is fighting for its repatriation.
As such, Brazil is not isolated in this planetary
system, nor is it particularly corrupt. But the whole
configuration created is in fact heavily corrupted. Data
for Brazil - 519.5 billion dollars in terms of offshore
capital - are impressive, ranking fourth in the world.
These resources must pay the taxes that would expand public investment and should be applied in promoting the economy in which they were generated.
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generous or simply conscious some people may be,
we need a social and political pact to build sustainable development, and the figures being discussed
are ridiculous. To quote Joseph Stiglitz again, “New
geopolitical realities require new forms of global governance.”

evasion has become very simple, and the ability to
locate illegal capital is remote. However, order can be
significantly improved by controlling outputs, transfer
prices, and other actions. The GFI report mentioned
above points to these possibilities and recognizes
Brazil’s strong advances in recent years. Still in the
international arena, BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting), approved by 40 countries that represent
90% of the world’s GDP, gives us some hope for the
beginning of a reduction of the planetary system of
tax evasion by transnational corporations.
The numbers must be put in perspective. The Rio
+ 20 Summit was expected to raise $ 30 billion to
finance sustainability around the world, while Brazil
has more than $ 500 billion in tax havens, and global
money in tax havens exceeds $ 20 trillion. The Paris COP21 summit on climate change is expected to
earn up to 100 billion dollars by 2020. Is our hope to
depend on Bill Gates or Mark Zuckerberg? However

Sustainable development in Brazil
Brazil has come a long way. Ending the military dictatorship backed by the corporation in 1985
brought us back to civilization, the 1988 Constitution
generated basic civil rules of the game, the breaking of hyperinflation in 1994 (which reached 80% a
month!) Brought us back to practices Accounting and
planning. In 2003, the Lula government organized
the first comprehensive long-term problem to combat poverty and social exclusion. The Bolsa Família
is widely known, the Ministry of Social Development
coordinated 149 of these programs, involving Light
for All, which brought electricity to entire private regions, a more decent minimum wage bill, large-scale
stimulation of formal jobs, social security for Informal
people and so on.
The results can be seen in the large-scale study
by the Brazilian Institute of Statistics (IBGE), the National Institute of Economic Research (Ipea), the Academic Research Foundation and UNDP. The results
are impressive. In 1991, 85% of the 5,570 municipalities in Brazil were listed in the lowest Human Development Indicators - the “very low” class, less than
0.500 HDI. In 2010, only 0.6% of municipalities remained in this class. Life expectancy increased from
65 in 1991 to 75 in 2014. Brazilians have gained ten
more years to complain. Infant mortality fell from 30
to 15 per thousand. Overall, 36 million people have
been lifted out of poverty; The Gini coefficient, the indicator of inequality, fell from 0.58 to 0.49, approaching curiously the US level, which reached 0.45. In
1991, only 13% of young people aged 18 to 20 completed secondary education; In 2010 the proportion
reached 41%. In two decades, coming from very low,
Brazil was transformed. However, much still has to
be built.
From the environmental point of view, the image
is not so brave. The basic figure of comfort is that
the destruction of the Amazon Forest fell from 28
thousand square kilometers in 2002 to about 4 thousand. It is still a tragedy, but it reflects a great effort
that, however, is currently being pushed back by the
agroindustrial complex. One positive fact is that Brazil covers about half of its energy consumption with
clean sources, well above the world average. •

Interview

When the sun rises,

it rises
to everyone
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Interview with Henrique Drumond
Founder of Insolar
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Interview

What differs an entrepreneur who operates in the traditional mold and a social entrepreneur
is the ability to imagine himself capable of putting an end to problems that are already seen
as part of people’s lives. Business administrator Henrique Drumond, 34, envisioned a future
in which people at the bottom of the pyramid would benefit from technological innovations,
rather than being the last to have access to them. Thus arose in 2014 Insolar, startup
created to democratize the access to solar energy. And it has succeeded. In a short time of
existence the company has already installed photovoltaic panels in a place unimaginable for
many: a favela from Rio de Janeiro, Santa Marta, in Botafogo.
On another action front, Insolar has developed the Ombrelone Solar, a product that protects
the user against UVA and UVB rays and can be used as a source for recharging portable
electronic equipment, as well as supplying batteries to ensure energy supply even in days
And times with low solar incidence rates. The product was tested at the Rio Olympics.
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Now Henrique wants to take advantage of this visibility to take the product to the
international market. In an interview with Bioma, the entrepreneur tells how the idea of
starting a social business to spread solar energy arose and analyzes the challenges of
being undertaken in Brazil.

62

Did you first think about simply undertaking or always wanted to invest in social business?
We are all born entrepreneurs, characteristics that
we lose throughout our lives, if we do not keep our
minds open and execute what we idealize. I often
joke that my first venture was probably a food trade,
when I was still very young. I used all the supplies I
found in my refrigerator, prepared some sandwiches,
packed them in laminated paper, and sold them all to
my brother. Although scalable little, it was not a bad
deal! I had no fixed or variable cost, my clientele was
loyal and the business had no competitors! (laughs).
Over time, I went on to study, work and build a career.
Within the corporate environment, it gave vent to the
need to undertake intrapreneurship. I had the privilege of working in companies that gave me space to
innovate, improve processes, integrate my work with
the work of other areas and cultivate a more integrated and strategic vision. I never liked to limit myself
“to my square,” without understanding what the contribution I was making to the whole or whether the
whole made sense to me. Business and social issues
have always run parallel in my life, as if they were different things. But when he sought to understand the
primary motivation behind each new business idea,
he identified some humanitarian reason. And when I
imagined myself having a financial success, I visualized this success by reverting to socio-environmental
initiatives. Over time I realized that my business side
could walk along with the social side and I learned to
reconcile these two sides of my personality. Starting
a social business like Insolar was a natural consequence of this internal alignment.
How do you evaluate the Brazilian social entrepreneurship scenario?
Considering that all the problems of our daily lives
have a solution and that this solution can be implemented through social business, I understand that the
scenario is very promising! But for this it is important to reeducate our gaze to see problems as opportunities, to exercise our brains to visualize creative
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How did the inspiration come to create the Insolar?
Insolar came about as a result of a series of events
that were happening in my life, some planned, some
less so, and evolved as a collective construction that
involved all our partners in this endeavor, such as the
sponsors of Insolar and the communities we know
and Where we are working. When I returned to Brazil, after a sabbatical period traveling the world, I already knew that I would not be able to readapt professionally in a traditional company. Nor did I find a
social organization that reflected what I was looking
for. Founding something new then seemed to me the
most natural way. The interest in working in low-income communities was influenced by my experience
as volunteers in Mozambique, where I realized how
technology could help equate humanitarian issues
if it was used at the service of society, empowering individuals and communities in their quest for a
future More sustainable and prosperous. Interest in
solar technology must have been inherited from my
father, who was an engineer, from whom I also inherited a clock powered by photovoltaics. Solar energy
has some interesting features like the fact that it is an
infinite, renewable source of energy available worldwide and whose cost of transforming into electricity

tends to decrease more and more. It is the primary
source of all other sources of energy and fundamental to the maintenance of life. By offering our planet
much more energy than we need, it fosters a more
collaborative society. By looking at all corners of the
world, it favors the development of local economies
in a decentralized way. And because it is renewable,
it contributes to improving the health conditions of
large urban centers and the planet as a whole.
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Bioma – What is your purpose in life? How does Insolar fit into it?
Henrique Drumond – Reconcile what the world needs
with what I know and enjoy doing. And for my choices
to be perennial, it is critical that they be financially
sustainable. Through Insolar I have the opportunity to
take advantage of the knowledge that I accumulated
throughout my career in different companies to promote what I believe in, that is aligned with my values
and that brings me personal satisfaction. And the decision to start a social business was the way that I
and my partner Michel Baitelli found to unite the corporate world with the community world. Knowing and
understanding the language of each of these worlds
has helped us connect large companies such as Shell
and communities like Santa Marta, the industrial sector with the startups segment, and technological innovations with social and environmental challenges.
In the same way, it has been fundamental to integrate
my past as an administrator with my vision of the future as a social entrepreneur. It is at this intersection between different worlds that I see the solution
to the great challenges of humanity, such as the need
to foment and democratize renewable energy sources, which is Insolar’s main mission, and all the other
challenges of today and tomorrow.
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solutions in order to equate them and, of course, to
reach out to the masses! With this more positive and
purposeful mentality, even the bureaucracy becomes
opportunity. In addition, networks of social entrepreneurs are becoming larger and more active, large
organizations perceive the importance of supporting
them, and resources tend to irrigate this sector by
recognizing its multiple benefits for the social, environmental and economic development of our country.
Did you get support from Yunus Social Business?
We participated in the first Incubation Group of Yunus Social Business of Brazil and learned a lot in this
process. From there to here, we walked together. The
support came in a variety of ways, either as a social
business seal for Insolar, invitations to participation
in events, dissemination and mentoring. With regards
to the financial contribution, we are always in contact.
When the time is right, we will seek the best format to
further strengthen ties with Yunus.

|
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What is the main difficulty in undertaking in Brazil?
I often joke that Insolar decided to embrace so many
challenges that perhaps it was easier to relate what
challenges we did not have to face! To begin with, we
are a social business, a concept that does not yet exist legally and statutorily in Brazil. In addition, we take
cutting-edge technology to the bottom of the pyramid,
which are the last to benefit from technological innovations, lack the resources for large investments and
find difficulty accessing credit. To conclude, we recognize the technical, urban, topographic and cultural
challenges that a low-income community can present.
Our business model considered large project cycles,
which is not the best scenario for a startup that needs
to quickly test its products in multiple cycles that allow accelerated learning to achieve economic viability more quickly. But we find that all these challenges
have a solution when we listen to the stakeholders,
think together and work collaboratively, involving all
stakeholders.
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What challenges do a social entrepreneur expect in
Brazil?
The biggest challenge is ourselves, our mental barriers
and our fears that prevent us from starting something
new, unknown. Having overcome this barrier, the rest
is resolved with dedication, passion and perseverance.
What makes it all worth it?
The thrill of discovering that our work has changed
someone’s life in an unexpected way, a clear con-

“We find that all these
challenges have a solution
when we listen to the
stakeholders, think together
and work collaboratively,
involving all stakeholders”

science that we are doing our best to help build the
future we want for our country and the perception
that Insolar has the power Influence different agents
of society. The sense of duty must also be very gratifying, but with so much still to be done, I do not believe I will have that privilege in the coming decades!
What are Insolar’s medium-term goals?
To present a financially viable solution for the adoption of solar technology for entrepreneurs of Santa
Marta; Attend all the pacified communities of Rio de
Janeiro; Start operations in cities around Rio de Janeiro and in other states; Contribute to the adoption
of solar technology in industry, retail, hotel and other
segments that realize the multiple benefits of technology for business success and develop products such
as Ombrelone Solar as a tool for communicating our
mission and social engagement.
Tell us a little about Insolar’s international insertion
and internationalization plans.
The invitation we received to make Insolar the first
startup in the world accelerated by Shell #makethefuture was a great honor and unique opportunity to
implement our vision, while gaining visibility worldwide. The campaign clip, which was released in the
community of Santa Marta and mentions Insolar,
reached 816 million views, being the most viewed
of the project last year. In addition, Ombrelone Solar, a technology developed in partnership with SENAI, participated in the 2016 Olympics, traveled to
the USA, England, Spain ... and now has returned to
Brazil with full pomp in Shell Open Air. Access to investors, sponsors, supporters, enthusiasts, customers and potential partners. We have the ambition to
work in the whole world, but we recognize that we
still need to do much more for our country. And realizing that serious organizations like the FIRJAN System are also working in this direction leaves us very
optimistic. Advancing together is the best way! •

By Andreas Ufer
Founder of SenseLab
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The spirit of our time
We live in a time of great changes, just as there
were many other periods before this. But somehow
the pace of change accelerated. We live in a period
of enormous collective challenges. And they’re getting bigger and more complex. The system of political representation is catching around the democratic world. The representatives we choose, be it
in Brazil, Europe, the United States or other parts
of the world, have no idea of the way to go. Our
institutions are taken by interest groups and corporatism, and much of the so-called private initiative
continues to be lost in the illusion that fewer ties,
more productivity and more growth are enough to
solve all the ills of the world. More flexible working
relationships and less taxes. Or do we need more
government and more centralization?
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hile we see many collapsing models and
consensuses that have dominated the
economic and political “mainstream” in
the last few decades, we see something
new in the air. Amidst an unprecedented crisis – or
rather the sum of many crises in various parts of the
world – it is difficult to see clear patterns of change
for the better. But for the more attentive eyes, willing
to give up old ways of seeing the world, the signs of
the new appear in various shapes and under different names.
It is not a single model, but a cacophony of tendencies driven by the exhaustion and near-suffocation of a mass of people with what we are generating collectively for ourselves, for society, and for the
planet. Conscious capitalism, business impact, B
companies, simple lives, shared value creation, cocreation and collaboration, shared economy. They
are so many movements and at the same time one.
Where one door closes, many others open.
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This discussion creates a smokescreen on our
real, increasingly urgent, collective problems. We are
depleting natural resources and extinguishing species at an unprecedented rate. We are altering our
atmosphere, our climate and knocking down our last
forests. A frighteningly large mass of people remains
on the fringes of our social and economic system,
with no prospects or access to opportunities. Have
you spent some time getting to know the periphery
of a metropolis such as São Paulo? Have you tried to
understand the reality and the history of the people
who live in this context?
If you have made that journey, you must have realized that social fabrics are often torn, that the problems that seem so simple in the newspapers suddenly
become extremely complex and that most of the certainties become doubts.
And what are we generating all this for? To work
until 9 a.m. every day, spend hours in the traffic in the
midst of pollution, and hide behind walls and fences
electrified for fear of violence? In corporate careers
we spend our days looking for more market share,
more profit, more EBITDA, more growth, always
more. Or are we looking for a bigger job, more bonuses and the best car of the year?
While we have to accept that mankind will never
cease to have its selfish side, there is an urgency to
admit that in recent history, at least in Western and
Westernized cultures, we have made a consistent effort to bury our altruistic side and Our collective orientation. We do this through an incentive structure almost exclusively focused on personal well-being and
individualism. If some utopias of the past have failed
in their naive vision, idealizing a possible human being devoid of selfishness and a system of human relations exclusively guided by the collective good, our
current model is drowning in exacerbated individualism and blind pursuit of growth at any cost . But how
to grow indefinitely on a finite planet? Something is
out of place here.
And the challenges will not get smaller. If in 1800
we were 1 billion people on Earth, in 1950 we had
more than doubled, we were 2.5 billion. In the year
2000 we reached 6 billion inhabitants. Today we
are already more than 7 billion and the population of
the planet continues to grow. The world is getting
smaller and the problems are increasingly complex,
interconnected and interdependent. Where are we
going? Borrowing the question from MIT professor
Otto Scharmer, “Why are we collectively generating
results that nobody wants?”
This is our Zeitgeist – the spirit of our time. To a

certain extent we are a tired generation with the status quo, disillusioned with the promises and dreams
that have been sold to us in the recent past and lost
in our contradictions. We are a restless generation,
armed with many tools and opportunities, but carrying a huge responsibility. As Nelson Mandela said in
his epic 2005 speech at Trafalgar Square, London:
“If the size and complexity of the problems often
frighten and almost paralyze, the possibilities created
by a global information network and a global village
with less and less relevant distances are endless. We
have tools like no generation before ours. We are a
fluid, connected and increasingly conscious network,
and we have at our disposal a monumental volume of
information.”
If the tools for change are there and the crisis
(still) is not resources, what is blocking a transition
to a more balanced, humane and inclusive system?
In fact, the current crisis in its essence is a crisis of
values and worldview. What blocks us is our collective blindness caused by individualistic journeys. Not
that this is exclusively an individual option of each.
The mental model that is pushed on every day sells to
us the idea that we need to stand out for financial success. If I have a better position and more money, I am
more than the others. I have to consume and possess
a whole range of products to be accepted as normal.
On the other hand, the economic pressures to pay the
bills, pay the rent and the children’s school do the rest
of the service to put us on autopilot. The dysfunction
is not only individual, it is collective and systemic.
To fix “the box,” we must necessarily question our values and worldview. What is my role in the world? What is
the role of our institutions, governments and companies?
What are we setting up and running businesses for? Just
to make money? Money is a tool, it is not an end. But that
is not what our collective psyche preaches.
It’s time to review our values and (re) signify our
work. It is time we reappropriate our governments
and reinvent our businesses. In many places this
movement is already beginning to happen.
The revolution of the new
This whole discussion and the warning that we
have a wall in front of us that we will beat if we do
not change course are not new. In 1962 the book Silent Spring was launched warning us of the risks of
agricultural production patterns and unrestrained use
of pesticides. The publication is considered a milestone in the emergence of the modern environmental
movement. In the 1970s the green movement gained
momentum in European politics at a time when a sci-

Doors are opening
We live in an era of exponential change. A time of
enormous collective challenges. If our problems are
gigantic, the new one is everywhere. It is up to us to
get off the autopilot and take on the responsibility we
inherit. It is not for us to decide what time we live in,
but it is up to us to do our best with the time we have
been given.
Where one door closes, many others open. Just start
choosing the doors more consciously and humanly. •
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We also have the philosophy of Conscious Capitalism, which holds that it is possible for companies to
contribute to the well-being of society while at the
same time generating a profit for their shareholders.
Companies that adhere to this philosophy are structured in four pillars:
• Conscious leadership;
• Guidance for a greater purpose;
• Guidance to the various stakeholders;
• Conscious culture.
Within this new entrepreneurial awareness, there
was also the need to evaluate the extent to which
a particular company is committed to the collective
good, and from there emerged an enterprise impact
measurement system called Companies B.
One of the most interesting facets of this new wave
is the so-called Impact Business sector. The idea is not
new. In the 1970s, Muhammad Yunus, entrepreneur,
economist and Nobel Peace Prize laureate, founded
the Grammeen Bank and invented the concept of microcredit while structuring a new business logic that
he would later call Social Business. In the definition
of Yunus, Social Business are companies whose only
mission is to solve a social problem, are self-sustaining financially and do not distribute dividends.
The concept is old, but the movement has gained
relevance and has spread very rapidly only in the last
decade.
The most commonly accepted definition in Brazil
is Impact Business, which are projects that have the
explicit mission of generating socio-environmental
impact while generating a positive financial result in
a sustainable way.
Currently there are thousands of enterprises,
mainly startups, acting on this logic. There are also
dozens of impact investment funds, accelerators and
support organizations, as well as study centers at
major universities in the country focused on this type
of organization.
It is an effervescent and growing movement that
joins many others in the search for a better world.
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entific study entitled Limits for Growth was controversial in demonstrating that undefined economic and
material growth would inevitably lead to collapse and
a fall in welfare world population. In the 1980s global
discussions took shape within the United Nations,
leading to the publication of Our Common Future
report, defining sustainable development as a major
goal for our global society. These discussions led to
the launch in 2000 of the Millennium Development
Goals (MDGs), a 15-year global plan for social, environmental and economic development.
While these movements have contributed to a significant increase in social and environmental awareness throughout the world, they have run into the political establishment and economic interests, which
in the end are playing a key role in global and local
governance. Idealism works well until it comes up
against economic reality and the idealist’s need to be
financially supportive.
So what’s really new in the air? First of all there
are growing signs that we are taking our current
model to the limit and it is running out. And the general dissatisfaction increases every day.
On the other hand, there is a growing movement
to seek pragmatism and economic rationality and to
involve (and hold) companies in solving social and environmental problems. An example of this trend is the
Sustainable Development Objectives, or Agenda 2030.
This revision of the global agenda, in addition to recognizing the greater complexity of our common objectives, points to the central role that companies have in
addressing them. The Global Compact, led by former
UN Secretary-General Kofi Annan, is moving in the
same direction by mobilizing the business community.
But the movement is much broader and more diffuse than that. In addition to global multilateral discussions, we see increasing signs of the new on five
continents in the most different formats. They are part
of this new way of doing things: the shared economy,
which reduces the need to produce, consume and
own products; Greater professional autonomy; The increasing entrepreneurship by choice; And the growing
engagement of young people with social issues.
One of the strongest signs of change comes from
a series of movements that seek to redeem purpose
and redefine the role of business.
At the corporate level, we see business strategy
gurus like Harvard’s Michael Porter claiming that
companies, in order to remain competitive in the future, should focus on Creating Shared Value, generating financial and social or environmental results
simultaneously.
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New cities
The entrance of the autonomous cars leads to
deeper transformations, on the infrastructure and architecture of the cities. For the professor of the Open
University, John Naughton, the technological evolution
must change the configuration of the streets. It is that
everything was designed around the old system of displacement of cars, to which the managers dedicated
the greater part of the space either to traffic, or to park.
With fewer cars, more sharing and less vehicle ownership, urban space will necessarily be reformulated.
Technology can also mess up the board of one of
the world’s most important industries: the automaker. In Brazil, the automotive sector is responsible for
about 5% of GDP, in order to have an idea of the economic weight of the automakers. Of course, they will
not be caught off guard. They have learned to dance
according to the music and bet on the word of fashion: collaborative. That’s because Google, Apple and
Intel are entering this market, where they have wide
technological advantage. Experts, however, do not
believe in predatory competition, but in cooperation
with partnerships between industries.
The energy market will not go unharmed either.
Executives of the automobile industry predict that 90%
of cars will be powered by 2025; For this, they are investing a lot in this new technology. They believe that
diesel will be the first to disappear from the face of
the Earth, in a very short time, because of its high environmental impact. On the other hand, they say that
the spread of autonomous and clean energy vehicles
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Trends
The autonomous car will be the technological innovation that will have the greatest impact on the daily
lives of people and cities. Other trends that will impact
urban mobility in the coming years are electric cars,
sharing systems and the Internet of Things (IoT).

From this scenario, experts believe that three
models of mobility systems tend to thrive in the coming years, each adjusting better to a particular type
and context of city. Are they:
Clean and shared systems. The model for urban
centers in development, with dense metropolitan areas, where the urbanization process, coupled with
the challenge of congestion and air pollution, makes
urgent the need for a cleaner transport system. This
is the case of Mumbai, Istanbul and Sao Paulo.
Autonomous systems. Ideal for developed cities in
the United States and Europe that record the expansion of suburban areas. The electric and standalone
car will be the center of mobility in these places.
Seamless mobility. Suitable model for dense and
developed metropolitan areas, such as Shanghai. In
this system, mobility can gradually become a multimodal service, door to door, according to demand,
driven by smartphone and integrating private and collective transportation.
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he cities of the future and their cars will be
more like Orbit City (the fictional metropolis of the cartoon The Jetsons) than we
imagined when we were kids. The future
of urban mobility is already being outlined in laboratories for startups and automakers scattered around
the planet. No one knows for sure the magnitude of
the change to come. But there is a strong potential to
raise the current structures of one of the most traditional industries – the automobile – and create new
commercial dynamics, based on other values. In the
end, we will have a new business ecosystem.
An example of a city of the future is being built
in Japan through the “Fujisawa Sustainable Smart
Town” project, in which the electric car plays a central role in citizen mobility. Located 50 km away from
the Japanese capital, Fujisawa will be a model city,
with car-sharing services, use of electric bicycles
and solar-powered homes. Residents – a thousand
families – are given financial incentives to reduce
energy consumption and to source themselves from
renewable sources. In Fujisawa, fuel stations will be
replaced by eletroostos, to supply vehicles exclusively from renewable energy sources.
Today more than 1 billion cars circulate daily
across the planet. Estimates are that, by 2050, that
number doubles. In fact, the total number of vehicles
matters far less than the system and how cars will
travel the streets of cities around the world. There is
no doubt that the answers to mobility that we will experience in the future will be technological. A recent
study by Bloomberg New Energy Finance and McKinsey & Company corroborates this thesis.
The document insists that the mobility systems
of the future are different from those to which we
are accustomed today. Requirements such as driver
skills behind the wheel and technological innovations
will play a role. The reason is simple: flyers will be
museum pieces, very soon.
Ernst & Young Consulting estimates that autonomous cars will account for 75% of the global market
by 2035. Once a symbol of masculinity, the man-car
relationship will change. You will no longer have to
keep your hands behind your wheel when driving. In
fact, man does not even have to drive.
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is something that will happen first where there is more
investment, such as the United States (where 100 people a day die in traffic accidents) and Europe.
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Response
The traditional Ford and Volkswagen invest heavily
in artificial intelligence. At the Volkswagen headquarters in Wolfsburg, the eye girl is the Virtual Engineering Lab, one of the six laboratories currently operated
by the group’s IT area, such as Berlin, Munich, San
Francisco (USA) and, most recently, Barcelona.
In these spaces, company specialists work in the
digital future together with research institutions and
technology partners. New solutions in the “big data”
fields, Industry 4.0, IoT, connectivity, mobility services and virtual reality are being created through intense collaboration.
“We are already using augmented reality and virtual
reality in Volkswagen for some time, mainly to get a
three-dimensional view. Now we are taking a big step
forward in the Virtual Engineering Lab. We are turning
this technology into a tool for technical development.
This will allow Volkswagen engineers to work in a virtual vehicle, to modify their equipment at will, and even
to design new components virtually. They will be able
to immediately see the result of their work, “explains
Frank Ostermann, head of the laboratory.
In that race, Ford came out ahead. The company
has announced a $ 1 billion investment over the next
five years in Argo AI, an artificial intelligence company, to develop a virtual steering system for the
company’s stand-alone vehicle that will be launched

in 2021, with the possibility of licensing to other companies. Founded by former Uber leaders, Argo AI
is bringing together some of the most experienced
robotic specialists and engineers in autonomous vehicles, both inside and outside the company.
“With Ford expanding as a car and mobility company, we believe that the investment in Argo AI
will create significant value for our shareholders,
strengthening Ford’s leadership in launching standalone vehicles on the market in the short term, and
creating technology that May be licensed to others in
the future, “said President Mark Fields.
The world’s largest technology companies are also
involved in this research. One of the key points for making these advances viable is the improvement of a part
that will allow vehicles to safely execute their routes
without threatening public integrity: the radar system.
Tesla, for example, already includes the autopilot function in its vehicles, albeit under a series of safety restrictions. A video recently spread on YouTube showing a company car anticipating an accident that had not
even occurred due to predictive radar technology.
On another front, Uber works with aircraft manufacturers to create small, autonomous aircraft for
short-haul travel. The implications are enormous.
The so-called “flying car” is being developed in partnership with Brazil’s Embraer. The goal is for the first
experimental flights to occur in 2020, with commercial operation scheduled for 2023. If all goes well, we
will soon have small electric vehicles that take off and
land vertically and make short city trips. Just like the
cartoons we watched in childhood. •
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Human Rights

Looking for

Postmodern barbarism spreads. Alternatively, can we only propose
diversity? Perhaps the epistemologies of the South – other ways of thinking,
feeling and knowing – suggest us a way out.
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he eight richest people in the world have
as much wealth as the poorest half of the
world’s population (3.5 billion people).
Countries are shattered (from Iraq to Afghanistan, from Libya to Syria, and the next victims
may be both Iran and North Korea) in the name of the
values that should preserve them and make them prosper, be they human rights, Democracy or the primacy
of international law. There has never been so much
talk about the possibility of nuclear war. US taxpayers have paid millions of dollars for the most powerful non-nuclear bomb ever launched against tunnels in
Afghanistan, built in the 1980s with their own money,
managed by the CIA to promote Islamic radicals in their
struggle against Soviet occupiers of the country, the
same radicals now being fought as terrorists.
Meanwhile, Americans lose access to health care
and are led to believe that their ills are caused by Latino immigrants who are poorer than themselves. Just
as Europeans are led to think that their well-being
is threatened by refugees and not by the imperialist
interests that are forcing so many people into exile.
Like black South Africans, impoverished by a badly
negotiated end to apartheid, they now take xenophobic and racist attitudes toward black immigrants from
Zimbabwe, Nigeria, or Mozambique, as poor as they
are, as they are the cause of their ills.
Meanwhile, Silvio Berlusconi’s terrifying images
of lambs feeding their lambs to defend them from
the Passover sacrifice run through the world, without anyone noticing that in those television minutes
thousands of children died for lack of milk. Just as
the clandestine trenches of quartered bodies are
not known, and the frontiers between the state and
the drug trade fade away. Just as we are afraid to
think that Brazilian democracy will die the day a Congress of mad politicians, mostly corrupt, succeed in
destroying the rights of the workers conquered over
fifty years, a purpose that, for now, seem to achieve
with unprecedented ease . There must be a time when
societies (and not just some “enlightened”) conclude
that this can not continue.
For this, the negativity of the present will never
be sufficient. Negativity exists only to the extent that
what it denies is visible or imaginable. A blind alley
easily converts into an exit if the wall in which it ends
has the false transparency of infinity or ineluctable.
This transparency, because it is false, is as compact
as the opacity of the dark jungle with which nature
and the gods forbade the paths of humanity. Where
does this opacity come from if nature is today an
open book and the gods, an airport book? Whence

comes transparency if nature is revealed the more it
is exposed to destruction, if the gods both serve to
trivialize inconsequential belief and trivialize the horror of hatred and war? There is something terminal
in the condition of our time that reveals itself as an
endless terminality. It is as if the abnormality had an
unusual energy to transform into a new normality and
we felt terminally healthy rather than terminally ill.
This condition derives from the paroxysm of the
radical instrumentalism of Western modernity, both
in social, cultural and political terms. Modern instrumentality consists in the total domination of ends
over means and in the concealment of interests that
underlie the selection of ends in the form of falsely
universal imperatives or falsely natural inevitabilities.
On the ethical level, this instrumentality allows those
who have economic, political or cultural power to
present themselves socially as a defender of causes
when, in fact, it is a defender of things.
This instrumentality took on two distinct but twin
forms of extremism: rationalist extremism and dogmatist extremism. They are two ways of thinking that
do not allow counter-argument, two forms of action
that do not admit resistance. They are both extremely
selective and compartmentalized, so that contradictions do not even appear as ambiguities. Caricatures
reveal well what is beyond them. Heinrich Himmler,
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that this should be the result of technical intervention engineering, be it death Or race improvement. It
is enough that the inferiors are treated as inferior,
be they women, blacks, indigenous, Muslims. The reactionary project never calls into question who has
the privilege and duty to decide who is superior and
who is inferior. Humans have the right to have rights;
Subhumans must be the object of philanthropy that
prevents them from being dangerous and defends
them from themselves. If they have certain rights,
they must always have more duties than rights.
The optimistic version of the struggle against rationalist and dogmatic extremism consists in thinking
that the struggles of the past have succeeded in overcoming the excesses and perversities of extremism in
an irreversible way, and that we are too human today
to admit the existence of subhumans. It is an inverse
anachronistic thought which consists in imagining
the present as having definitely overcome the past.
While reactionary thinking aims to make the present
return to the past, reverse anachronistic thinking operates as if the past were not yet present.
Due to the inverse anachronistic thinking, we lived
in colonial times with postcolonial imaginaries; We
lived in times of informal dictatorship with imagery
of formal democracy; We lived in times of racialized
bodies, sexualized, murdered, quartered with imagery of human rights; We live in time of walls, frontiers
like trenches, forced exiles, internal displacements
with imagery of globalization; We live in times of silence and sociologies of absences with the imaginary
of digital communicational orgy; We lived in time of
great majorities only to be free to be miserable with
imagery of autonomy and entrepreneurship; We lived
in time for victims to turn against victims and oppressed to elect their oppressors with images of liberation and social justice.
The totalitarianism of our time presents itself as
the end of totalitarianism and is therefore more insidious than previous totalitarianism. We are too many
and too many humans to fit on one path; But on the
other hand, if the paths are many and in all directions,
they easily become a labyrinth or a ball; In any case,
in a dynamic field of paralysis. That is the condition
of our time. To get out of it one must combine the
plurality of paths with the coherence of a horizon that
orders the circumstances and gives them meaning.
To think such a combination, and indeed to think that
it is necessary, other ways of thinking, feeling, and
knowing are necessary. That is, an epistemological
rupture is necessary that I have been calling the epistemologies of the South. •
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one of the top Nazi leaders who turned the torture
and extermination of Jews, gypsies and homosexuals into a science, when he returned home at night,
came in through the back door to avoid awakening
his favorite canary. Is it possible to blame the canary
for the fact that Himmler’s affection for him was not
shared by the Jews? In turn, the anecdote of that Argentine communist is so orthodox that even on sunny
days in Buenos Aires he wore a rain hat just because
it was raining in Moscow. Is it possible to deny that
behind such a no-brainer behavior would not be a
noble feeling of loyalty and solidarity?
The perversities of rationalist and dogmatic extremism have been counteracted by ways of thinking
and acting that present themselves as alternatives,
but which, in the end, are dead ends because the
paths they point out are illusory, either by excessive
pessimism or by excessive optimism. The pessimistic
version is the reactionary project that has a renewed
vitality today. It is a question of loathing the present as an expression of a betrayal or degradation of
a past, golden time, a time when mankind was less
broad and more consistent. The reactionary project
shares with rationalist and dogmatist extremism the
idea that Western modernity has created too many
human beings and that it is necessary to distinguish
between humans and subhumans, but does not think
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Does the investor value
stocks of companies that
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sustainability?
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By André Souza, Antônio Silva, José Andrade,
Sônia Gomes and Maria Fernandes
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used to measure environmental performance and improve their management practices, it is believed that
the participation of organizations in these initiatives
can contribute to the improvement of transparency,
image and Corporate governance, to improve the performance of their shares traded on BM & FBovespa
and on foreign stock exchanges, to reduce the sensitivity of these securities to market risk, as well as
to improve their corporate management practices,
based on the requirements And feedback from these
initiatives.
In Brazil, there are only two sustainability indices:
the Corporate Sustainability Index (ISE) and the Efficient Carbon Index (ICO2) created by the São Paulo
Stock Exchange, BM & FBovespa. ISE aims to measure the return of a stock portfolio of companies with
socio-environmental practices, ranking companies
considered leaders in their sector in sustainability
practices.
Regarding ICO2, the present study, considering its
specific focus on climate change, aims to induce corporate climate policies by encouraging companies to
manage their GHG emissions. ICO2 is based on the
Brazilian Index 50 portfolio - IBrX-50, an indicator
composed of the 50 most traded shares on the BM
& FBovespa, weighted in the portfolio by the free
float (number of company shares available for trading in the market). The weight of each share in the
new index is based on the company’s participation
in the IBrX-50 and also its efficiency in GHG emissions. The ICO2 measures how much emission was
required to generate a company’s billing, or, specifically, how much GHG emissions in tCO2e, it was necessary to issue for each R $ 1 (one) real billing. Thus,
a company considered efficient is one that grows
its revenues inversely proportional to the volume of
emissions. It has been observed in recent years that
a set of researches sought to relate the participation
of companies in sustainability indexes and corporate
performance, using stakeholder theory as a theoretical apparatus. However, in addition to presenting differences, the researches did not investigate, through
a comparative study in Brazil, the existence or not of
differences between returns and sensitivity to market
risk of shares of companies that entered and those
that did not indexes.
The main researches hitherto identified on the
participation of companies in sustainability indexes
and their relationship with the return and sensitivity
of the actions to market risk had objectives different
from those proposed in this research and presented
divergent results among them. These studies pointed
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he phenomenon of climate change already impacts the way companies produce. And also the value of your shares
on the stock exchange. Risk factors
brought about by climate change create a growing
debate about the importance of corporations adopting strategies and responses to this challenge.
The context of climate change vulnerabilities
poses a threat because of the impacts on return on
investment, organizational performance and added
value for shareholders and investors, without considering the catastrophic effects on the environment
and people. On the other hand, this same phenomenon can generate opportunities for the development
of new technologies and innovations.
In this sense, it is expected that the pressures
exerted by the stakeholders in the organizations will
cause changes in management practices and will reflect on investments focused on initiatives that contribute to climate change mitigation, improvement of corporate environmental performance and economic and
financial results, As organizational efforts to meet the
challenges of the transition to a low carbon economy
are expected to be recognized by the market, reduce
regulatory, reputational and financial risks and improve the company’s competitiveness vis-à-vis competitors in the local and global scenario . Thus, there
is an increasing concern of organizations in managing
and increasing the volume of information dissemination to their stakeholders, especially investors, considering their interests in corporate performance and
decisions, as well as in the possible pressures generated by changes in practices and implementation of
initiatives to reduce corporate risks in this context.
In the perception of investors, it is necessary to
publicize the practices adopted to account for generating value to shareholders, without, however, to stop
caring for people and the ecosystem. This increases
the need for companies to adopt management practices that address, in a balanced way, the economic,
environmental and social dimensions. Emerging climate change initiatives, such as the Carbon Disclosure Project (CDP), sustainability indexes, Business
Climate Initiatives (IECs), and the We Mean Business
coalition, help companies Legitimacy and image, reflect and improve their management practices, develop, implement and highlight their strategies to
stakeholders, particularly to investors, the main responsible for making applications of resources with
expectation of returns in companies.
With regard to sustainability indices, which represent one of the possibilities that companies have
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to the inexistence of relationships between the variables investigated. Considering the above, considering that it is important for the investor to know this reality and if the sustainability indexes cause changes in
the return and the sensitivity of the actions to market
risk; Considering that it is expected that the concern
to strategically manage the stakeholders will reflect
on the increase in sustainable actions and initiatives
that reduce the organization’s exposure to the risks
brought by climate change, with positive impacts on
corporate economic and financial performance, and
considering the divergences found In research carried out so far, with different objectives than the one
proposed in this paper, this article aimed to answer
the following question: Is there a relation between the
participation of companies in ICO2, the return of their
shares and the sensitivity to market risk?
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Comparison between Bovespa companies
To reach the proposed objective, the methodological strategy was divided into two studies, called Study
“A” and Study “B”, whose statistical techniques were
SUR, MQO and panel regression, detailed later. From
a practical point of view, this research can support
financial and corporate market decisions by verify-
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ing whether ICO2 changes stock returns and market
risk sensitivity. The research used secondary data,
composed of stock prices and Ibovespa points, extracted from the Economática database to calculate
the returns.
In order to analyze the participation of companies
in ICO2, the return of their shares and the sensitivity to market risk, the methodological strategy was
used to compare companies that participate and do
not participate in ICO2. It was verified that the group
of 27 companies admitted to the ICO2 presented low
sensitivity to the market risk, when compared with
the group of 8 companies of the IBrX-50, that did not
join the ICO2. Thus, it can be inferred that, although
there were no changes in the stock returns of the
companies included in the index, the sensitivity to
market risk is lower than among those that did not
enter this index.
The stock returns of the companies that entered
the ICO2, after admission to the theoretical portfolio
of the index, did not change. It was also verified that
the sensitivity to the market risk of the shares of the
companies, after admission in the theoretical portfolio of ICO2, was not changed, when compared to the
pre-admission period.

Panorama in the UK and Ireland
Andreas Ziegler, a professor at the University of
Kassel in Germany, analyzed whether there was a relationship between the admission of European companies to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
and its influence on financial performance. To do so,
it analyzed the period between 1999 and 2003, taking

into consideration the companies that were included
in the DJ Stoxx 600 index, and conducted a panel data
study, using a flexible econometric model, through
random and fixed effects that allow control The differences of the companies analyzed. Financial performance was measured by the Tobin Q (ratio between
the market value of the company plus debt divided
by total assets) and Return on Asset (ROA), whose
control variables were company size (measured by
Total assets), the logarithm of total assets, financial
leverage measured through the ratio of debt to total
assets and sales growth.
The results showed that, for companies belonging
to the United Kingdom and Ireland, the inclusion of the
organizations in the DJSI did not affect the financial
performance, as measured by ROA. However, for other European countries, there was a positive relationship. According to the author, the main difference lies
in the characteristic of the countries, divided between
European Anglo-Saxon countries and nations of continental Europe, suggesting further future research.
One of the hypotheses raised is that the stakeholders
in the European Anglo-Saxon countries have a lower
performance than in continental European countries.
According to Ziegler, the effects on financial performance indicators such as Tobin’s Q are statistically
insignificant, both for firms in continental European
countries and for countries in Anglo-Saxon Europe. •
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Dow Jones
A good reference in this sense is the study “How
Does the Market Value Corporate Sustainability Performance?”, Carried out by the researchers Isabel
Costa Lourenço, Manuel Castelo Branco, José Dias
Curto and Teresa Eugénio. They have verified whether the market actually penalizes companies with low
performance in corporate sustainability, as well as
whether the size and profitability of companies influence the penalties. To do so, they analyzed a sample
containing the 600 largest companies in Canada and
the United States, distributed among the industrial,
mining, trade and services sectors that belonged
to the Dow Jones Global Total Stock Market Index
(DJGTSM) at the end of 2010.
Thus, companies with negative book value were
excluded, whose categorization of companies was as
follows: the first group containing the companies that
in the period were part of the Dow Jones Sustainability United States Index (DJSI) North, with higher
levels of performance in corporate sustainability; Already in the second group the companies that were
part of the DJGTSM, but that were not in the DJSI,
given the low level of performance in corporate sustainability. The DJSI was used as a proxy. The results
of this research showed that investors valued companies that had higher levels of corporate sustainability
practices in the market, ranked in the DSJI. That is,
investors tended to buy stocks from companies committed to sustainability. It was also found that these
investors penalized companies with low level of sustainability practices, especially the large corporations
that tend to suffer more intense external pressures.
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The results showed that the companies that joined
the ICO2 did not present higher stock returns compared to the group of companies that did not join ICO2,
but were less sensitive to market risk than the group
of companies that did not enter the index. In addition,
the analysis focused only on the companies participating in the index did not show a change in behavior
in the returns and in the market risk sensitivity of the
shares of this group of companies before and after
entering the index.
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community discussion environment so that the right
solutions are found together. Community entities are
based on democratic, representative and participatory principles to ensure the broad involvement of the
local population. In most cases it is the community
and members assigned to the associations and committees that define the standards, roles, rights and
responsibilities of management and service sustainability.
A Community Service Organization has as main
function to maintain the continuous supply for the
whole community. Among the main ones are the
training of members for the proper functioning of
the system, long-term maintenance of the participation of the whole community and improvement of the
system of transparency between associations and
the community. In Brazil, in several states, systems
have been built to supply small or rural communities,
with community participation for operation and maintenance. In Espírito Santo, Pró-Rural was created in
1991 with the objective of implementing basic sanitation systems in communities of municipalities operated by Companhia Espírito Santense de Saneamento
(CESAN), where there was no economic viability for
operation and maintenance through this company. In
this model, the system works with self-management
by the community, being that it charges the fee, performs small maintenance and manages the system.
The city is responsible for the operator and energy
costs. At the beginning of Pro-Rural, the communities
participated in the execution of the work, based on
standardized projects, without the use of micromediation. Nowadays, pre-fabricated water treatment
plants are installed, with the use of individual micromediation, which allows the rational use of water.
In Paraná, since 1981, different programs have
carried out the implantation of 2,110 rural sanitation
works, also involving the capacity of the community
to manage the system. In the implementation process,
the model minutes are presented to the community,
the instructions for reading water meters, as well
as cost sheets and guidelines on accountability. After implementation, it is up to the community, organized in committees or associations, to fully manage
the water supply system. Another example is the São
José Project in Ceará, which operates in 177 of the
state’s 184 municipalities, in which the community,
after the system’s implementation, is committed to
the operation and maintenance of the system, operator and energy costing Electricity meter reading, water meter reading, tariff collection and accountability.
Also in Ceará, in 1996, the Integrated System of Rural
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he water supply services in Brazil developed between the 30s and 50s with municipal management. However, half of the
country’s population remains without access to sewage systems. While public policies still
skim, mainly in the rural area, society is organized
and presents solutions through community management of water resources.
Sanitation is characterized as a set of measures
that aim, with the maintenance of the environment,
to prevent diseases, improve the quality of life and
well-being of the population. More specifically, when
dealing with rural sanitation, some factors are characterized as being more urgent than others, such as
water supply, sewage and sanitary improvements.
After a long period of discussions, in 2007, Law No.
11,445 was passed, which establishes the national
guidelines for basic sanitation. Universalization is
one of the fundamental principles for the provision
of sanitation services in Brazil, which includes water supply. The same law establishes that the care
of the rural population is guaranteed when carried
out through appropriate means, considering the economic and social characteristics. The concept of universalization is described in Article 3 of this law as
the “progressive extension of access of all occupied
households to basic sanitation.”
Brazilian rural areas suffer from poor coverage of
sanitation systems, and often these systems are nonexistent. It can be said that the abandonment of the
rural environment causes poor quality of life, wellbeing and health of the population, which also suffers from the high level of propagation of waterborne
diseases. Community management is an alternative
to provide water supply and sanitation systems to localities, particularly rural communities, which are neglected by traditional actors providing water services. In order for the development and supply of these
communities to be possible, the model of community
organization is incorporated into the system. These
organizations are responsible for bringing basic services to poorer communities.
Currently the formation of associations and committees is presented as the most viable form of water management in rural communities. The main incentive for the creation and development of these
organizations is the initiative of the local population
itself and wishes to have access to a quality water
supply. For the creation of organizations, it is necessary to consider the environmental and supply problems of drinking water and sanitation services that
are present in the community, as well as creating a
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Sanitation (SISAR) emerged as an inter-community
body for discussion and resolution of common problems, forming an association to carry out maintenance, training and commercial management of Communities. The operation of the systems is performed
by operators belonging to the communities, chosen by
them. The management of SISAR is shared, with the
participation in the Board of Directors of six members nominated by the communities and five members
representing state organs and city halls. This model
makes it possible to attend with professional management to a set of associations, as well as to keep
stocks of spare parts and administrative infrastructure for more efficient management. Productivity indicators show, for these systems, the average term
of service of 17 hours, with the collection efficiency
of 96%. Currently eight SISARs are operating in the
state of Ceará, involving the management of 760 water supply systems.
Law No. 11.445 / 07, in its Article 10, establishes
that public authorities may authorize the provision of
basic sanitation services for users organized in cooperatives or associations, without the conclusion
of a contract, in the case of “small locality, Predominantly occupied by low-income population, where
other forms of rendering present operating and main-

tenance costs incompatible with users’ ability to pay.”
Community associations and water committees
(or committees) that manage the water supply in rural communities are formed by residents themselves,
who see in these organizations the possibility of providing a quality and necessary good for all who need
it. Although both are responsible for water management, the associations and committees present some
differences in their constitutions, regulations and
formality. Initially, to establish the organization, it is
important to hold previous meetings with the future
members to discuss the common objectives, in order
to determine if there is interest in the formalization
and legalization of the entity.
Community water management in rural areas
should be seen primarily as an accessible alternative
and that provides water to residents who previously
supplied themselves through often rudimentary or
improper systems, such as caravans or wells excavated without prior study. Due to community involvement, management costs may be lower.
Transparency regarding water operation and consumption costs promotes better awareness among
the population served, including aspects related to
the rational use of water. The management of water
in rural communities by the population is an opportunity that involves everyone around an ideal, opining,
suggesting and assisting local development. Despite
the advantages presented by the community water
management model, some factors that involve this
type of management are problematic. A major problem in this model is the lack of technical assistance in
the operation and maintenance of water supply systems, as well as the difficulty of resources for the acquisition of spare parts. In many communities there is
some form of financial support from some entity, be
it public (city hall), private (water company), or nonprofit (NGO). In some localities, the municipality contributes with the payment of the energy necessary
for the activation of the pump and/or costing the remuneration of the system operator. Residents pay the
organization a contribution for operating and maintenance costs, but often this value is not sufficient for
the contribution of expenses. These difficulties can
be overcome by the operation of an inter-community
institution, such as the SARA model in Ceará, which
can provide technical assistance, as well as training
and financial and commercial management. Professional management involves technical, administrative
and social aspects, allowing for better productivity,
with financial sustainability derived from the tariff
paid by users. •
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