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FGV é eleita um dos 10 maio   res Think Tanks do mundo.
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To    Think Tank Index Report, o ranking global dos Think Tanks.

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 pri-
meira vez que uma instituição brasilei-
ra alcança essa colocação.

Para se ter uma ideia, em 2012 a FGV 
estava na 24ª posição e, em 2015, 
era a 13ª colocada. Isso signifi ca um 
avanço de 15 posições em cinco anos, 
sendo que apenas nos últimos 12 me-
ses aconteceu um crescimento de 4 
posições. 

Além disso, a instituição, que é refe-
rência para acadêmicos, profi ssionais 

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

A FGV foi eleita a mais bem adminis-
trada entre todos os Think Tanks do 
mundo, um resultado que impressio-
na, uma vez que o estudo abrange as 
maiores e melhores produtoras de co-
nhecimento do mundo inteiro. 

A Fundação também manteve sua po-
sição como maior da América Latina 
pelo 8º ano consecutivo, superando 

concorrentes renomados entre Think 
Tanks mexicanos, argentinos, chile-
nos, entre outros.

A Fundação Getulio Vargas ainda foi 
considerada Top Think Tank em 23 
das 52 categorias, incluindo Desen-
volvimento Internacional, Políticas 
Sociais e Melhor Ideia Nova ou Pa-
radigma Desenvolvido por um Think 
Tank, melhorando sua posição em re-
lação ao ano anterior, e em outras ca-
tegorias, como Think Tanks to Watch 
e Think Tanks com Melhor Uso da In-
ternet, manteve sua posição.

Sobre o 2016 Global Go To Think Tank
Index Report 

O ranking dos Think Tanks globais 
existe desde 2006. Quase 7.000 ins-
tituições são avaliadas todos os anos, 
por sua capacidade de produzir e di-
fundir conhecimento estratégico capaz 
de infl uenciar transformações sociais, 
políticas, econômicas ou científi cas.

Para realizar a avaliação, o Global Go 
To Think Tank Index Report, realizado 
pela University of Pennsylvania, con-
vida mais de 2.500 especialistas da 
área, entre executivos de Think Tanks, 
professores, formuladores de políticas 

Escrevemos o texto assim para você entender o tamanho   da nossa evolução no ranking.

FGV - PELA 1ª VEZ ENTRE OS 10    MAIORES THINK TANKS 

GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR    ADA DO MUNDO 

E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO    8º ANO SEGUIDO.

2012
24º lugar

2013
 21º lugar

2014
 18º lugar

2015
 13º lugar

2016
 9º lugar

*

*
* *

fgv.br

O que é FGV, é referência.

e jornalistas relacionados ao tema.

O tamanho da avaliação dá uma ideia 
do trabalho de excelência realizado 
dentro da FGV, que mostrou sua capa-
cidade de produzir conhecimento de 
ponta. Assim, a instituição, que já pu-
blica índices fundamentais para o Bra-
sil, como o IGP, IPC e IPA, está se tor-
nando cada vez mais referência para 
profi ssionais, 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. 

ANR_FGV_RANKING_THINK_TANK_42x28cm.indd   1 4/12/17   11:05 AM
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síntese
a renda básica é uma pro-

posta que vem ganhando adeptos no mundo 

inteiro. De Mark Zuckerberg a eduardo suplicy. segundo 

o conceito, o país que adotar essa política se garantirá que todo 

cidadão receba um salário, mesmo que não trabalhe.

canadá e finlândia já estão experimentando versões soft da ideia 

– que surgiu para reduzir a desigualdade, mas tem sido apontada 

como solução para um futuro em que as máquinas executarão boa 

parte das atividades hoje desempenhadas por humano. as possibi-

lidades desse mercado do trabalho do futuro são apresentadas na 

matéria de capa desta edição. boa leitura!

Kelly nasCimento
eDitora De insiGht-bioMa
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Capitais

por esmé berkhout
pesquisadora da oxfam

a cobrança de impostos é um dos principais meios pelos quais 

os governos podem enfrentar a pobreza e a desigualdade. Mas as 

grandes empresas estão sonegando impostos em escala industrial, 

privando governos do mundo inteiro do dinheiro de que necessitam 

para combater a pobreza e investir em saúde, educação e geração 

de empregos. os maiores paraísos fiscais corporativos do mundo 

são exemplos extremos de um destrutivo nivelamento por baixo na 

tributação de empresas, quando governos do mundo todo reduzem 

drasticamente seus impostos na tentativa de atrair negócios. É preciso 

que os governos trabalhem juntos a fim de pôr um ponto final nisso 

antes que seja tarde demais. a evasão fiscal das empresas está 

acirrando a crise de desigualdade.

em fuga
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no ano passado, a oxfam revelou que 62 in-
divíduos têm tanta riqueza quanto os 3,6 
bilhões de pessoas mais pobres. essa triste 
estatística ilustra a escala da crise de de-

sigualdade que está solapando o crescimento eco-
nômico e a luta contra a pobreza e desestabilizando 
as sociedades mundiais. esse artigo examina um dos 
principais geradores dessa crise de desigualdade – a 
concorrência fiscal – e o resultante nivelamento por 
baixo na tributação de empresas em âmbito global. 
com o uso de uma nova pesquisa, sua análise expõe 
os maiores paraísos fiscais corporativos do mundo – 
os 15 países que facilitam as formas mais extremas de 
evasão fiscal. ele avalia o prejuízo causado pela queda 
das alíquotas e pela isenção de impostos para as em-
presas em países do mundo todo. por fim, identifica as 
medidas que os governos podem tomar para agir no 
interesse de seus cidadãos e pôr um fim nos paraísos 
fiscais e no nivelamento por baixo. 

sistemas fiscais bem projetados, que redistri-
buem a riqueza e viabilizam investimentos em bens 
públicos são uma das maneiras mais eficazes de 
os governos reduzirem a desigualdade e a pobreza, 
mantendo o crescimento. taxar os lucros das empre-
sas, em particular das grandes corporações bem-su-
cedidas, é uma das formas mais progressistas de tri-

butação. essa forma de tributação gera mais receita 
para os orçamentos nacionais e, quando investido em 
serviços públicos, esse dinheiro reduz a desigualda-
de porque redistribui a renda ao colocar uma “renda 
virtual” no bolso das pessoas pobres. isso dá a elas 
as ferramentas e habilidades necessárias para sair 
da pobreza, como assistência à saúde e educação de 
qualidade. 

por outro lado, quando reduzem a carga tributária 
das grandes empresas, os governos tendem a cor-
tar gastos essenciais para reduzir a desigualdade e a 
pobreza ou então compensam o déficit cobrando im-
postos mais elevados — como o imposto sobre valor 
agregado (iva) — de outros setores não tão ricos da 
sociedade. os impostos indiretos, tais como o iva, 
que incidem de forma desproporcional sobre os po-
bres, correspondem, em média, a 67% das receitas 
tributárias na áfrica subsaariana, afetando principal-
mente as mulheres. ao mesmo tempo, os lucros ele-
vados das empresas, decorrentes dos impostos mais 
baixos, beneficiam seus acionistas e proprietários, 
que são predominantemente ricos, aumentando ainda 
mais o abismo entre ricos e pobres. 

alíquotas baixas ou isenção de impostos são ofe-
recidas às empresas porque supostamente atraem 
investimentos. porém, as evidências mostram que as 



11

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

alíquotas de impostos não são a principal conside-
ração das empresas que procuram onde investir. De 
acordo como o artigo de competitividade Global do 
fórum econômico Mundial, as empresas escolhem in-
vestir em um determinado país por 12 razões. as mais 
importantes são a qualidade da infraestrutura do país, 
a disponibilidade de uma força de trabalho saudável e 
qualificada e a estabilidade social. as contribuições 
fiscais das empresas são fundamentais para garantir 
receita para esses investimentos.

ArrecAdAção de impostos de empresAs 
está cAindo em todo o mundo 

nas últimas décadas, contudo, os números mos-
tram que as contribuições fiscais das grandes corpo-
rações estão diminuindo à medida que os governos 
competem para nivelar por baixo a tributação delas. 
nos últimos trinta anos, o lucro líquido lançado nos 
livros pelas maiores empresas do mundo mais que 
triplicou em termos reais, passando de us$ 2 tri-
lhões em 1980 para us$ 7,2 trilhões em 2013. esse 
aumento não foi acompanhado por uma tendência de 
elevação das contribuições fiscais das empresas; em 
parte, foi por causa dos paraísos fiscais. 

acabar com o nivelamento por baixo na tributação 
das empresas e proteger a receita tributária são pon-
tos particularmente importantes para os países em 
desenvolvimento. nos países pobres, a receita tribu-
tária proveniente das empresas é duas vezes mais 
importante como proporção da receita tributária total 
do que nos países ricos. em 2014, uma pesquisa do 
fMi mostrou que os países em desenvolvimento são 
até três vezes mais vulneráveis aos efeitos negativos 
das regras e práticas fiscais de outros países do que 
os países ricos. um estudo recente da universidade 
das nações unidas indicou que, quanto mais pobre é 
o país, maior é a probabilidade de que as empresas 
transfiram seus lucros para fora do país em resposta 
a incentivos (p. ex., alíquotas mais baixas) oferecidos 
por outros países.

os países em desenvolvimento perdem por volta 
de us$ 100 bilhões por ano em decorrência de esque-
mas de elisão fiscal de empresas. essa quantia é mais 
que suficiente para proporcionar educação a todos os 
124 milhões de crianças atualmente fora da escola e 
também para pagar por intervenções de saúde que 
poderiam salvar a vida de seis milhões de crianças. a 
action aid estimou que os países em desenvolvimen-
to perdem outros us$ 138 bilhões devido aos incenti-
vos fiscais que oferecem às grandes empresas. 

há dois elementos centrais do nivelamento por 
baixo na tributação de empresas. primeiro, os pa-

raísos fiscais que estão solapando todo o sistema de 
tributação corporativa efetiva, indicando os 15 maio-
res do mundo. segundo, o modo como o restante do 
mundo está se envolvendo em uma concorrência pe-
rigosa e basicamente autodestrutiva sobre alíquotas 
e isenções fiscais para as empresas.

os mAiores pArAÍsos FiscAis  
corporAtiVos do mundo 

os paraísos fiscais são a expressão suprema do 
nivelamento por baixo na tributação de empresas em 
âmbito global e podem ser encontrados em qualquer 
parte do mundo. para esse documento, a oxfam rea-
lizou uma nova pesquisa, que identifica os maiores 
paraísos fiscais corporativos do mundo. são eles: 1) 
bermudas, 2) ilhas cayman, 3) holanda, 4) suíça, 5) 
cingapura, 6) irlanda, 7) luxemburgo, 8) curaçao, 9 
hong Kong e 10) chipre.

esses países ganharam um lugar na lista da ox-
fam dos “piores do mundo” porque facilitam as for-
mas mais extremas de elisão fiscal, estimulando o ni-
velamento por baixo da tributação de empresas. para 
criar essa lista, os pesquisadores da oxfam avalia-
ram os países com base em uma série de critérios 
que mediram a extensão em que eles utilizavam três 
tipos de política fiscal nociva: alíquotas corporativas, 
oferta de incentivos fiscais e falta de cooperação com 
os esforços internacionais contra a elisão fiscal. 

evidências mostram que os 

únicos beneficiários desse 

destrutivo nivelamento por baixo 

são as empresas e seus ricos 

acionistas e proprietários. não 

se pode mais permitir que as 

empresas multinacionais fujam 

de suas obrigações para com as 

sociedades nas quais operam e 

onde geram seus lucros
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os paraísos fiscais estão causando a perda de 
enormes quantias de receita tributária valiosa, e seu 
uso está se tornando uma prática comercial padrão 
para muitas empresas. a análise da oxfam consta-
tou que 90% das maiores companhias do mundo ti-
nham presença em pelo menos um paraíso fiscal. De 
acordo com a conferência das nações unidas sobre 
comércio e Desenvolvimento (unctaD), as grandes 
multinacionais possuem, em média, quase 70 afilia-
das em paraísos fiscais, o que lhes possibilita, como 
um grupo, pagar uma alíquota efetiva mais baixa em 
comparação com as multinacionais que não têm afi-
liadas em paraísos fiscais.

tanto a união europeia quanto o G20 se compro-
meteram a produzir uma lista negra de paraísos fis-
cais com o propósito de reprimir a evasão fiscal das 
empresas. no entanto, como não utilizam critérios ob-
jetivos e abrangentes na avaliação dos países, muitos 
paraísos fiscais – inclusive aqueles identificados pela 
oxfam como estando entre os maiores infratores do 
mundo – não aparecerão em suas listas. os critérios 
para a lista negra da ue podem não levar em conta, 
por exemplo, se um país tem uma alíquota corporativa 
de zero por cento. isso significa que países como as 
bermudas, o maior paraíso fiscal do mundo de acordo 
com a análise da oxfam, podem não aparecer na lista. 
a oxfam descobriu que as empresas multinacionais 
dos eua declararam lucros de us$ 80 bilhões nas 
bermudas em 2012 – valor superior aos lucros re-
gistrados no Japão, china, alemanha e frança juntos.

a decisão da ue de avaliar e listar apenas os países 
de fora da ue garante que nenhum país europeu figu-
rará em sua lista negra, apesar de a análise da oxfam 
indicar que holanda, luxemburgo, irlanda e chipre es-
tão entre os maiores paraísos fiscais corporativos do 
mundo. Muitos líderes da ue também estão querendo 
excluir da lista negra países como a suíça, meramen-
te porque esse país está se engajando com a ue em 
questões relativas à troca de informações financeiras. 

a lista negra do G20, que deve ser publicada no 
ano que vem, será ainda mais deficiente, pois se ba-
seia apenas em critérios relacionados à transparência 
financeira, ignorando muitas políticas fiscais que facili-
tam a evasão fiscal das empresas, inclusive a alíquota 
zero. isso quer dizer que a lista não vai levar em conta 
as regras tributárias nocivas de muitos dos maiores 
paraísos fiscais corporativos, tais como bermudas, 
holanda, suíça e cingapura. É absolutamente essen-
cial que o mundo estabeleça uma lista clara dos maio-
res paraísos fiscais com base em critérios objetivos e 
sem interferência política. isso poderia ser feito uma 
vez por ano pela onu ou outro órgão independente.

niVelAmento por bAixo 
Quando se fala em nivelamento por baixo da tri-

butação de empresas em âmbito global, os paraísos 
fiscais estão na dianteira. no entanto, todos os países 
estão aderindo a essa prática. na tentativa de atrair 
negócios, governos do mundo todo estão reduzindo 
drasticamente os impostos cobrados das empresas – 
prejudicando a própria economia e a de outros países 
nesse processo. para citar um exemplo, no mundo 
inteiro, as alíquotas de impostos das empresas caí-
ram de uma média de 27,5% há apenas dez anos para 
23,6% atualmente, e esse processo mostra sinais de 
estar se acelerando. 

para os países do G20, a alíquota média das em-
presas caiu de 40% há 25 anos para menos de 30% 
atualmente. De acordo com a organização para a 
cooperação e o Desenvolvimento econômico (ocDe), 
a receita média proveniente dos lucros e da renda das 
empresas caiu de 3,6% para 2,8% do pib entre 2007 
e 2014 nos países da ocDe. essa tendência de queda 
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na tributação das empresas contribui para a crise de 
desigualdade que existe hoje. 

o G20 e a ocDe concluíram recentemente um 
processo multilateral significativo para tentar com-
bater a elisão fiscal das empresas, conhecido como 
erosão da base tributária e transferência de lucros 
(beps). essa iniciativa visa capacitar os governos a 
taxar os lucros no local onde são produzidos (e não 
no local para onde são transferidos a fim de escapar 
da tributação). os governos da ocDe não fornece-
ram uma plataforma igual para que os países em de-
senvolvimento pudessem influenciar as negociações 
sobre a reforma do sistema tributário do plano beps, 
embora a evasão fiscal das empresas atingisse mais 
duramente a economia desses países – no entanto, 
paraísos fiscais como suíça, holanda e luxemburgo 
tiveram um lugar à mesa de negociações. 

É importante observar que, nos países onde as 
reformas redundaram no fechamento das brechas 
fiscais, os governos têm flexibilidade para compensar 

as empresas reduzindo suas alíquotas de impostos. 
em consequência, o plano beps acelerou o nivela-
mento por baixo das alíquotas. realmente, desde o 
acordo beps, vários países europeus anunciaram ou 
fizeram planos para cortar as alíquotas de impostos 
das empresas, entre os quais reino unido, hungria, 
bélgica e luxemburgo. 

além de cortar as alíquotas de impostos das em-
presas, os governos podem continuar a oferecer a 
elas uma variedade de incentivos fiscais. algumas 
vezes, os incentivos fiscais podem exercer um papel 
positivo no sentido de atrair investimentos ou ajudar 
um país a moldar sua economia. Mas, na maioria das 
vezes, os incentivos fiscais são ineficazes e custo-
sos. em uma pesquisa recente do banco Mundial na 
áfrica oriental, 93% dos investidores disseram que 
teriam investido de qualquer forma, mesmo se os in-
centivos fiscais não tivessem sido oferecidos. a falta 
de regulamentação e transparência em torno dos in-
centivos fiscais faz com que eles sejam propensos a 
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gerar abusos e corrupção. os incentivos fiscais são 
um problema principalmente nos países em desen-
volvimento, mas não só neles. por exemplo: 

• o Quênia está perdendo us$ 1 bilhão por ano em 
isenções e incentivos fiscais – quase duas vezes o 
que o governo gasta em todo o seu orçamento para a 
saúde, em um país onde uma em cada 40 mães morre 
durante o parto. 

• a nigéria gasta us$ 2,9 bilhões com incentivos 
fiscais, o dobro do que gasta com educação, apesar 
de seis milhões de meninas estarem fora da escola. 

• na holanda, estima-se que um incentivo fiscal es-
pecífico, chamado “innovation box (pacote para inova-
ção)”, custará bem mais que 1,2 bilhão de euros em 2016. 
essa quantia equivale a 7,6% da receita total da holanda 
proveniente da arrecadação de impostos das empresas. 

por fim, as evidências mostram que os únicos 
beneficiários desse destrutivo nivelamento por baixo 
são as empresas e seus ricos acionistas e proprietá-
rios. contudo, governos de todas as partes do mundo 
não resistem a participar desse nivelamento por bai-
xo. isso se deve em grande parte à cosmovisão eco-
nômica prevalecente, que define toda concorrência 
como inerentemente boa. também resulta da signifi-
cativa pressão que os lobbies das empresas exercem 
sobre os governos do mundo todo para abaixar seus 

impostos. para reverter o nivelamento por baixo na 
tributação das empresas, os governos devem rejei-
tar essas noções antiquadas e falhas baseadas em 
uma cosmovisão econômica não comprovada. Devem 
também pôr fim à apropriação da formulação de po-
líticas fiscais por interesses privados que trabalham 
contra o interesse público.

os goVernos deVem Agir AgorA 
a cada mês que passa, parece surgir mais uma 

revelação de uma marca doméstica tentando escapar 
dos impostos, apesar dos enormes lucros, o que faz 
aumentar a revolta e o descontentamento do povo. não 
se pode mais permitir que as empresas multinacionais 
fujam de suas obrigações para com as sociedades nas 
quais operam e onde geram seus lucros. Muitos líde-
res mundiais disseram que isso precisa acabar. no en-
tanto, suas ações ficam bem aquém de suas palavras. 

até que os governos se disponham a tomar as du-
ras decisões necessárias para mudar as políticas que 
permitem às empresas escapar de suas obrigações 
fiscais, o nivelamento por baixo da tributação das em-
presas vai continuar. se nada for feito, é bem possível 
que cheguemos a ver o fim da tributação das empresas 
em nossa vida, o que teria um impacto enorme na de-
sigualdade e na luta contra a pobreza. •
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embora as águas residuais se-
jam um componente essen-
cial do ciclo de gestão hídri-
ca, a água, depois de ter sido 

usada, é muitas vezes vista como um 
fardo a ser descartado ou um incômodo 
a ser ignorado. atualmente os resulta-
dos dessa atitude negligente são óbvios. 
os impactos imediatos, que incluem a 
degradação dos ecossistemas aquáti-
cos e as doenças transmitidas através 
da água contaminada, têm implicações 
de longo alcance sobre o bem-estar das 
comunidades e os meios de subsistên-
cia das pessoas. a persistente incapa-
cidade de abordar as águas residuais 
como um importante problema social e 
ambiental pode vir a comprometer ou-
tros esforços necessários para a reali-
zação da agenda 2030 para o Desenvol-
vimento sustentável. 

a maior parte das atividades humanas 
que usam água produz águas residuais – 
compostas, aproximadamente, por 99% de 
água e 1% de sólidos coloidais dissolvidos. 
À medida que aumenta a demanda geral 
por água, aumenta também, de forma 
contínua, a quantidade de águas residuais 
produzidas e a poluição gerada por estas 
em todo o mundo. em todos os países, 
com exceção dos mais desenvolvidos, a 
maioria absoluta das águas residuais é 
lançada diretamente no meio ambiente 
sem tratamento adequado, causando 
impactos negativos na saúde humana, na 
produtividade econômica, na qualidade 
das águas doces e nos ecossistemas. 

Para não faltar

água
por richard connor, stefan uhlenbrook, 
engin Koncagül e angela cordeiro
consultores do programa de avaliação 
Global da água
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frente à crescente demanda, as águas residuais 
ganham importância como fonte de água alternativa e 
confiável, alterando o paradigma da gestão das mes-
mas: de “tratamento e eliminação” para “reúso, reci-
clagem e recuperação de recursos”. nesse sentido, 
as águas residuais não seriam mais vistas como um 
problema que precisa de uma solução, mas sim como 
parte da solução para os desafios que as sociedades 
enfrentam na atualidade. 

as águas residuais também podem apresentar 
uma relação de custo-benefício positiva e constituir 
uma fonte sustentável de energia, nutrientes e ou-
tros subprodutos úteis. os benefícios potenciais da 
extração de tais recursos das águas residuais vão 
muito além da saúde humana e ambiental, e tem im-
plicações sobre a segurança alimentar e energética, 
assim como na mitigação da mudança climática. no 
contexto de uma economia circular, na qual o desen-
volvimento econômico é equilibrado com a proteção 
dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental, 
as águas residuais representam um recurso ampla-
mente disponível e valioso. as perspectivas são sem 
dúvida otimistas, desde que as ações sejam realiza-
das imediatamente.

em âmbito global, prevê-se que a demanda por 
água irá aumentar de forma significativa nas próximas 
décadas. além do setor agrícola, que é responsável 
por 70% das extrações de água em todo o mundo, 
são previstos grandes aumentos na demanda hídrica 
pelos setores industriais e de produção de energia. 
a urbanização acelerada e a expansão dos sistemas 
urbanos de abastecimento de água e saneamento 
também contribuem para a demanda crescente. 

os cenários relativos à mudança climática proje-
tam uma exacerbação das variações espaciais e tem-
porais da dinâmica do ciclo da água, de modo que 
as discrepâncias entre a oferta e a demanda hídrica 
estão se agravando. a frequência e a gravidade de 
inundações e secas provavelmente irão alterar mui-
tas bacias hidrográficas em todo o mundo. as secas 
podem ter consequências significativas em termos 
socioeconômicos e ambientais. a crise na síria, por 
exemplo, foi desencadeada, entre outros fatores, por 
uma seca histórica (2007-2010). 

Dois terços da população mundial atualmente vi-
vem em áreas com escassez de água ao menos du-
rante um mês por ano. cerca de 500 milhões de pes-
soas vivem em áreas nas quais o consumo de água 
excede em duas vezes os recursos hídricos reno-
váveis localmente. áreas altamente vulneráveis, em 
que recursos não renováveis (águas subterrâneas 
fósseis) continuam a diminuir, tornam-se fortemente 

dependentes de transferências de áreas com abun-
dância hídrica e procuram de forma ativa por fontes 
alternativas acessíveis em termos econômicos. 

a disponibilidade dos recursos hídricos também é 
relacionada de forma intrínseca à qualidade da água, 
uma vez que a poluição das fontes pode impedir diver-
sos usos da água. o aumento do despejo de esgotos 
não tratados, combinado com o escoamento agrícola 
e as águas residuais tratadas de forma inadequada 
pela indústria, resultou na degradação da qualidade 
da água em todo o mundo. se as tendências atuais 
persistirem, a qualidade da água continuará a piorar 
nas próximas décadas, especialmente em países com 
poucos recursos e localizados em regiões secas, au-
mentando ainda mais o risco para a saúde humana 
e os ecossistemas, contribuindo para a escassez de 
água e prejudicando o desenvolvimento econômico 
sustentável.

em média, os países de renda alta tratam cerca de 
70% das águas residuais urbanas e industriais que 
produzem. essa proporção cai para 38% nos países 
de renda média-alta e para 28% nos países de ren-
da média-baixa. nos países de renda baixa, apenas 
8% dessas águas são submetidas a algum tipo de 
tratamento. essas estimativas corroboram o cálcu-
lo frequentemente citado, segundo o qual, em âmbito 
global, mais de 80% das águas residuais vêm sendo 
despejadas sem tratamento adequado. 

nos países de renda alta, a motivação para o tra-
tamento avançado das águas residuais diz respeito 
à manutenção da qualidade do meio ambiente e/ou à 
busca por uma fonte alternativa de água para fazer 

a frequência e a gravidade 

de inundações e secas 

provavelmente irão alterar 

muitas bacias hidrográficas em 

todo o mundo. as secas podem 

ter consequências significativas 

em termos socioeconômicos e 

ambientais
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frente à escassez desse recurso. no entanto, o des-
pejo de águas residuais não tratadas continua sendo 
uma prática comum, especialmente nos países em 
desenvolvimento, devido à falta de infraestrutura, de 
capacidade técnica e institucional e de financiamento.

o acesso a melhores serviços sanitários pode 
contribuir significativamente para a redução de ris-
cos à saúde. outros ganhos na área da saúde podem 
ser obtidos por meio de um melhor tratamento das 
águas residuais. enquanto 2,1 bilhões de pessoas ob-
tiveram acesso a instalações sanitárias melhoradas 
desde 1990, 2,4 bilhões ainda não têm acesso a tais 
instalações, e quase 1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo ainda praticam a defecação ao ar livre. es-
tima-se que 842 mil mortes ocorridas em 2012 nos 
países de renda média e média-baixa foram causadas 
por água potável contaminada, por instalações ina-
dequadas para a lavagem das mãos e por serviços 
sanitários inapropriados ou inadequados. 

no entanto, uma maior cobertura dos serviços 
de saneamento não corresponde necessariamente a 
uma melhor gestão das águas residuais ou a uma me-
lhoria na segurança da saúde pública. apenas 26% do 

saneamento e dos serviços de águas residuais nas 
áreas urbanas e 34% dos mesmos serviços nas áreas 
rurais previnem de forma efetiva o contato humano 
com excrementos ao longo de todo o processo e, por-
tanto, podem ser considerados como gerenciados de 
forma segura.

tomando como base a experiência dos objeti-
vos de Desenvolvimento do Milênio (oDM), a agenda 
2030 para o Desenvolvimento sustentável apresenta 
um objetivo mais abrangente no que se refere à água, 
indo além das questões de abastecimento de água e 
saneamento. a Meta 6.3 do objetivo de Desenvolvi-
mento sustentável (oDs 6) estabelece: “até 2030, 
melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 
eliminando despejo e minimizando a liberação de 
produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo 
à metade a proporção de águas residuais não trata-
das e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente”. a proporção ex-
tremamente baixa de tratamento das águas residuais 
nos países de renda baixa e média-baixa revela uma 
necessidade urgente de se implementar soluções de 
baixo custo e opções seguras para o reúso da água 
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os benefícios potenciais da 

extração de tais recursos das 

águas residuais vão muito além 

da saúde humana e ambiental. 

impactam sobre a segurança 

alimentar e a energética, assim 

como na mitigação da mudança 

climática

visando apoiar a realização da Meta 6.3, sendo esta 
essencial para que sejam alcançados todos os obje-
tivos da agenda.

desAFios dA goVernAnçA
os benefícios sociais, para a saúde pública e o 

meio ambiente, decorrentes da gestão dos dejetos 
humanos, são consideráveis. para cada dólar gasto 
em saneamento, estima-se um retorno para a socie-
dade de us$ 5,5. 

superar as dificuldades práticas na implementa-
ção de normas sobre a qualidade da água pode ser 
especialmente desafiador. para concretizar os objeti-
vos relativos à melhoria da qualidade da água e à pro-
teção dos recursos hídricos, autoridades e organiza-
ções responsáveis pelos vários aspectos da gestão 
das águas residuais precisam cumprir tais normas e 
agir de acordo com o interesse coletivo. os benefí-
cios somente são obtidos quando todos respeitam as 
normas para a proteção dos recursos hídricos contra 
a poluição. 

o envolvimento dos cidadãos em todos os níveis 
do processo decisório promove o comprometimento 
e responsabilidade social. isso inclui decisões sobre 
quais tipos de instalações sanitárias são desejáveis e 
aceitáveis, e sobre como elas podem ser financiadas 
e mantidas com segurança no longo prazo. É espe-
cialmente importante envolver os grupos marginali-
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zados, as minorias étnicas e as pessoas que vivem na 
pobreza extrema, em áreas rurais remotas ou em as-
sentamentos urbanos informais. também é essencial 
envolver as mulheres, uma vez que elas suportam o 
pesado fardo das complicações de saúde decorrentes 
da gestão não segura de dejetos humanos.

indústriA
potencialmente, a toxicidade, a mobilidade e a 

carga dos poluentes industriais têm impactos mais 
significativos nos recursos hídricos, na saúde huma-
na e no meio ambiente do que o volume das águas 
residuais produzidas. a primeira etapa consiste em 
manter os volumes e a toxicidade da poluição em um 
nível mínimo no local de origem, da concepção ao 
projeto e nas atividades de operação e manutenção. 
isso inclui a substituição por matérias-primas ecolo-
gicamente compatíveis e elementos químicos biode-
gradáveis, assim como a educação e o treinamento 
das equipes profissionais para que tratem das ques-
tões relacionadas à poluição. a segunda etapa con-
siste em reciclar a água, sempre que possível, dentro 
do próprio estabelecimento industrial, de modo a mi-
nimizar seu descarte. 

pequenas e médias empresas, bem como indús-
trias informais, com frequência despejam suas águas 
residuais em sistemas urbanos ou diretamente no 
meio ambiente. as indústrias que despejam seus 

efluentes nos sistemas urbanos ou em águas super-
ficiais devem cumprir com as normas relativas a tais 
procedimentos para evitar multas; então, em muitos 
casos, exige-se um “tratamento de fim de tubo” (end
-of-pipe treatment) dos efluentes nesses estabeleci-
mentos industriais, antes do seu despejo na nature-
za. no entanto, em algumas situações, as indústrias 
podem considerar mais econômico pagar as multas 
do que investir em tratamentos que permitam o cum-
primento das normas. 

uma oportunidade notável para o uso e a recicla-
gem dos efluentes industriais é a cooperação entre 
indústrias por meio da “simbiose industrial”. isso 
pode ser visto em parques ecoindustriais que alocam 
indústrias de forma adjacente entre si, de modo a se 
beneficiar dos vários fluxos de águas residuais, assim 
como da reciclagem da água e de seus subprodutos. 
para as pequenas e médias empresas, isso pode ser 
uma forma importante de economizar com os custos 
de tratamento das águas residuais.

em um mundo no qual as demandas por água 
doce aumentam de forma contínua, onde os já limita-
dos recursos hídricos sofrem cada vez mais a pres-
são pela sobre-exploração, pela poluição e pela mu-
dança climática, negligenciar as oportunidades que 
decorrem de uma melhor gestão das águas residuais 
é simplesmente inconcebível no contexto de uma 
economia circular. •
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por leonardo letelier
ceo e fundador da sitaWi finanças do bem

Gustavo pimentel
Diretor de finanças sustentáveis da sitaWi finanças do bem

se você ainda não ouviu falar sobre social impact bonds (sibs) ou Green bonds, 

certamente vai ouvir em breve. há uma série de novos mecanismos financeiros surgindo 

no mundo e sendo testados no brasil, que buscam aliar retorno financeiro com impacto 

social e/ou ambiental positivo. Dependendo de quem descreve, esse campo é conhecido 

como finanças sociais e finanças verdes ou sustentáveis.

 Financiamento do 

asitaWi vem desde 2014 promovendo os 
títulos verdes como veículo de captação 
de recursos para empresas brasileiras ali-
nhadas a uma economia de baixo carbono. 

em 2016, foram emitidos os primeiros títulos verdes 
(Green bonds) no mercado doméstico brasileiro, pela 
suzano papel e celulose (r$ 1 bilhão) e cpfl reno-
váveis (r$ 200 milhões). a companhia de energia foi 
a primeira da américa do sul a emitir um título ver-
de certificado pelo conselho de normas da climate 
bonds (climate bonds standard board). a debênture, 
no valor de r$ 200 milhões, foi emitida em 2016, e 
os recursos foram utilizados para a construção dos 
projetos eólicos campos dos ventos e são benedito, 
com 231 MW de capacidade instalada, localizados no 
rio Grande do norte.

antes disso, a própria suzano e a brf emitiram 
green bonds no mercado internacional, ao qual se jun-
taram fibria e bnDes em 2017. no mundo, já são mais 
de us$ 200 bilhões emitidos em títulos verdes, que 
vinculam os recursos captados ao desenvolvimento 
de projetos e ativos com externalidades ambientais e 
climáticas positivas, como energia renovável, eficiência 
energética, transporte, agricultura de baixo carbono, re-
siliência hídrica, entre outros. o mercado internacional 
de títulos verdes movimentou, em 2016, us$ 81 bilhões.

ainda sem nenhum exemplo no país são os títu-
los sociais (social bonds), primos dos títulos verdes, 
mas utilizando os recursos para projetos e ativos 
com externalidades sociais positivas, como habita-
ção social, microfinanças, saneamento, construção 
de escolas e hospitais públicos, entre outros. e ainda 
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existem os híbridos, ou títulos de sustentabilidade 
(sustainability bonds), que financiam portfólios de 
ativos sociais e ambientais. sejam eles verdes, so-
ciais ou sustentáveis, esses títulos são instrumentos 
de mercado de capitais acessíveis apenas para gran-
des empresas, bancos de desenvolvimento, bancos 
comerciais e governos.

os mais “complicados” desses títulos são os so-
cial impact bonds, no brasil traduzidos como contra-
tos de impacto social. a palavra contrato foi escolhi-
da justamente porque, apesar de ter “bond” no nome, 
o instrumento não é um título de dívida, e sim um 
contrato de pagamento por resultado. o primeiro des-
ses contratos foi em peterborough, na inglaterra, no 
qual o governo pagou por cada preso que não voltava 
para a prisão (resultado) em vez de seguir a tradição 
de pagar por cada preso que fica na prisão (ativida-
de). o alinhamento de incentivos é claro: um preso 
que não comete um novo crime não gera custos de 
polícia ou judiciário (economias para o governo) e 
não cria novas vítimas, justamente por estar inte-
grado à comunidade (benefícios para a sociedade e o 
indivíduo). assim, um investidor pode aportar recur-
sos para um resultado social definido e obter retorno 
se esse resultado é alcançado. no mundo, já foram 
lançados 89 desses títulos, que levantaram us$ 322 
milhões e beneficiaram mais de 100 mil pessoas. 

para completar a sopa de letrinhas, além dos so-
cial impact bonds, existem também os Development 

impact bonds (Dibs), que seguem a mesma lógica, 
mas o pagador dos resultados é uma fundação ou 
multilateral, em vez de um governo.

em parceria com o principles for responsible in-
vestment e a climate bonds initiative, a sitaWi arti-
culou a Declaração de títulos verdes brasil, na qual 
investidores que gerenciam r$ 1,6 trilhão se compro-
metem a apoiar o desenvolvimento do mercado bra-
sileiro. Já do lado da oferta, a febraban e o conselho 
empresarial brasileiro para o Desenvolvimento sus-
tentável (cebDs), com apoio da sitaWi, lançaram em 
2016 o Guia para emissão de títulos verdes no brasil, 
orientando potenciais emissores, como empresas e 
bancos, a darem os primeiros passos nesse mercado. 
no caso de títulos verdes, investidores institucionais 
já têm acesso a algumas emissões, com relação de 
risco/retorno equivalentes à de títulos tradicionais.

no brasil, a sitaWi está estruturando o primei-
ro contrato de impacto social, junto ao governo do 
ceará, na área da saúde com a desospitalização de 
pacientes crônicos. outros atores têm apoiado o de-
senvolvimento desse mecanismo, como a força-ta-
refa de finanças sociais, o biD, o instituto sabin e a 
Maraé, mas ainda vai demorar um pouco para inves-
tidores acessarem os sibs, em função da novidade e 
de riscos específicos do instrumento.

se o brasil seguir a tendência global, esses instru-
mentos ganharão notoriedade e volume crescentes, e 
a sopa de letrinhas vai ficar cada vez mais “rica”. •
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por Kelly nascimento
editora de insight-bioma

emprego

Diminuir as estatísticas do desemprego talvez seja a meta mais 
ambiciosa do presidente Michel temer. o brasil convive hoje com 
uma realidade de quase 14 milhões de desempregados, um recorde 
do qual ninguém gostaria de fazer parte. a equipe liderada pelo 
ministro henrique Meirelles se desdobra à procura de fórmulas que 
levem à retomada do crescimento econômico e, como consequência, 
leve as empresas a voltarem a contratar, reduzindo o índice de 
desemprego. É uma característica que insiste em acompanhar os 
governantes brasileiros ao longo das décadas: olhar pelo retrovisor, 
em vez de colocar a cabeça para fora da janela e mirar o horizonte.

Procura-se
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se assim o fizesse, nossos governantes 
perceberiam que, num futuro bem próxi-
mo, haverá cada vez menos empregos para 
postos de trabalhos que não exijam alta 

qualificação. assim, poderiam antecipar-se ao pro-
blema que afetará grande parte da população econo-
micamente ativa do brasil – hoje calculada em 103,7 
milhões de pessoas. sabe-se que o uso crescente da 
tecnologia na indústria provavelmente resultará em 
perda de milhões de trabalhos manuais em todo o 
mundo. está em curso uma reviravolta gigantesca na 
maneira de produzir: há uma fusão entre indústria e 
serviços. não se sabe ainda qual é o panorama geral, 
mas não é nada bom para o emprego. 

como o mercado é um bicho pouco afeito a va-
lores nobres como justiça, são os trabalhadores das 
ditas economias emergentes os que mais sofrerão. a 
automação é uma ideia que vem inspirando escrito-
res de ficção científica e futurologistas há mais de um 
século. hoje não é mais ficção, à medida que as em-
presas usam cada vez mais robôs na produção linhas 
ou algoritmos para otimizar sua logística, gerenciar 

inventário e realizar outros funções no ambiente cor-
porativo. os avanços tecnológicos estão criando uma 
nova era de automação em que máquinas cada vez 
mais inteligentes e mais flexíveis serão implantadas 
em uma escala progressivamente maior no ambiente 
de trabalho. o que surpreende é não nos preparamos 
para nos adaptar a ela, apesar de ser uma mudança 
esperada.

na realidade, o processo de automatização de ta-
refas realizadas por humanos está em andamento du-
rante décadas. o que talvez tenha mudado é o ritmo e 
o alcance do que pode ser automatizado. a questão é 
como se dará o equilíbrio de forças em um mercado 
ainda desconhecido. É uma perspectiva que suscita 
mais perguntas do que as responde. como a auto-
mação transformará o local de trabalho? Quais serão 
as implicações para o emprego? e o que é provável 
que seja impacto sobre a produtividade na economia 
global e sobre o emprego?

segundo cálculos da consultoria McKinsey, em 
todo o mundo, cerca de metade das atividades pe-
las quais as pessoas hoje recebem algo em torno de 



31

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

us$ 15 trilhões em salários tem potencial para serem 
automatizadas, haja vista as tecnologias hoje disponí-
veis. para chegar a essa estimativa, foram analisadas 
mais de 2 mil atividades de trabalho desempenhadas 
por 800 ocupações distintas.

a estimativa é que pelo menos 5% de todas as 
ocupações mundiais podem ser completamente au-
tomatizadas, e cerca de 60% podem ser parcialmen-
te realizadas por máquinas. a tendência é que mais 
profissões sejam transformadas pelo fenômeno da 
automação.

nos estados unidos, essas atividades corres-
pondem a 51% dos postos de trabalho, responsáveis 
por injetar na economia quase us$ 2,7 trilhões por 
meio de salários. são funções predominantemente 
desempenhadas em áreas como fabricação, hospe-
dagem, serviço de alimentação e comércio varejista, 
incluindo trabalhos que requerem níveis médios de 
habilidade. 

são quesitos técnicos, econômicos e sociais que 
determinarão o ritmo e a extensão da automação. 
o contínuo progresso técnico, em áreas como pro-
cessamento de linguagem natural, é um fator-chave, 

além da viabilidade técnica, o custo da tecnologia, 
concorrência com mão de obra, incluindo habilidades 
e dinâmica da demanda, benefícios de desempenho, 
incluindo a economia com a minimização de custos 
trabalhistas. por outro lado, a aceitação social inter-
ferirá no ritmo e no alcance desse processo de au-
tomação. há cenários que sugerem que metade das 
atividades de trabalho de hoje podem ser automatiza-
das até 2055, mas isso pode acontecer até 20 anos 
antes ou mais tarde, dependendo dos vários fatores 
que influenciam essa decisão, implicando mudanças 
definitivas nas condições econômicas de grande par-
te da população global.

a automação terá efeitos abrangentes, tanto em 
termos de áreas geográficas quanto de setores. ape-
sar de ser um fenômeno global, quatro economias – 
china, Índia, Japão e estados unidos – representam 
pouco mais de metade dos salários totais e quase dois 
terços do número de funcionários associados a ativi-
dades tecnicamente automatizáveis a partir da adapta-
ção de tecnologias atualmente disponíveis. Dentro dos 
países, o potencial de automação varia de acordo com 
as peculiaridades dos setores econômicos.
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impActo no brAsil
indústrias com foco em manufatura e no agrone-

gócio – ambos intensivos em mão de obra para ati-
vidades manuais – estão entre os segmentos com 
alto potencial para automação. no caso dos países 
emergentes, como o brasil, os baixos salários podem 
atrasar a entrada no mercado dessas novas tecnolo-
gias de produção. atrasar, mas não evitar sua adoção 
a médio prazo. 

“o brasil tem uma condição privilegiada, que o 
diferencia de outros países. vasto território, muitos 
recursos – naturais e humanos –, tradição de produ-
ção, parque industrial heterogêneo, mercado interno 
gigantesco. Mas precisa investir nas áreas de futuro, 
esse é outro grande e reincidente problema. não po-
demos ficar de fora das grandes tendências. nos anos 
70, quando o mundo passou a avançar na área de mi-
croeletrônica, ficamos de fora; basta só olhar quais são 
as marcas brasileiras – ou quais não são – na área de 
eletrônica. toda a revolução na área de comunicação 
– 3G, 4G, 5G – o brasil também ficou fora disso. na 
área de computação, o processo foi o mesmo”, avalia 
o pesquisador Glauco arbex, ex-presidente da finep.

É fato que as pessoas precisarão continuar tra-
balhando – só que dividindo o protagonismo na linha 

de produção com máquinas. estima-se que a mudan-
ça nas atividades da força de trabalho será da ordem 
de grandeza similar à transição que teve lugar nos 
estados unidos à época da substituição dos cultivos 
rurais pela manufatura.

desemprego tecnológico
em países como a alemanha, esse novo modo 

de produção já é realidade. segundo arbex, “os ale-
mães chamam esse processo de indústria 4.0; os 
americanos, de manufatura avançada. são máquinas 
substituindo ou fazendo tarefas antes inimagináveis. 
isso terá impactos muito fortes na área do emprego. 
não adianta afirmar, como no passado, que, cada vez 
que surgia uma nova tecnologia, fechavam-se alguns 
empregos aqui, mas abriam-se novos em outros lu-
gares. a situação de hoje não é clara nesse sentido. 
ninguém pode dizer com segurança que é isso que 
estará acontecendo. pelo contrário, as indicações são 
no sentido de que alguns empregos são fechados, 
alguns se abrem, evidentemente, mas nunca numa 
relação, como no período anterior, que superava ou, 
pelo menos, se igualava à situação anterior. teremos 
máquinas que fazem tarefas e estarão comendo pos-
tos de trabalho”, sentencia.

C
A

PA
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Gil Giardelli, professor da espM, prefere ver o 
copo meio cheio. para ele, a indústria 4.0 pode ajudar 
a reduzir custos, ampliar a receita, desenvolver no-
vas competências e inovação e melhorar a utilização 
de ativos. Quanto à mão de obra, Giardelli ressalta 
que ela precisará ser cada vez mais capacitada, pois 
os problemas atuais são mais complexos. “a cada 
emprego fechado por conta do surgimento de uma 
nova tecnologia, chamado desemprego tecnológico, 
três novos são criados por causa dela. entretanto, 
será preciso qualificar mais esses profissionais para 
manuseá-la. Muitas vezes isso acontecerá nas pró-
prias empresas, pois a academia não está conseguin-
do acompanhar essas transformações em tempo de 
criar novos cursos”, avaliou. De acordo com o pro-
fessor, big Data, automação e prototipagem são seg-
mentos em expansão.

plAtAFormA pArA cApturAr empregos
claro que já existem empresas que trabalham 

para lucrar nesse novo cenário. uma das novidades 
nesse sentido é a plataforma indeed, agora conside-
rada a principal ferramenta de buscas de emprego 
ao permitir que os candidatos busquem milhões de 
empregos na web ou no celular em mais de 60 paí-
ses e 28 idiomas. por mês, mais de 200 milhões de 
pessoas procuram empregos, publicam currículos e 
pesquisam empresas no indeed.

para carmen bryant, diretora de employer insi-
ghts para as américas do indeed, a falta de mão de 
obra especializada em tecnologia é o calcanhar de 
aquiles do brasil, representando uma considerável 
ameaça à competitividade global do país. a executiva 
identificou seis grandes tendências que vão mudar o 
mercado de trabalho no brasil. são elas:

1. À medida que inovações são implementadas 
em empresas de diversos segmentos, toda compa-
nhia se tornará uma empresa de tecnologia, o que 
vai cada vez mais demandar profissionais especia-
lizados em ti. 

2. softwares especializados exigem mais experti-
se – todo mundo vai precisar de algum conhecimento 
em tecnologia, mesmo não sendo um profissional de 
ti. É preciso ter cada vez mais conhecimento em fer-
ramentas e programas usados pelas empresas. 

3. haverá dois tipos de profissionais – os especia-
lizados, que terão mais oportunidades e ofertas de 
empregos, e os não especializados.

4. flexibilidade no ambiente de trabalho tem se 
mostrado relevante – depois de salário e localização, 
a flexibilidade é o terceiro quesito mais levado em 
consideração na hora da busca de emprego.

É fato que as pessoas precisarão 

continuar trabalhando – só que 

dividindo o protagonismo na  

linha de produção com máquinas.  

estima-se que a mudança nas 

atividades da força de trabalho será da 

ordem de grandeza similar à transição 

que teve lugar nos estados unidos 

à época da substituição dos cultivos 

rurais pela manufatura
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5. os profissionais qualificados não se prendem 
a um país – profissionais qualificados têm buscado 
oportunidades fora do brasil, sendo os eua o destino 
mais procurado pelos brasileiros.

6. a busca por emprego nunca termina – segundo 
a base de dados do indeed, 65% dos que conseguem 
um emprego voltam a buscar outro em apenas três 
meses após serem contratados.

rendA mÍnimA uniVersAl
À luz desse cenário desafiador para as nações 

emergentes – e não só para elas –, cresce o coro dos 
defensores da chamada renda mínima universal. há 
poucos anos a proposta era extremamente impopu-
lar, mas hoje vem ganhando adeptos, visto que até 
os empresários do vale do silício estão preocupados 
com o impacto da tecnologia nos modelos tradicio-
nais de emprego. alguns governos europeus também 
estão avaliando o potencial para substituir parte de 
seus sistemas de bem-estar, cada vez mais comple-
xos, caros e ineficientes, por um mecanismo que ga-
ranta uma quantia suficiente para manter a qualidade 

de vida da população, independentemente da possibi-
lidade de se contar com um emprego.

entre os apoiadores dessa proposta está o vence-
dor do nobel de economia, chris pissarides. “a renda 
básica universal é uma maneira fácil de prover as ne-
cessidades básicas da vida. então, você pode fornecer 
serviços sociais como saúde e educação por intermé-
dio do mercado. o estado poderia subsidiar os salários 
nessas indústrias, ou empregar pessoas diretamente 
em rendimentos razoáveis, os quais, de outra forma, 
estariam desempregados. em vez de fornecer pessoas 
com serviços estatais, você pode confiar nas pessoas 
para decidir por si próprios como gastar seu dinheiro”, 
defendeu em um seminário econômico realizado na ci-
dade alemã de lindau, em julho.

ao olhar o panorama global, a sensação é de que 
nossos governantes parecem tão somente estar en-
xugando gelo, em vez de se preparar para a tempes-
tade que se avizinha. não precisa ser muito sagaz 
para antever que os que mais sofrerão com os golpes 
advindos dessa falta de visão estratégica são os po-
bres. Mais uma vez. •

C
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As ações destas empresas não param de crescer.As ações destas empresas não param de crescer.As ações destas empresas não param de crescer.

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

Revista sobre as empresas 
com maior atuação social.
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e a revolução na área

por basel Kayyali, David Knott e steve van Kuiken 
consultores da McKinsey’s 

de saúde

está em curso uma grande revolução de dados nos cuidados de 
saúde. ao longo da última década, as empresas farmacêuticas 
têm acumulado anos de pesquisa e desenvolvimento, criando um 
grande banco de dados de saúde, acrescidos por informações de 
registros médicos de pacientes. o governo norte-americano, por sua 
vez, tem liberado o acesso a informações referentes a tratamentos 
clínicos e outros procedimentos realizados pelo sistema público 
de saúde. paralelamente, avanços técnicos recentes tornaram 
mais fácil coletar e analisar dados vindos de múltiplas fontes – o 
que pode representar avanços nos tratamentos de saúde, um dos 
desdobramentos esperados do cruzamento de dados de fontes 
diversas – como hospitais, laboratórios e consultórios médicos.
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nos estados unidos, as preocupações fis-
cais, talvez mais do que qualquer outro 
fator, estão impulsionando a demanda por 
aplicativos de big data. após mais de 20 

anos de aumentos constantes, as despesas com cui-
dados de saúde agora representam 17,6% do pib nor-
te-americano – quase us$ 600 bilhões a mais do que 
o benchmark esperado para uma nação do tamanho 
e da riqueza dos estados unidos. para desencorajar 
a superutilização, muitas empresas optam por siste-
mas que permitem a compensação por serviço, que 
recompensa os médicos pelo volume de tratamento, 
por exemplo. os hospitais também estão entrando em 
acordos com empresas farmacêuticas e negociando 
a taxa de remuneração paga pela obtenção de um 
remédio a partir dos indicadores de capacidade de 
cura. nesse novo ambiente, as partes interessadas 
em saúde têm maiores incentivos para compilar e 
trocar informações.

apesar de que os custos dos cuidados de saú-
de possam ser fatores primordiais para o aumento 
do uso de big data, as tendências clínicas também 
desempenham um papel importante. os médicos 
tradicionalmente usam seu conhecimento ao tomar 
decisões de tratamento; mas, nos últimos anos, hou-

a maioria das alavancas bem 

estabelecidas do setor de saúde 

se concentram apenas na redução 

de custos em vez de melhorar os 

resultados do paciente. embora 

essas ferramentas continuem a 

desempenhar um papel importante, 

as partes interessadas só se 

beneficiarão se for adotada 

uma abordagem mais holística 

e centrada no paciente, focada 

tanto na redução de gastos com 

tratamentos de saúde quanto nos 

resultados para o paciente
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ve um movimento em direção à medicina baseada 
em evidências, que envolve a revisão sistemática 
de dados clínicos e tomada de decisões de trata-
mento com base na melhor informação disponível. 
a análise de blocos de dados individuais por meio 
de algoritmos geralmente fornece a evidência mais 
robusta, uma vez que as nuances nas subpopula-
ções (como a presença de pacientes com alergias ao 
glúten) podem ser tão raras que não são facilmente 
evidentes em pequenas amostras.

embora a área saúde tenha ficado para trás no 
uso de big data em relação a setores como o varejo 
e o bancário – em parte devido a preocupações com 
a confidencialidade do paciente – estima-se que, 
em breve, recupere o atraso e assuma posição de 
liderança. os primeiros investimentos na esfera de 
análise de dados já apresentam resultados positi-
vos, o que está levando outras partes interessadas 
a agir, para que não sejam deixadas para trás. essa 
movimentação é encorajadora, mas também levanta 
uma questão importante: a indústria de saúde está 
preparada para capturar todo o potencial oferecido 
pelo big data ou há barreiras que dificultam seu uso?

umA noVA estruturA de VAlor
a visão tradicional da área de saúde não é a ideal 

para explorar a fundo todos os insights que o big 
data pode fornecer. os descontos por preço unitário, 
por exemplo, baseiam-se principalmente na contra-
tação e negociação de alavancagem de produtos e 
serviços. a maioria das alavancas bem estabeleci-
das do setor de saúde se concentram apenas na re-
dução de custos em vez de melhorar os resultados 
do paciente. embora essas ferramentas continuem 
a desempenhar um papel importante, as partes in-
teressadas só se beneficiarão se for adotada uma 
abordagem mais holística e centrada no paciente, 
focada tanto na redução de gastos com tratamen-
tos de saúde quanto nos resultados para o paciente. 
criamos cinco caminhos para ajudar na redefinição 
de valor e ferramentas apropriadas para a nova era. 
eles se concentram nos seguintes conceitos:

• vida correta. os pacientes devem ser encora-
jados a desempenhar um papel ativo com relação a 
sua própria saúde, fazendo as escolhas certas sobre 
dieta, exercício, cuidados preventivos e outros fato-
res de estilo de vida.

• tratamento correto. os pacientes devem rece-
ber o tratamento mais adequado disponível. além de 
confiar fortemente em protocolos, o cuidado direto 
requer uma abordagem coordenada, com todos os 
cuidadores que tenham acesso à mesma informação 
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e trabalhando no mesmo objetivo para evitar dupli-
cações de esforços e estratégias de tratamento ina-
dequadas.

• profissionais corretos. todo profissional que 
trate pacientes deve apresentar registros de desem-
penho confiáveis e ser capaz de alcançar os melho-
res resultados. eles também devem ser seleciona-
dos com base em seus conjuntos de habilidades, em 
vez de seus títulos de trabalho. por exemplo, enfer-
meiros ou assistentes de médicos podem realizar 
muitas tarefas que não requerem um médico.

• valor correto. os fornecedores e os contra-
tantes devem buscar continuamente maneiras de 
melhorar o valor, preservando ou melhorando a 
qualidade dos cuidados de saúde. por exemplo, eles 
poderiam desenvolver um sistema no qual o reem-
bolso do provedor esteja vinculado aos resultados 
dos pacientes ou empreender programas destinados 
a eliminar gastos desnecessários.

• inovação correta. as partes interessadas de-
vem se concentrar na identificação de novas tera-

pias e abordagens para a prestação de cuidados 
de saúde. eles também devem tentar melhorar os 
próprios mecanismos de inovação – por exemplo, 
promovendo medicamentos e aumentando a produ-
tividade de p&D.

os caminhos de valor evoluem à medida que no-
vos dados se tornam disponíveis, promovendo um 
loop de feedback. o conceito de tratamento adequa-
do, por exemplo, pode mudar se novos dados suge-
rirem que o protocolo padrão para uma determinada 
doença não produz os resultados desejados. e uma 
mudança em um caminho poderia estimular mudan-
ças em outros, uma vez que são interdependentes. 
uma investigação sobre o valor certo, por exemplo, 
poderia revelar que os pacientes são mais propensos 
a sofrer complicações onerosas após uma apendicite, 
se o médico realizar um determinado procedimento 
cirúrgico. essa descoberta poderia influenciar aná-
lises não só sobre o valor, mas sobre o profissional 
certo e o procedimento mais recomendado para se 
realizar uma cirurgia para tratar de apendicite.
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cAminhos
alguns líderes da área de saúde já trabalham 

para usar o big data para otimizar seu negócios, for-
matando novas soluções. Destacamos os seguintes 
exemplos:

• a Kaiser permanente implementou um novo 
sistema de informática, a healthconnect, que ga-
rante a troca de dados em todas as instalações mé-
dicas, integrando os registros de saúde. o sistema 
integrado melhorou os resultados em doenças car-
diovasculares e alcançou uma economia estimada 
em us$ 1 bilhão de visitas reduzidas a consultório e 
testes de laboratório.

• o blue shield da califórnia, em parceria com a 
nanthealth, está melhorando a prestação de servi-
ços de saúde e os resultados dos pacientes através 
do desenvolvimento de um sistema de tecnologia 
integrado que permite a médicos, hospitais e pla-
nos de saúde oferecerem tratamentos com base em 
evidências personalizadas. isso ajudará a melhorar 
o desempenho de tratamento em várias áreas, in-
cluindo a prevenção e a coordenação de cuidados.

• astraZeneca estabeleceu parceria com a subsi-
diária de dados e análises da Wellpoint, healthcore, 
para realizar estudos do mundo real, a fim de deter-

minar os tratamentos mais eficazes e econômicos 
para algumas doenças crônicas e doenças comuns. 
astraZeneca usará dados da healthcore, e combi-
ná-los aos seus próprios dados de ensaios clínicos, 
para orientar as decisões de investimento em p&D. 

Durante uma análise recente da indústria, desco-
brimos que o interesse em big data não se limita aos 
atores tradicionais. Desde 2010, mais de 200 novas 
empresas desenvolveram aplicações inovadoras na 
área de saúde. cerca de 40 por cento dessas com-
panhias foram destinados a intervenções diretas de 
saúde ou capacidades preditivas. essa é uma nova 
e promissora fronteira para aplicações de dados de 
saúde, que historicamente se concentraram mais no 
gerenciamento do que na formulação de serviços 
inovadores.

alguns dispositivos levam ao monitoramento do 
paciente para um novo nível. por exemplo, a empre-
sa asthmapolis criou um rastreador habilitado para 
Gps que registra o uso de inaladores por asmáti-
cos. a informação é enviada para um banco de da-
dos central e usada para identificar tendências in-
dividuais, coletivas e regionalizadas. os dados são 
então mesclados com os do centro de informação 
sobre controle e prevenção de Doenças a respeito 



41

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

de catalisadores conhecidos de asma. coordenada, 
a informação ajuda os médicos a desenvolver méto-
dos de tratamento personalizados e detectar opor-
tunidades de prevenção.

outra empresa, a Ginger.io, oferece um aplica-
tivo em que pacientes com condições selecionadas 
concordam, em conjunto com seus médicos, a se-
rem rastreados através de seus telefones celulares 
e auxiliados com terapias de saúde comportamental. 
o aplicativo registra dados sobre chamadas, mensa-
gens de texto, localização geográfica e até mesmo 
movimentos físicos. os pacientes também respon-
dem às pesquisas entregues em seus smartphones. 
a Ginger.io integra dados de pacientes com pesqui-
sas públicas sobre saúde comportamental dos ins-
titutos nacionais de saúde e outras fontes. os insi-
ghts obtidos podem ser reveladores – por exemplo, 
a falta de movimento ou outra atividade pode indicar 
que um paciente se sente fisicamente indisposto; e 
os padrões de sono irregulares (revelados por meio 
de chamadas ou textos noturnos) podem indicar que 
um ataque de ansiedade é iminente.

potenciAl pArA melhoriA em escAlA
para determinar a oportunidade das novas vias 

de valor, consideramos uma série de iniciativas de 
cuidados de saúde e avaliamos seu potencial para 
gerar economia anual de custos, mantendo os resul-
tados constantes. se esses primeiros sucessos fo-
ram ampliados para criar impacto no sistema, esti-
mamos que as inovações poderiam representar uma 
redução entre us$ 300 bilhões e us$ 450 bilhões 
em gastos saúde nos eua.

Mesmo algumas intervenções simples podem ter 
um enorme impacto quando ampliadas. no caminho 
da “vida correta”, por exemplo, estimamos que o uso 
de aspirina por pessoas em risco de doença coroná-
ria, combinado com triagem precoce do colesterol e 
cessação do tabagismo, poderia reduzir o custo total 
de seus cuidados em mais de us$ 30 bilhões. embo-
ra essas ações tenham sido encorajadas por algum 
tempo, o big data agora permite uma identificação 
mais rápida de pacientes de alto risco, intervenções 
mais efetivas e monitoramento mais próximo.

nossa estimativa de us$ 300 bilhões para  
us$ 450 bilhões em redução de gastos em tra-
tamentos de saúde pode ser conservadora, pois 
muitas ideias e inovações ainda estão por vir. nós 
ainda não compreendemos completamente a eficá-
cia da subpopulação das terapias contra o câncer e 
os indicadores preditivos da recaída, por exemplo, 
e acreditamos que a grande revolução dos dados 

revelará muitas novas oportunidades de aprendi-
zagem nessas áreas.

ressAlVAs
embora tenhamos otimismo quanto ao potencial 

do big data para transformar os tratamentos de saú-
de, algumas questões estruturais podem represen-
tar obstáculos. todos os agentes envolvidos devem 
reconhecer o valor do big data e estarem dispostos 
a abraçar novas ideias, o que requer uma mudança 
mental fundamental que pode ser difícil de alcançar. 
os pacientes não se beneficiarão com a pesquisa 
sobre o exercício, por exemplo, se persistirem em 
seus estilos de vida sedentários. os médicos po-
dem não melhorar os resultados dos pacientes se 
eles se recusarem a seguir os protocolos de trata-
mento com base em dados importantes, quando, em 
vez disso, dependem exclusivamente de seu pró-
prio julgamento.

as questões de privacidade continuarão a ser 
uma grande preocupação. embora os novos pro-
gramas de computador possam facilmente remover 
nomes e outras informações pessoais dos registros 
que são transportados para grandes bancos de da-
dos, as partes interessadas em todo o setor devem 
estar atentas e observar possíveis problemas à me-
dida que mais informações se tornarem públicas.

finalmente, os tratamentos de saúde precisarão 
absorver as inovações advindas da revolução, ba-
seadas em dados. Muitas vezes, os atores aproveita-
ram a transparência dos dados ao buscar objetivos 
que criem valor apenas por si mesmos, o que tam-
bém pode ocorrer no setor de saúde. por exemplo, 
os proprietários de máquinas de ressonância mag-
nética, que procuram amortizar custos fixos aten-
dendo um número maior de pacientes, podem optar 
por usar dados importantes apenas para identificar 
pacientes mal atendidos e focar o serviço em diag-
nósticos específicos de doenças. se eles comercia-
lizarem seus serviços de acordo com suas conve-
niências, os pacientes podem receber orientação de 
fazerem uma ressonância magnética desnecessa-
riamente – uma situação que aumentaria os custos 
sem necessariamente melhorar os resultados.

as iniciativas de big data têm o potencial de 
transformar os cuidados de saúde. as partes in-
teressadas que se comprometem com a inovação, 
dispostas a desenvolver suas capacidades e aber-
tas a uma nova visão de valor, provavelmente serão 
as primeiras a receber recompensas de dados im-
portantes e ajudarão os pacientes a obter melhores 
resultados. •
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amazônico
Um desafio
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por roberto leme Klabin
presidente do conselho Deliberativo do funbio

identificar e implementar alternativas financeiras para que as unidades de 

conservação consigam cumprir o seu papel, complementando os recursos 

fornecidos pelo governo, talvez seja hoje um dos maiores desafios a 

serem enfrentados pelas instituições responsáveis pela gestão de áreas 

protegidas. ainda mais se o contexto for a amazônia, onde as distâncias são 

longas, o acesso a alguns locais bastante complicados e o investimento em 

infraestrutura é sinônimo de complexidade.
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já se sabe que os países em desenvolvi-
mento – justamente os mais ricos em 
biodiversidade e com maior parte dos 
remanescentes florestais em estado de 

conservação avançado – são os que mais enfrentam 
desafios para preservar sua riqueza natural. e o prin-
cipal deles é a falta de recursos financeiros destina-
dos à conservação ambiental, ainda quase que intei-
ramente sob responsabilidade do setor público.

o caso brasileiro se encaixa nesse contexto: é um 
país com grande riqueza biológica e que enfrenta his-
toricamente um avançado processo de degradação de 
seus biomas, cujos recursos naturais são revertidos 
em divisas. em contrapartida, os recursos públicos 
destinados para as áreas protegidas são escassos, o 
que limita a ampliação e manutenção das unidades 
de conservação (ucs) existentes, comprometendo, 
em alguns, casos o cumprimento dos objetivos para 
as quais tais unidades foram criadas.

o programa áreas protegidas da amazônia 
(arpa), que atualmente apoia mais 114 (ucs), tem 
seus recursos gerenciados pelo fundo brasileiro 
para a biodiversidade (funbio) e, desde sua estrutu-
ração, preocupa-se com a sustentabilidade em longo 
prazo destas unidades. como uma iniciativa do Go-
verno federal, o arpa visa proteger cerca de 12% do 
bioma amazônico por meio da criação e consolida-
ção de ucs. seus doadores são o fundo para o Meio 
ambiente Global (Gef - Global environment facility), 
através do banco Mundial, o WWf-brasil e o banco 
alemão para o desenvolvimento KfW.

a dificuldade financeira por que passam as ucs 
brasileiras tem motivado a procura de novas modali-
dades de direcionamento de recursos para o sistema 
nacional de unidades de conservação da natureza 
(snuc – lei no 9.985 de 2000). o arpa, através de 
um dos seus componentes, se propõe a discutir e 
encontrar alternativas de financiamento, que visam 
complementar, e não substituir, o orçamento público. 

pensando no futuro das ucs, um dos mecanis-
mos criados dentro do programa é o fundo de áreas 
protegidas (fap). a ideia é que, após o término do 
projeto, as unidades que recebem apoio do programa 
recorram a este fundo fiduciário, cujos rendimentos 
deverão financiar os seus custos de manutenção.

para utilizar este fundo, as ucs deverão estar 
implantadas e consolidadas, ou seja, com a regula-
mentação fundiária resolvida, infraestrutura de fis-
calização e quadro pessoal qualificado em ação. o 
funbio vem trabalhando na aquisição de bens e na 
contratação de serviços com o objetivo de estruturar 
as unidades. 

a venda dos ativos ambientais 

que são valorizados pela 

sociedade pode ser conciliada 

com a missão pública da 

conservação desses mesmos 

ativos, desde que isso não 

comprometa os processos 

ambientais que garantem a sua 

reprodução e que os benefícios 

financeiros retornem 

integralmente para o sistema 

de ucs

outra iniciativa estruturante do arpa para estimu-
lar a sustentabilidade das áreas protegidas em longo 
prazo é o desenvolvimento de estudos sobre geração 
de renda para as unidades de conservação. o funbio 
é o responsável pela coordenação deste trabalho e, 
em 2005, deu início ao processo de seleção de con-
sultorias para o desenvolvimento de mecanismos 
financeiros para a sustentabilidade de ucs. estes 
estudos devem avaliar propostas inovadoras para ge-
ração de receita e renda, especialmente nas ucs de 
proteção integral. com os resultados destes estudos 
em mãos, algumas unidades serão escolhidas para o 
desenvolvimento de projetos-pilotos.

Quando se fala em mecanismos financeiros, ou 
seja, sustentabilidade econômica das unidades de 
conservação, pressupõe-se uma visão de negócio. e 
isto, em termos de gestão ambiental, significa des-
de melhorar a gestão administrativa e dos recursos 
disponíveis, até envolver em operações comerciais, 
que dão lucro, os bens e serviços ambientais que são 
oferecidos por uma unidade de conservação (também 
chamados de ativos ambientais). a venda dos ativos 
ambientais que são valorizados pela sociedade pode 
ser conciliada com a missão pública da conservação 
desses mesmos ativos, desde que isso não compro-
meta os processos ambientais que garantem a sua 
reprodução e que os benefícios financeiros retornem 
integralmente para o sistema de ucs.
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para desenvolver essa visão de negócio na ges-
tão de áreas protegidas é fundamental levar em con-
sideração pelo menos três aspectos. o primeiro é a 
identificação dos ativos específicos da unidade em 
questão, o que significa identificar o quê dentro das 
áreas pode se tornar um objeto negociável (pode ser 
sua beleza cênica, sua abundância em recursos hí-
dricos ou a quantidade de carbono que seqüestra 
da atmosfera, por exemplo). segundo, é o conheci-
mento dos mercados aonde essa “mercadoria” será 
oferecida. e terceiro, o mapeamento dos públicos 
que estarão envolvidos, sejam eles potenciais par-
ceiros, usuários ou clientes, e suas características 
específicas. 

várias são as possibilidades de geração de ren-
da em unidades de conservação, com o objetivo de 
complementar as fontes de receitas orçamentárias, 
normalmente provenientes dos governos, sejam de 
ordem federal, estadual ou municipal. entre elas 
está, por exemplo, a exploração comercial da ima-
gem das ucs e dos produtos e serviços desenvol-
vidos a partir de seus recursos naturais, biológicos, 
cênicos ou culturais. É muito comum ver imagens 
de parques nacionais famosos em cenas de novela 
ou mesmo em fotos ilustrando matérias de ecotu-

rismo. essas imagens são usadas com um objetivo 
comercial e na maioria das vezes não repassam um 
centavo sequer para a manutenção do ambiente de 
onde foram tiradas.

outra possibilidade que vem sendo muito explo-
rada é o ecoturismo. há várias experiências de êxi-
to em níveis internacional e nacional. o ecoturismo 
pode render muitos recursos para as áreas protegi-
das com potencial turístico, como ocorre com o par-
que nacional de Galápagos, no equador. concessões 
para a exploração turística, como ocorre no parque 
nacional de iguaçu (brasil), no parque nacional da 
áfrica do sul e no parque nacional Yosemite (eua) 
também aportam montantes expressivos de recursos 
para a sustentabilidade financeira das unidades de 
conservação.

outras soluções relacionadas a incentivos fiscais 
ou mecanismos legais também podem trazer recur-
sos, e já existem algumas experiências interessantes 
e inovadoras neste caminho. um bom exemplo é o 
da costa rica, onde foi criado um programa gover-
namental de pagamentos por serviços ambientais, 
administrado e promovido pelo fundo nacional de 
financiamento florestal (fonafifo), que recebe do 
Governo uma transferência de recursos provenientes 
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de um imposto seletivo do consumo de combustíveis 
(3,5% do imposto estabelecido) e outros hidrocarbo-
netos. adicionalmente, recebe recursos arrecadados 
através da venda de serviços ambientais, como a cap-
tura de carbono e a proteção de recursos hídricos. os 
recursos são destinados para atividades de conser-
vação, incluindo as áreas protegidas.

em Quito, equador, foi criado o fondo del água 
(fonag) com intuito de proteger a bacia hidrográfica 
que abastece a cidade, o que inclui uma estratégia de 
longo prazo para proteger as áreas naturais da cordi-
lheira dos andes. o fundo é abastecido com recursos 
da empresa de abastecimento de água local, de uma 
hidroelétrica, do governo, de organizações privadas 
e de onGs.

experiências com fundos ambientais são comuns, 
sendo que nos últimos 15 anos mais de cem foram 
criados em diferentes países. e muitos deles finan-
ciam áreas protegidas. uganda, butão e belize são 
exemplos de países que utilizam este instrumento. 
em belize, destaca-se que o fundo é abastecido por 
uma taxa de conservação paga nos aeroportos e nas 
passagens náuticas. 

com base nessas experiências, o arpa preten-
de que os estudos a serem desenvolvidos sobre 

sustentabilidade também explorem possibilidades 
de mecanismos fiscais através da interpretação de 
nossa legislação e avaliação dos aspectos tributá-
rios e do ordenamento jurídico brasileiro. o snuc 
já prevê, em seu artigo 36, algumas medidas com-
pensatórias por danos causados à áreas protegidas, 
por exemplo.

alguns estados brasileiros, como paraná e Minas 
Gerais, já adotaram o imposto sobre circulação de 
Mercadorias e serviços ecológico (chamado de icMs 
ecológico), que destina um percentual do icMs para 
a proteção ambiental, inclusive de unidades de con-
servação. o pagamento de royalties relacionados ao 
abastecimento de água, uso dos recursos hídricos, 
geração e distribuição de energia elétrica, bem como 
toda e qualquer atividade ou infra-estrutura que se 
beneficie da proteção proporcionada por uma uc 
também poderá ser taxado e ter os recursos reverti-
dos em benefício da área protegida.

o brasil, por ser um país com a maior biodiversi-
dade do planeta, permite que sua riqueza natural seja 
revertida em recursos para a sua própria conserva-
ção. aplicar e ampliar a gama desses instrumentos 
nas unidades de proteção integral é o objetivo maior 
do arpa, pelo futuro da amazônia. •
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como empresa socialmente responsável, a ultragaz desenvolve ações com base em 

seus pilares de sustentabilidade, priorizando projetos que possam trazer benefícios 

diretos para o meio ambiente e para a esfera social. a missão de sustentabilidade da 

companhia é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, 

investindo em projetos educativos, culturais e de preservação ambiental, com 

foco na sustentabilidade do negócio. a empresa executa desde 2012 o projeto 

“Desenvolvimento de cooperativas de reciclagem”, cujo objetivo é expandir a cultura 

da seletividade do lixo na sociedade e ampliar, dessa maneira, a geração de emprego 

e renda de associados de cooperativas de recicláveis.

Reciclagem

gás

C
A

SE

a linhada com esses objetivos, desde 2010 
a ultragaz vem estudando as comunidades 
no entorno de suas plantas por meio de 
diagnóstico externo para o levantamento 

de necessidades. foram escolhidas seis cooperativas 
em seis estados para a implementação de projetos 
de infraestrutura e capacitação realizados de 2012 
a 2014. além dos aspectos estruturais, o projeto in-
cluiu ainda um amplo programa de capacitação dos 
cooperados para fazer a gestão do negócio. 

os municípios escolhidos foram os mais carentes 
de estrutura e os que demonstraram maior potencial 

de aproveitamento do programa de capacitação. as 
cooperativas escolhidas estão localizadas nas cida-
des de Goiânia, brumadinho, aracajú, rio de Janeiro, 
ribeirão pires e salvador.

proFissionAliZAção
a profissionalização desses cidadãos é uma alter-

nativa para uma parcela da população que sobrevive 
da coleta de materiais reciclados. É um caminho para 
torná-los protagonistas no mundo do trabalho, resga-
tando seu respeito e dignidade com a melhoria das 
condições de trabalho e de vida.

movida a
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cial, em atenção aos desejos e interesses do grupo 
beneficiário, com foco na autogestão.

o projeto visou impactar de forma direta os coo-
perados, e também a comunidade do entorno, com a 
conscientização do descarte adequado de lixo ele-
trônico, por exemplo.

plAno
para atingir os objetivos propostos no curto e no 

longo prazos, era imprescindível que os cooperados 
estivessem altamente comprometidos com o projeto. 
o engajamento interno é fundamental para a identi-
ficação externa e a viabilização de projetos social-
mente sustentáveis. a consultoria de um instituto 
com foco em meio ambiente, responsável pela capa-
citação, teve o papel de desenvolver ao longo desses  
24 meses os treinamentos necessários que resulta-
ram nesse comprometimento.

os temas abordados incluíram tópicos como se-
gurança no trabalho, gestão da cooperativa e proces-
sos burocráticos e um estudo mais aprofundado dos 

a ultragaz foi responsável pela realização das 
obras de ampliação e/ou reformas das unidades, além 
da profissionalização dos cooperados por meio de ca-
pacitação em gestão, área que sofria grave carência 
no setor. o processo de desenvolvimento possibilitou 
o fortalecimento, a autonomia e a competência para 
o gerenciamento das cooperativas, promovendo uma 
melhoria geral das condições de trabalho. por meio 
dessas ações, a ultragaz contribui diretamente para 
a profissionalização e organização da categoria, pos-
sibilitando a esses trabalhadores o desenvolvimento 
de suas tarefas em um ambiente adequado, seguro e 
sustentável.

as etapas do projeto relacionadas à infraestrutura 
foram idealizadas em parceria com uma construtora, 
responsável pelos os aspectos técnicos das obras. 
Já a etapa de capacitação vem sendo realizada em 
parceria com o instituto de educação ambiental, que 
realizou cursos desenvolvidos especificamente para 
cada cooperativa, atendendo às necessidades princi-
pais levantadas na etapa de diagnóstico e, em espe-
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materiais coletados por cada grupo. a formação foi 
realizada em um espectro interdisciplinar para abor-
dar todos os procedimentos necessários para a segu-
rança e o bom desempenho dos cooperados.

o engajamento externo, que impacta a reputação 
da companhia junto ao público geral e parceiros de 
negócios, é sugerido por meio de um trabalho de di-
vulgação para a imprensa sobre cada ação, de modo 
a se conseguir uma exposição dos projetos em todo o 
período de execução destes.

além disso, houve a proposta de criação de par-
cerias, em que foi acordado um esquema especial 
de coleta de eletrônicos com uma faculdade da re-
gião. com a preparação, os cooperados ganharam 
mais repertório acerca de sua atividade e de sua 
importância. a reciclagem é tema prioritário nas 
agendas de todos os setores. a ultragaz acredita 
que colaborar com os processos de sua organização 
e viabilização contribui para um futuro mais limpo e 
sustentável.

execução
no total, foram seis obras/reformas e capacitação 

realizadas pela ultragaz, em seis estados. além des-
sas iniciativas, os cooperados também receberam: 
curso sobre forma correta de se fazer reciclagem de 

eletrônicos, uma vez que as cooperativas recebem 
muito material desse tipo; e treinamento gerencial 
sobre logística reversa, de modo que eles entendam 
e passem a inserir em seus procedimentos habituais 
os controles e documentos que garantam a rastrea-
bilidade dos resíduos eletrônicos. isso é importante 
para que eles continuem recebendo doações de ele-
trônicos das empresas locais.

a proposta para as cooperativas foi elaborada 
de acordo com as necessidades específicas de cada 
uma, visando aos objetivos principais de construir 
um ambiente seguro e capacitar os cooperados para 
uma gestão eficiente. as obras foram iniciadas no 
primeiro semestre de 2013, com o projeto de melho-
ria da cooperpires. em cada uma, foram realizadas as 
ações prioritárias anteriormente identificadas.

as cooperativas selecionadas receberam reformas 
apropriadas para suas estruturas, garantindo a segu-
rança e a produtividade dos cooperados. avaliaram-se 
as prioridades para cada caso, tendo em vista criar 
condições para que cada entidade, a partir do que lhes 
foi entregue, continuasse a realizar as melhorias es-
truturais necessárias para o seu desenvolvimento.

alguns bons exemplos de resultados podem ser 
destacados, como, por exemplo, em brumadinho 
(MG) onde, além das obras de melhorias no depósito 
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de triagem de eletrônicos, foi realizada a construção 
de silo de armazenamento de recicláveis. em ribei-
rão pires (sp), foi feito um acordo com a prefeitura 
para realização da limpeza do galpão e melhoria da 
segurança para a colocação de eletrônicos, além da 
confecção de folhetos para a divulgação da coleta se-
letiva nos bairros.

as oficinas de capacitação, por sua vez, geraram 
materiais de divulgação e informação criados duran-
te os cursos com sugestões e direcionamentos dos 
cooperados. os materiais criados são o principal 
meio de engajamento da comunidade com a coopera-
tiva e devem ser uma iniciativa da entidade.

os materiais produzidos informam o público ex-

cooperpires, ribeirão pires (sp) 
reforma completa da doca, contribuindo para a 
produção da cooperativa. a reforma incluiu re-
moção do piso de cimento, colocação de laje, 
brocas, vigas de travamento em concreto e caixa 
de esgoto.

cAre – cooperAtiVA dos Agentes 
Autônomos de reciclAgem, ArAcAju (se)
nessa cooperativa foi feita uma nova cobertura 
para o galpão de triagem, que permitiu a amplia-
ção da capacidade de recebimento e armazena-
gem de materiais, impactando diretamente no 
aumento de produção dos cooperados.

cooper-rAmA – cooperAtiVA  
reciclAmos e AmAmos o meio Ambiente, 
goiâniA (go)
reforma da cobertura do galpão de triagem, além 
da construção de banheiros e de nova escada. o 
projeto impactou diretamente na segurança dos 
cooperados.

coopAmA – cooperAtiVA populAr Amigos 
do meio Ambiente, rio de jAneiro (rj)
substituição das telhas e calhas da guarita, do re-
vestimento e pintura das paredes, além do banheiro, 
que recebeu novo revestimento de piso e parede, 
teve as louças substituídas e ganhou a instalação 

Cooperativas selecionadas
de um chuveiro com box. no térreo, o vestiário re-
cebeu novos revestimentos de piso, janela e lava-
tório. as portas foram substituídas e o vestiário foi 
pintado. e também foi reformado o espaço infantil 
destinado aos filhos dos cooperados

AscAVApe – AssociAção dos  
cAtAdores do VAle do pArAopebA, 
brumAdinho (mg)
iimplementação de uma gaiola para facilitar a 
seleção de materiais e com a reforma da banca-
da fixa de separação de resíduo reciclável.

coopmArc – cooperAtiVA de mAteriAis 
de cAmAçAri, cAmAçAri (bA)
o projeto realizou a reforma da área do galpão 
para transformá-la em uma sala exclusiva para 
o tratamento de resíduos eletrônicos, de forma 
a ampliá-la para esse procedimento, já que o 
material é sensível à contaminação. além das 
reformas físicas, os temas abordados nas capa-
citações foram elaborados para que os coope-
rados se comprometam como empreendedores 
e transmitam valores positivos para o fortaleci-
mento dos grupos e do negócio. em cada enti-
dade, foram realizadas dinâmicas de grupo com 
temas relacionados à gestão de negócios de 
pessoas e temas específicos para cada material 
reciclado de cada local.

terno e o aproximam dos cooperados, gerando maior 
interatividade, troca de experiências e fluxo de infor-
mações. os folhetos ilustram o que a população deve 
fazer com cada tipo de lixo - de acordo com as ne-
cessidades de cada cooperativa – e o modo correto 
de descarte.

o envolvimento dos grupos com o projeto foi tão 
satisfatório que permitiu mudanças profundas, que 
impactaram no sucesso dos empreendimentos do 
grupo. na coopama, do rio de Janeiro (rJ), houve 
durante as oficinas uma mudança no organograma da 
cooperativa, deixando as relações mais horizontais, 
ampliando o espírito de cooperativa e abrangendo de 
forma uniforme todos os envolvidos. •
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sustentáveis

Depois de anunciar o uso de ovos livres de gaiolas em todo o portfólio de produtos no brasil até 2025, a 
Kraft heinz assume, agora, o compromisso de transição para ovos sem gaiolas também para todos os países da 
américa latina até 2025. as galinhas livres de gaiolas podem caminhar, aninhar e engajar-se em outros com-
portamentos em uma área aberta. este anúncio reflete os esforços contínuos da companhia para aprimorar a 
sustentabilidade em toda cadeia de suprimentos, em apoio à sua visão de “ser a melhor empresa de alimentos, 
construindo um mundo melhor”.

Kraft Heinz usará 100% de ovos livres de gaiolas

Aliança Navegação e 
Logística doa contêiner 
para UFF

a aliança navegação e logística, líder em cabota-
gem no brasil, doou, em setembro, um contêiner de 40 
pés para a universidade federal fluminense (uff), que 
transformará o espaço em um laboratório sustentável, 
com utilização de energia solar, sistema de captação de 
água da chuva e telhado verde. 

“estávamos com dificuldades para instalar um labora-
tório físico, especialmente na situação econômica atual, 
em que as agências de fomento estão cortando todos os 
apoios à área de pesquisa e Desenvolvimento. a doação 
da aliança foi de extrema importância para prosseguir-
mos com nosso projeto sustentável”, afirma o newton 
narciso pereira, professor da escola engenharia indus-
trial Metalúrgica de volta redonda (rJ). 

“esperamos que o contêiner possa contribuir para a 
montagem de um laboratório de ponta, que certamente 
se destacará pelo aspecto sustentável e inovador”, des-
taca oscar calderon, gerente de equipamentos logísti-
cos (logistics equipment Manager - south america east 
coast) da aliança/ hamburg süd.

a aliança navegação e logística possui um progra-
ma de responsabilidade social, que inclui a doação de 
contêineres para projetos importantes em várias loca-
lidades. recentemente, a empresa realizou a entrega de 
contêiner de 40 pés para a Marinha do brasil em Manaus. 

outra doação recente foi realizada para o Grupo de 
apoio à prevenção da aiDs, Gapa, em santa catarina. 
o objetivo é utilizar o contêiner como apoio para os ma-
teriais de conscientização e prevenção à doença. por 
ano, são 12 mil pessoas atendidas, contando os serviços 
prestados na sede, nas comunidades e palestras sobre 
prevenção. 

a Mrv engenharia lançou em setem-
bro o empreendimento sol da enseada, 
terceiro dos seis condomínios que for-
marão o complexo reserva solare, em 
vila laje, são Gonçalo. o empreendi-
mento conta com diferenciais que aliam 
inovação e sustentabilidade ao projeto.

o sol da enseada terá com energia 
solar fotovoltaica nas áreas comuns do 
residencial. a tecnologia, inédita para o 
setor, alia sustentabilidade e economia 
para os moradores. “É a primeira vez 
que residenciais do segmento de imó-
veis econômicos incluem essa inovação 
em seus projetos”, revelou o gestor exe-
cutivo de vendas da Mrv, sandro perin. 

a ideia consiste na instalação de 
células fotovoltaicas no telhado do em-
preendimento, convertendo energia so-
lar em energia elétrica. a carga gerada 
é transmitida para a rede de distribuição 
da concessionária de energia local e, ao 
final do mês, a energia produzida pelo 
sistema entra como saldo e é abatida da 
conta de luz mensal, podendo até mes-
mo cobrir quase totalidade da conta do 
condomínio. 

MRV Engenharia 
aposta em 
empreendimento 
sustentável
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Instituto Mauá de tecnologia cria piso que gera 
energia a partir da movimentação das pessoas

Com ajuda do Sebrae, Lavanderia Alba economiza 90% 
com sistema de reúso de água

preocupados com a crise elétrica, alunos do úl-
timo ano do curso de engenharia de controle e au-
tomação do instituto Mauá de tecnologia criaram a 
startup Greenway. como projeto principal os estu-
dantes estão desenvolvendo um piso sustentável que 
gera energia através da movimentação das pessoas. 
o produto está em fase final e será apresentado na 
23ª edição da eureka, evento que reúne trabalhos de 
conclusão de curso altamente inovadores das áreas 
de engenharia, administração e Design.

esse projeto é o primeiro da série de soluções 
envolvendo o movimento humano. a solução utiliza a 
combinação de sistemas mecânicos e eletrônicos, ca-
pazes de transformar a energia potencial das pessoas 
em energia elétrica.

o piso funcionará com um sistema de componentes 
piezoelétricos que captam o esforço do usuário, con-
juntamente com um sistema mecânico que potencializa 
esse esforço. essa dinâmica alimenta um gerador que 
armazena a energia em uma bateria. além do fato des-
se piso gerar energia limpa, ele também oferece outros 
benefícios como: a sustentabilidade econômica, conec-
tividade e uma alternativa a geração usual de energia.

a monitoração e análise de dados será feita através 
da internet das coisas (iot), que atualmente é indispen-
sável em cidades que investem em inovação e desejam 
se tornar cidades-modelo em tecnologia, as chamadas 
Smart Cities.

com ajuda do sebrae, lavanderia economiza 90% 
com sistema de reúso de água

inovação está na origem da lavanderia alba, 
primeiro empreendimento do ramo no estado do 
Mato Grosso. o empreendimento foi idealizado 
em cuiabá por quatro jovens médicos do exército 
vindos de outras localidades do país onde o ser-
viço já era comum. identificaram a oportunidade 
e convidaram o bancário luiz Mauro corrêa para 
administrar o negócio. além do pioneirismo, a sus-
tentabilidade está no Dna da empresa. “reapro-
veitamos água da chuva desde a década de 1980, 
mesma época em que compramos o equipamento 
de lavagem a seco, à base de solventes. e aprovei-
tamos o calor de cuiabá para fazer a pré-secagem 
das roupas”, exemplifica Gustavo corrêa, diretor-
-administrativo da empresa e filho do fundador.

com o tempo, a lavanderia alba tornou-se um 
negócio familiar. os médicos seguiram carreira 
e, em 1985, o corrêa pai virou o único dono. aos 

75 anos, prepara-se para passar o bastão a Gus-
tavo, de 43. há cinco anos, pai e filho recorreram 
ao sebrae para solucionar um problema crônico 
de abastecimento na matriz. “tínhamos equipe, 
maquinário, mas não tínhamos água. foi quando 
surgiu a ideia de buscar reúso da água e o cen-
tro sebrae de sustentabilidade (css) apresentou a 
solução”, relata o diretor.

foi com a consultoria do sebraetec, subsidia-
da pelo sebrae, que conheceram a empresa água 
pura, que forneceu a estação de tratamento de 
reúso da água. o equipamento purifica os efluentes 
da planta industrial, onde funcionam o escritório e 
a unidade principal da lavanderia em cuiabá, que 
atende hospitais, indústrias, hotéis e residências. 
com gasto de mais de 10 mil litros de água por 
hora, a estação de tratamento reduziu em 90% a 
conta mensal com a empresa de abastecimento. 
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the universal basic income is a propos-

al that has been gaining supporters around the 

world. from Mark Zuckerberg to eduardo suplicy. 

according to this concept, the country adopting this 

policy will ensure that every citizen receives a salary, even if 

he does not work.

canada and finland are already experimenting with soft versions 

of the idea - which has emerged to reduce inequality, but has been singled 

out as a solution to a future in which machines will perform much of today’s 

human-made activities. the possibilities of this job market of the future are 

presented in the cover story of this issue. enjoy your reading!

Kelly nasCimento
insiGht-bioMa eDitor

synthesis
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t ax collection is one of the primary means 
by which governments can address pov-
erty and inequality. but large corpora-
tions are evading taxes on an industrial 

scale, depriving governments around the world of 
the money they need to fight poverty and invest in 
health, education and job creation. the world’s larg-
est corporate tax havens are extreme examples of a 
destructive underweight in corporate taxation as gov-
ernments around the world drastically reduce their 
taxes in an attempt to attract business. Governments 
need to work together to put an end to this before it 
is too late. corporate tax evasion is fueling the crisis 
of inequality.

last year, oxfam revealed that 62 individuals have 
as much wealth as the 3.6 billion poorest people. this 
sad statistic illustrates the scale of the inequality 
crisis that is undermining economic growth and the 
fight against poverty and destabilizing world societ-
ies. this report examines one of the main drivers of 
this crisis of inequality, tax competition, and the re-
sulting low level of corporate taxation at the global 
level. With the use of new research, this report ex-
poses the world’s largest corporate tax havens – the 
15 countries that facilitate the most extreme forms of 
tax evasion. the report assesses the damage caused 
by lower tax rates and tax exemptions for companies 
in countries around the world. finally, it identifies 
measures that governments can take to act in the in-
terests of their citizens and to end tax havens and 
downgrading.

Well-designed tax systems that redistribute wealth 
and enable investments in public goods are one of 
the most effective ways governments can reduce in-
equality and poverty while maintaining growth. tax-
ing corporate profits, particularly large successful 
corporations, is one of the most progressive forms 
of taxation. this form of taxation generates more 
revenue for national budgets and, when invested in 
public services, this money reduces inequality by re-
distributing income by putting “virtual income” in the 
pockets of poor people. this gives them the tools and 
skills they need to get out of poverty, such as health 
care and quality education.

on the other hand, when they reduce the tax 
burden of large corporations, governments tend to 
cut spending that is essential to reducing inequal-
ity and poverty, or they compensate for the deficit 
by charging higher taxes – such as value added tax 
(vat) – from other sectors not so rich in society. in-
direct taxes, such as vat, which disproportionately 
affect the poor, account for an average of 67% of 

tax revenues in sub-saharan africa, affecting main-
ly women. at the same time, high corporate profits 
from lower taxes benefit its predominantly wealthy 
owners and owners, further widening the gulf be-
tween rich and poor.

low tax rates or tax exemptions are offered to 
companies because they are supposed to attract 
investment. however, the evidence shows that tax 
rates are not the primary consideration for compa-
nies looking to invest. according to the World eco-
nomic forum’s Global competitiveness report, com-
panies choose to invest in a particular country for 12 
reasons. the most important are the quality of the 
country’s infrastructure, the availability of a healthy 
and skilled workforce, and social stability. corporate 
tax contributions are key to ensuring revenue for 
these investments.

tAx collection oF compAnies is FAlling 
worldwide

in the last few decades, however, figures have 
shown that tax contributions from large corpora-
tions are dwindling as governments compete to level 
their taxation underneath. over the past 30 years, 
net book earnings by the world’s largest companies 
have more than tripled in real terms, from $ 2 tril-
lion in 1980 to $ 7.2 trillion in 2013. this increase 
was not accompanied by a tax contributions, partly 
because of tax havens.

ending the downgrading of corporate taxation 
and protecting tax revenue are particularly impor-
tant points for developing countries. in poor coun-
tries, tax revenue from corporations is twice as 
important as a proportion of total tax revenue than 
in rich countries. by 2014, iMf research has shown 
that developing countries are up to three times more 
vulnerable to the negative effects of tax rules and 
practices in other countries than rich countries. a 
recent survey by the university of the united na-
tions has indicated that the poorer the country, the 
greater the likelihood that companies will shift their 
profits out of the country in response to incentives 
offered by other countries.

Developing countries lose about $ 100 billion a 
year as a result of corporate tax avoidance schemes. 
that amount is more than enough to provide educa-
tion to all 124 million children currently out of school 
and also to pay for health interventions that could 
save the lives of six million children. action aid es-
timated that developing countries lose another $ 138 
billion because of the tax incentives they offer to 
large companies.
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there are two central elements of downward lev-
eling in corporate taxation. first, the tax havens that 
are undermining the entire system of effective cor-
porate taxation, indicating the 15 largest in the world. 
second, how the rest of the world is engaging in 
dangerous and basically self-destructive competition 
over tax rates and exemptions for companies.

the world’s highest corporAte FiscAl 
pArishes

tax havens are the supreme expression of bot-
tom-line taxation of companies globally and can be 
found anywhere in the world. for this document, ox-
fam has conducted a new survey that identifies the 
world’s largest corporate tax havens. they are: 1) 
bermuda, 2) cayman islands, 3) the netherlands, 4) 
switzerland, 5) singapore, 6) ireland, 7) luxembourg, 
8) curaçao, 9) hong Kong and 10) cyprus.

these countries have gained a place on oxfam’s 
“worst-case” list because they facilitate the more 
extreme forms of tax avoidance by encouraging 
smoothing under corporate taxation. to create this 
list, oxfam researchers evaluated countries based on 
a series of criteria that measured the extent to which 
they used three types of harmful tax policy: corporate 
tax rates, tax incentives, and lack of cooperation with 
international efforts against tax avoidance.

tax havens are causing the loss of huge amounts 
of valuable tax revenue and their use is becoming a 
standard business practice for many businesses. ox-
fam’s analysis found that 90 percent of the world’s 
largest companies had a presence in at least one tax 
haven. according to the united nations conference 

on trade and Development (unctaD), large multina-
tionals have, on average, almost 70 affiliates in tax ha-
vens, which enables them, as a group, to pay a lower 
effective tax rate in comparison with multinationals 
that do not have affiliates in tax havens.

both the european union and the G20 have com-
mitted themselves to producing a blacklist of tax ha-
vens for the purpose of suppressing corporate tax 
evasion. however, because they do not use objective 
and comprehensive criteria in country assessment, 
many tax havens – including those identified by ox-
fam as among the world’s biggest offenders – will not 
appear on their lists. the criteria for the eu black-
list may not take into account, for example, whether 
a country has a zero percent corporate rate. that 
means countries like bermuda, the world’s largest 
tax haven according to oxfam’s analysis, may not ap-
pear on the list. oxfam found that us multinational 
corporations reported $ 80 billion in bermuda profits 
in 2012 – more than the profits recorded in Japan, 
china, Germany and france combined.

the eu’s decision to evaluate and list only non-eu 
countries ensures that no european country will be 
blacklisted, although oxfam’s analysis indicates that 
the netherlands, luxembourg, ireland and cyprus are 
among the largest corporate tax havens in the world. 
Many eu leaders are also wanting to exclude coun-
tries such as switzerland from the black list, merely 
because switzerland is engaging with the eu in mat-
ters relating to the exchange of financial information.

the G20 blacklist, which is due to be published 
next year, will be even more deficient because it is 
based only on criteria related to financial transparen-
cy, ignoring many tax policies that facilitate tax eva-
sion of companies, including zero rate. that means 
the list will not take into account the harmful tax rules 
of many of the largest corporate tax havens such as 
bermuda, the netherlands, switzerland and singa-
pore. it is absolutely essential that the mute estab-
lish a clear list of the largest tax havens based on 
objective criteria and without political interference. 
this could be done once a year by the un or other 
independent body.

leVeling underneAth
When it comes to smoothing under corporate taxa-

tion at the global level, tax havens are at the forefront. 
however, all countries are adhering to this practice. 
in an attempt to attract business, governments around 
the world are drastically reducing corporate taxation 
– hurting the economy and other countries in the pro-
cess. to cite an example, worldwide, corporate tax 
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corporate taxation and protecting 

tax revenue are particularly 

important points for developing 

countries. in poor countries, 

tax revenue from corporations 

is twice as important as a 

proportion of total tax revenue 

than in rich countries
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rates have fallen from an average of 27.5% just ten 
years ago to 23.6% today, and this process shows 
signs of accelerating.

for the G20 countries, the average corporate rate 
fell from 40% 25 years ago to less than 30% nowa-
days. according to the organization for economic co-
operation and Development (oecD), average revenue 
from corporate profits and income fell from 3.6% to 
2.8% of GDp between 2007 and 2014 in oecD coun-
tries. this downward trend in corporate taxation con-
tributes to the crisis of inequality that exists today.

the G20 and the oecD have recently concluded a 
significant multilateral process to try to combat cor-
porate tax evasion, known as tax base erosion and 
profit transfer (tbept). this initiative aims to enable 
governments to tax profits where they are produced 
(and not where they are transferred in order to es-
cape taxation). oecD governments did not provide an 
equal platform for developing countries to influence 
negotiations on reform of the tbept tax system, al-
though corporate tax evasion hit harder the econo-
mies of these countries – however, tax havens such 

as switzerland, the netherlands and luxembourg 
had a place at the negotiating table.

it is important to note that in countries where re-
forms have resulted in the closing of fiscal loopholes, 
governments have the flexibility to compensate firms 
by reducing their tax rates. as a result, the tbept 
plan accelerated the leveling down of the rates. in-
deed, since the tbept deal, several european coun-
tries have announced or made plans to cut corporate 
tax rates, including the united Kingdom, hungary, 
belgium and luxembourg.

in addition to cutting corporate tax rates, govern-
ments can continue to offer them a variety of tax in-
centives. sometimes tax incentives can play a posi-
tive role in attracting investment or helping a country 
shape its economy. but for the most part, tax incen-
tives are inefficient, inefficient, and costly. in a recent 
World bank survey in east africa, 93% of investors 
said they would have invested anyway, even if tax in-
centives had not been offered. the lack of regulation 
and transparency around tax incentives makes them 
prone to abuse and corruption. tax incentives are a 
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problem especially in developing countries, but not 
just in them. for example:

• Kenya is losing $ 1 billion a year in exemptions 
and tax incentives – almost twice what the govern-
ment spends on its entire health budget18, in a coun-
try where one in 40 mothers dies during childbirth.

• nigeria spends $ 2.9 billion on tax incentives, 
double what it spends on education, although six mil-
lion girls are out of school.

• in the netherlands, it is estimated that a specific 
tax incentive, called the “innovation box”, will cost well 
over 1.2 billion euros in 2016. this amounts to 7.6% of 
netherlands from the tax collection of companies.

finally, the evidence shows that the only benefi-
ciaries of this destructive leveling down are the com-
panies and their wealthy shareholders and owners. 
however, governments from all parts of the world 
can not resist participating in this leveling down. this 
is due in large part to the prevailing economic world-
view that defines all competition as inherently good. 
it also results from the significant pressure lobbying 
corporations on governments around the world to 
lower their taxes. to reverse downgrading corporate 

taxation, governments must reject such old-fashioned 
notions and failures based on an unproven economic 
worldview. they must also end the appropriation of 
the formulation of fiscal policies by private interests 
that work against the public interest.

goVernments should Act now
With each passing month, there seems to be an-

other revelation of a domestic brand trying to escape 
taxes, despite the huge profits, which increases the 
revolt and discontent of the people. Multinational 
companies can no longer be allowed to escape their 
obligations to the societies in which they operate and 
where they generate their profits. Many world leaders 
have said that this must end. however, your actions 
fall well short of your words.

until governments are ready to make the tough 
decisions needed to change policies that allow com-
panies to escape their tax obligations, the downward 
smoothing of corporate taxation will continue. if 
nothing is done, we may well see the end of corporate 
taxation in our lives, which would have a huge impact 
on inequality and the fight against poverty. •
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Let there be 

by richard connor, stefan uhlenbrook, engin Koncagül and angela cordeiro
consultants at World Water assessment programme
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m ost human activities that use water pro-
duce wastewater. as the overall demand 
for water grows, the quantity of waste-
water produced and its overall pollution 

load are continuously increasing worldwide. in all 
but the most highly developed countries, the vast 
majority of wastewater is released directly to the 
environment without adequate treatment, with detri-
mental impacts on human health, economic produc-
tivity, the quality of ambient freshwater resources, 
and ecosystems. 

although wastewater is a critical component of 
the water management cycle, water after it has been 
used is all too often seen as a burden to be disposed 
of or a nuisance to be ignored. the results of this 
neglect are now obvious. the immediate impacts, 
including the degradation of aquatic ecosystems 
and waterborne illness from contaminated freshwa-
ter supplies, have far-reaching implications on the 
well-being of communities and peoples’ livelihoods. 
continued failure to address wastewater as a major 
social and environmental problem would compromise 
other efforts towards achieving the 2030 agenda for 
sustainable Development. 

in the face of ever-growing demand, wastewater 
is gaining momentum as a reliable alternative source 
of water, shifting the paradigm of wastewater man-
agement from ‘treatment and disposal’ to ‘reuse, re-
cycle and resource recovery’. in this sense, waste-
water is no longer seen as a problem in need of a 
solution, rather it is part of the solution to challenges 
that societies are facing today.

Wastewater can also be a cost-efficient and sus-
tainable source of energy, nutrients and other useful 
by-products. the potential benefits of extracting such 
resources from wastewater go well beyond human 
and environmental health, with implications on food 
and energy security as well as climate change miti-
gation. in the context of a circular economy, whereby 
economic development is balanced with the protec-
tion of natural resources and environmental sustain-
ability, wastewater represents a widely available and 
valuable resource. 

Globally, water demand is predicted to increase 
significantly over the coming decades. in addition to 
the agricultural sector, which is responsible for 70% 
of water abstractions worldwide, large increases in 
water demand are predicted for industry and energy 
production. accelerated urbanization and the expan-
sion of municipal water supply and sanitation sys-
tems also contribute to the rising demand. 

climate change scenarios project an exacerba-

tion of the spatial and temporal variations of water 
cycle dynamics, such that discrepancies between 
water supply and demand are becoming increasing-
ly aggravated. the frequency and severity of floods 
and droughts will likely change in many river basins 
worldwide. Droughts can have very significant socio-
economic and environmental consequences. the cri-
sis in syria was, among other factors, triggered by a 
historic drought (2007–2010).

two thirds of the world’s population currently live 
in areas that experience water scarcity for at least 
one month a year. about 500 million people live in 
areas where water consumption exceeds the locally 
renewable water resources by a factor of two. highly 
vulnerable areas, where non-renewable resources 
(i.e. fossil groundwater) continue to decrease, have 
become highly dependent on transfers from areas 
with abundant water and are actively seeking afford-
able alternative sources.

the availability of water resources is also in-
trinsically linked to water quality, as the pollution of 
water sources may prohibit different types of uses. 
increased discharges of untreated sewage, combined 
with agricultural runoff and inadequately treated 
wastewater from industry, have resulted in the deg-
radation of water quality around the world. if current 
trends persist, water quality will continue to degrade 
over the coming decades, particularly in resource-
poor countries in dry areas, further endangering hu-
man health and ecosystems, contributing to water 
scarcity and constraining sustainable economic de-
velopment.

on average, high-income countries treat about 
70% of the municipal and industrial wastewater they 
generate. that ratio drops to 38% in upper-middle-
income countries and to 28% in lowermiddle-income 
countries. in low-income countries, only 8% under-
goes treatment of any kind. these estimates support 
the often-cited approximation that, globally, over 80% 
of all wastewater is discharged without treatment. in 
high-income countries, the motivation for advanced 
wastewater treatment is either to maintain environ-
mental quality, or to provide an alternative water 
source when coping with water scarcity. however, 
the release of untreated wastewater remains com-
mon practice, especially in developing countries, due 
to lacking infrastructure, technical and institutional 
capacity, and financing.

access to improved sanitation services can con-
tribute significantly to the reduction of health risks. 
further health gains may be realized through im-
proved wastewater treatment. While 2.1 billion people 
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gained access to improved sanitation facilities since 
1990, 2.4 billion still do not have access to improved 
sanitation and nearly 1 billion people worldwide 
still practice open defecation. in 2012, an estimated 
842,000 deaths in middleand low-income countries 
were caused by contaminated drinking water, inad-
equate handwashing facilities, and inappropriate or 
inadequate sanitation services.

 however, improved sanitation coverage does not 
necessarily equate with improved wastewater man-
agement or public safety. only 26% of urban and 
34% of rural sanitation and wastewater services ef-
fectively prevent human contact with excreta along 
the entire sanitation chain and can therefore be 
considered safely managed. building on the expe-
rience of the MDGs, the 2030 agenda for sustain-
able Development has a more comprehensive goal 
for water, going beyond the issues of water supply 
and sanitation. sDG target 6.3 states: “by 2030, im-
prove water quality by reducing pollution, eliminat-
ing dumping and minimizing release of hazardous 
chemicals and materials, halving the proportion of 
untreated wastewater and substantially increasing 
recycling and safe reuse globally.” the extremely 
low level of wastewater treatment in low-income 
and lower-middle-income countries reveals an ur-
gent need for implementing low-cost solutions and 
safe water reuse options to support the achieve-
ment of target 6.3, which is critical for achieving 
the entire agenda.

goVernAnce chAllenges
the benefits to society of managing human waste 

are considerable, for public health as well as for the 
environment. for every us$1 spent on sanitation, the 
estimated return to society is us$5.5. overcoming 
the practical difficulties of implementing water qual-
ity regulations can be particularly challenging.

 in order to realize the goals of water quality im-
provement and water resources protection, individu-
als and organizations responsible for various aspects 
of wastewater management need to comply and act 
in the collective interest. benefits are only realized 
once everyone abides by the rules to protect water 
resources from pollution. involving citizens in deci-
sion-making at all levels promotes engagement and 
ownership. 

this includes decisions as to what types of sani-
tation facilities are desirable and acceptable, and how 
they can be securely funded and maintained over the 
long term. it is especially important to reach out to 
marginalized groups, ethnic minorities and people 

living in extreme poverty, in remote rural areas or in 
informal urban settlements. it is also essential to en-
gage with women, as they bear the brunt of the health 
consequences stemming from the unsafe manage-
ment of human waste.

industry
the toxicity, mobility and loading of industrial pol-

lutants have potentially more significant impacts on 
water resources, human health and the environment 
than actual volumes of wastewater. the first step is 
to keep the volumes and toxicity of pollution to a mini-
mum at the point of origin, from concept to design 
and in operations and maintenance. this includes 
substitution with more environmentally friendly raw 
materials and biodegradable process chemicals, as 
well as staff education and training to address pollu-
tion-related issues. 

the second step is to recycle as much water as 
possible within a plant, thus minimizing discharge. 
small- and medium-sized enterprises (sMes) and 
informal industries often discharge their wastewa-
ter into municipal systems or directly into the en-
vironment. industries discharging into municipal 
systems or surface water have to meet discharge 
regulations to avoid fines, so in many cases end-
of-pipe treatment is required at the plant before re-
lease. in some situations, however, industries may 
find it more economical to pay fines than to invest in 
treatment to meet regulations. one notable oppor-
tunity for industrial wastewater use and recycling 
is the cooperation between plants through industrial 
symbiosis. 

this best seen in eco-industrial parks that locate 
industries adjacent to one another in such a way as 
to take advantage of various wastewater flows and 
water and by-product recycling. for sMes, this can 
be a significant way to save on wastewater treatment 
costs. in a world where demands for freshwater are 
continuously growing, and where limited water re-
sources are increasingly stressed by overabstraction, 
pollution and climate change, neglecting the oppor-
tunities arising from improved wastewater manage-
ment is nothing less than unthinkable in the context of 
a circular economy.

in a world where demands for freshwater are 
continuously growing, and where limited water re-
sources are increasingly stressed by overabstraction, 
pollution and climate change, neglecting the oppor-
tunities arising from improved wastewater manage-
ment is nothing less than unthinkable in the context of 
a circular economy. •
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for good
Financing 

by leonardo letelie
sitawi´s ceo and founder 

Gustavo pimentel
sitawi´s finance director 

if you have not heard about social impact bonds (sibs) 

or Green bonds, you will certainly hear soon. there are a 

number of new financial mechanisms emerging in the world 

and being tested in brazil, which seek to combine financial 

returns with positive social and/or environmental impact. 

Depending on who you describe, this field is known as 

social finance and Green or sustainable finance.
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s itawi has been promoting green bonds 
since 2014 as a vehicle for raising funds 
for brazilian companies aligned to a low 
carbon economy. in 2016, the first Green 

bonds in the brazilian domestic market were issued 
by suzano papel e celulose (r$ 1 billion) and cpfl 
renovaveis (r$ 200 million). the energy company 
was the first in south america to issue a green certif-
icate certified by the climate bonds standard board. 
the debenture, in the amount of r$ 200 million, was 
issued in 2016, and the funds were used to build the 
campos dos ventos and são benedito wind power 
projects, with 231 MW of installed capacity, located in 
rio Grande do norte.

prior to that, suzano and brf issued green bonds 
in the international market, which was joined by fi-
bria and bnDes in 2017. in the world, more than us 
$ 200 billion is already issued in green bonds, which 
link the funds raised to the development of projects 
and assets with positive environmental and climatic 
externalities such as renewable energy, energy effi-
ciency, transport, low carbon agriculture, water resil-
ience, among others. in 2016, the international market 
for green bonds moved us$ 81 billion.

still without any examples in the country are the 
social bonds, cousins of the green bonds, but us-
ing resources for projects and assets with positive 
social externalities, such as social housing, microfi-
nance, sanitation, construction of schools and public 
hospitals, among others. and there are still hybrids, 
or sustainability bonds, which finance portfolios of 
social and environmental assets. Whether they are 
green, social or sustainable, these securities are 
capital market instruments accessible only to large 
companies, development banks, commercial banks 
and governments.

the most “complicated” of these securities are 
the social impact bonds, in brazil translated as so-
cial impact contracts. the word contract was cho-
sen precisely because, despite having “bond” in the 
name, the instrument is not a debt security, but a 
payment agreement by result. the first of these con-
tracts was in peterborough, england, where the gov-
ernment paid for each prisoner who did not return to 
jail (result) instead of following the tradition of paying 
each prisoner in jail. incentive alignment is clear: an 
inmate who does not commit a new crime does not 
generate police or judicial costs (savings for the gov-
ernment) and does not create new victims, precisely 
because it is integrated into the community (benefits 
for society and the individual). thus, an investor can 
provide resources for a defined social outcome and 

obtain a return if this result is achieved. in the world, 
89 of these titles have already been launched, which 
raised us$ 322 million and benefited more than 100 
thousand people.

to complete the alphabet soup, in addition to so-
cial impact bonds, there are also Development impact 
bonds (Dibs), which follow the same logic, but the 
payer of the results is a foundation or multilateral, 
rather than a government.

in partnership with the principles for responsible 
investment and the climate bonds initiative, sitawi 
articulated the Green securities Declaration brazil, in 
which investors who manage r$ 1.6 trillion pledge to 
support the development of the brazilian market. on 
the supply side, febraban and the brazilian business 
council for sustainable Development (cebDs), with 
the support of sitawi, launched in 2016 the Guide for 
the issuance of Green securities in brazil, orient-
ing potential issuers, such as companies and banks, 
to the first steps in this market. in the case of green 
bonds, institutional investors already have access to 
some issues, with a risk/return ratio equivalent to 
that of traditional bonds.

in brazil, sitawi is structuring the first social 
impact contract, together with the government of 
ceará, in the health area with the de-hospitalization 
of chronic patients. other actors have supported the 
development of this mechanism, such as the social 
finance task force, the iDb, the sabin institute and 
Maraé, but it will take some time for investors to ac-
cess the sibs due to the novelty and specific risks of 
the instrument.

if brazil follows the global trend, these instru-
ments will gain increasing notoriety and volume, and 
the alphabet soup will become increasingly “rich”. •
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Jobs
wanted

by Kelly nascimento
insight-bioma editor

C
O

V
E

R



67

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

i f it did, our leaders would realize that, in 
the very near future, there will be fewer 
and fewer jobs for jobs that do not require 
high qualification. thus, they could antici-

pate the problem that will affect a large part of bra-
zil’s economically active population – now estimated 
at 103.7 million people. it is known that the increasing 
use of technology in industry is likely to result in the 
loss of millions of manual labor worldwide. a gigantic 
turn in the way of production is under way: there is 
a merger between industry and services. it is not yet 
known what the big picture is, but it is not good for 
the job.

as the market is a little bit like noble values such 
as justice, it is the workers of these emerging econo-
mies who will suffer the most. automation is an idea 
that has been inspiring science fiction writers and 
futurologists for over a century. today it is no lon-
ger fiction, as companies increasingly use production 
robots or rows or algorithms to optimize their logis-
tics, manage inventory and perform other functions 
in the corporate environment. technological advance-
ments are creating a new era of automation in which 
increasingly intelligent and more flexible machines 
will be deployed on a progressively larger scale in the 
workplace. What is surprising is that we are not pre-
paring to adapt to it, although it is an expected change.

in fact, the process of automating tasks performed 
by humans has been going on for decades. What may 
have changed is the pace and reach of what can be 
automated. the question is how will the balance of 
forces in a market still unknown. it is a perspective 
that raises more questions than answers them. how 
will automation transform the workplace? What are 
the implications for employment? and what is likely 

to be impact on productivity in the global economy 
and on employment?

around the world, about half the activities by 
which people today receive something around $ 15 
trillion in wages have potential to be automated, 
given the technologies available today, according to  
McKinsey estimates. to reach this estimate, more 
than 2 thousand work activities were analyzed by 
800 different occupations.

it is estimated that at least 5% of all world occupa-
tions can be fully automated, and about 60% can be 
partially machine-built. the trend is more professions 
to be transformed by the phenomenon of automation.

in the united states, these activities account for 
51% of jobs, responsible for injecting nearly $ 2.7 
trillion into the economy through salaries. they are 
functions predominantly performed in areas such as 
manufacturing, hosting, food service and retail trade, 
including jobs that require average levels of skill.

these are technical, economic and social issues 
that will determine the pace and extent of automa-
tion. continuous technical progress, in areas such 
as natural language processing, is a key factor, in 
addition to technical feasibility, cost of technology, 
competition with labor, including skills and demand 
dynamics, performance benefits, including economy 
with the minimization of labor costs. on the other 
hand, social acceptance will interfere with the pace 
and scope of this automation process. there are sce-
narios that suggest that half of today’s work activities 
can be automated by 2055, but this can happen up to 
20 years sooner or later depending on the various 
factors that influence this decision, implying definite 
changes in the economic conditions of a large part of 
the population global.

Decreasing unemployment statistics is perhaps the most ambitious goal of president 

Michel temer. brazil is living today with a reality of almost 14 million unemployed, a 

record that no one would like to be part of. the team led by the minister, henrique 

Meirelles, is looking for ways to resume economic growth and, as a consequence, lead 

companies to re-hire, reducing the unemployment rate. it is a characteristic that insists 

on accompanying the brazilian rulers over the decades: look in the rearview mirror, 

instead of putting your head out the window and looking at the horizon.
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automation will have wide effects, both in terms 
of geographical areas and sectors. Despite being a 
global phenomenon, four economies – china, india, 
Japan and the united states – account for just over 
half of total salaries and almost two-thirds of the 
number of employees associated with technically 
automated activities from the adaptation of currently 
available technologies. Within countries, the potential 
for automation varies according to the peculiarities of 
the economic sectors.

impAct on brAZil
industries focused on manufacturing and agri-

business – both labor-intensive for manual activities 
– are among the segments with high potential for au-
tomation. in the case of emerging countries, such as 
brazil, low wages may delay the entry of these new 
production technologies into the market. Delay but 
not prevent its adoption in the medium term.

“brazil has a privileged condition, which differenti-
ates it from other countries. vast territory, many re-
sources – natural and human – tradition of production, 
heterogeneous industrial park, gigantic internal mar-
ket. but you need to invest in the areas of the future, 
this is another big and recurring problem. We can not 
stay out of the big trends. in the 70’s, when the world 
began to advance in the field of microelectronics, 
we were left out; just look at what are the brazilian 
brands – or which are not – in the area of electron-
ics. the whole revolution in the area of communica-
tion – 3G, 4G, 5G – brazil was also out of it. in the 
area of computing, the process was the same”, says 
researcher Glauco arbex, former president of finep.

it is a fact that people will need to continue work-
ing – only that dividing the protagonism in the line 
of production with machines. it is estimated that the 
change in labor force activities will be of the order of 
magnitude similar to the transition that took place in 
the united states at the time of the replacement of 
rural crops by manufacturing.

technologicAl unemployment
in countries like Germany, this new mode of pro-

duction is already a reality. according to arbex, “the 
Germans call this process industry 4.0; the ameri-
cans, of advanced manufacture. they are machines 
replacing or doing tasks previously unimaginable. 
this will have very strong impacts in the area of em-
ployment. it is no use to say, as in the past, that ev-
ery time a new technology emerged, some jobs were 
closed here, but new ones were opened elsewhere. 
the situation today is not clear in this regard. no one 

can say with certainty that this is what will be hap-
pening. on the contrary, the indications are that some 
jobs are closed, some open, of course, but never in 
a relationship, as in the previous period, which sur-
passed or at least matched the previous situation. We 
will have machines that do chores and will be eating 
jobs, “he says.

Gil Giardelli, espM professor, prefers to see the 
glass half full. for him, industry 4.0 can help reduce 
costs, expand revenue, develop new skills and in-
novation, and improve asset utilization. as for the 
workforce, Giardelli points out that it will need to be 
more and more capable, since the current problems 
are more complex. “With every job closed due to the 
emergence of a new technology, called technological 
unemployment, three new jobs are created because 
of it. however, these professionals need to be bet-
ter qualified to handle it. Many times this will happen 
in the companies themselves, because the academy 
is not managing to follow these transformations in 
time to create new courses,” he said. according to 
the professor, big Data, automation and prototyping 
are expanding segments.

plAtForm to cApture jobs
of course there are already companies that work 

to profit in this new scenario. one of the innovations 
in this regard is the indeed platform, now considered 
the leading job search tool by allowing candidates to 
search for millions of jobs on the web or on mobile 
in more than 60 countries and 28 languages. each 
month, more than 200 million people look for jobs, 
publish resumes and research companies on indeed.

for carmen bryant, indeed’s director of employer 
insights for the americas, the lack of skilled technol-
ogy labor is the achilles heel of brazil, posing a con-
siderable threat to the country’s overall competitive-
ness. the executive identified six major trends that 
will change the labor market in brazil.

1. as innovations are implemented in companies 
of different segments, every company will become a 
technology company, which will increasingly demand 
professionals specialized in it.

2. specialized software requires more expertise 
– everyone will need some knowledge in technology, 
even if they are not an it professional. You need to 
have more and more knowledge in tools and pro-
grams used by companies.

3. there will be two types of professionals – the 
specialized ones, who will have more opportunities 
and job offers, and the unspecialized ones.

4. flexibility in the workplace has proved to be rel-
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evant – after salary and location, flexibility is the third 
most important consideration when looking for a job.

5. Qualified professionals do not belong to a coun-
try – qualified professionals have sought opportuni-
ties outside brazil, with the us being the most sought 
after destination for brazilians.

6. the job search never ends – according to the 
indeed database, 65% of those who get a job will get 
another job in just three months after being hired.

uniVersAl minimum income
in light of this challenging scenario for emerging 

nations – and not just for them – the chorus of ad-
vocates of the so-called universal minimum income 
grows. a few years ago the proposal was extremely 
unpopular, but today it has been gaining support, as 
even silicon valley business owners are concerned 
about the impact of technology on traditional employ-
ment models. some european governments are also 
assessing the potential to replace part of their in-
creasingly complex, expensive and inefficient welfare 

systems with a mechanism that ensures a sufficient 
amount to maintain the quality of life of the population 
regardless of the possibility of to have a job.

among the supporters of this proposal is the win-
ner of the nobel prize in economics, chris pissarides. 
“universal basic income is an easy way to provide for 
the basic needs of life. so you can provide social ser-
vices like health and education through the market. 
the state could subsidize wages in these industries, 
or employ people directly at reasonable incomes, who 
would otherwise be unemployed. instead of providing 
people with state services, you can rely on people to 
decide for themselves how to spend their money, “he 
said at an economic seminar held in the German city 
of lindau in July.

in looking at the global picture, the feeling is that 
our rulers seem to be just wiping ice instead of pre-
paring for the approaching storm. it does not have to 
be too shrewd to anticipate that the poor will suffer 
the most from the blows from this lack of strategic 
vision. once again. •
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the big-data 
revolution in health care

by basel Kayyali, David Knott and steve van Kuiken
consultants at McKinsey’s
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abig-data revolution is under way in health 
care. start with the vastly increased sup-
ply of information. over the last decade, 
pharmaceutical companies have been ag-

gregating years of research and development data 
into medical databases, while payors and providers 
have digitized their patient records. Meanwhile, the 
us federal government and other public stakehold-
ers have been opening their vast stores of health-
care knowledge, including data from clinical trials 
and information on patients covered under public 
insurance programs. in parallel, recent technical ad-
vances have made it easier to collect and analyze 
information from multiple sources – a major benefit 
in health care, since data for a single patient may 
come from various payors, hospitals, laboratories, 
and physician offices.

fiscal concerns, perhaps more than any other 
factor, are driving the demand for big-data applica-
tions. after more than 20 years of steady increases, 
health-care expenses now represent 17.6 percent of 
GDp—nearly $600 billion more than the expected 
benchmark for a nation of the united states’s size 
and wealth.1to discourage overutilization, many pay-
ors have shifted from fee-for-service compensation, 
which rewards physicians for treatment volume, to 
risk-sharing arrangements that prioritize outcomes. 
under the new schemes, when treatments deliver the 
desired results, provider compensation may be less 
than before. payors are also entering similar agree-
ments with pharmaceutical companies and basing 
reimbursement on a drug’s ability to improve patient 
health. in this new environment, health-care stake-
holders have greater incentives to compile and ex-
change information.

While health-care costs may be paramount in big 
data’s rise, clinical trends also play a role. physicians 
have traditionally used their judgment when making 
treatment decisions, but in the last few years there 
has been a move toward evidence-based medicine, 
which involves systematically reviewing clinical data 
and making treatment decisions based on the best 
available information. aggregating individual data 
sets into big-data algorithms often provides the most 
robust evidence, since nuances in subpopulations 
(such as the presence of patients with gluten aller-
gies) may be so rare that they are not readily apparent 
in small samples.

although the health-care industry has lagged be-
hind sectors like retail and banking in the use of big 
data – partly because of concerns about patient con-
fidentiality – it could soon catch up. first movers in 

the data sphere are already achieving positive results, 
which is prompting other stakeholders to take action, 
lest they be left behind. these developments are en-
couraging, but they also raise an important question: 
is the health-care industry prepared to capture big 
data’s full potential, or are there roadblocks that will 
hamper its use? 

A new VAlue FrAmework
health-care stakeholders are well versed in cap-

turing value and have developed many levers to as-
sist with this goal. but traditional tools do not always 
take complete advantage of the insights that big data 
can provide. unit-price discounts, for instance, are 
based primarily on contracting and negotiating lever-
age. and like most other well-established health-care 
value levers, they focus solely on reducing costs rath-
er than improving patient outcomes. although these 
tools will continue to play an important role, stake-
holders will only benefit from big data if they take a 
more holistic, patient-centered approach to value, 
one that focuses equally on health-care spending and 
treatment outcomes. We have created five pathways 
to assist them in redefining value and identifying tools 
that are appropriate for the new era. they focus on 
the following concepts:

• right living. patients must be encouraged to 
play an active role in their own health by making the 
right choices about diet, exercise, preventive care, 
and other lifestyle factors.

• right care. patients must receive the most 
timely, appropriate treatment available. in addition 
to relying heavily on protocols, right care requires a 
coordinated approach, with all caregivers having ac-
cess to the same information and working toward the 
same goal to avoid duplication of effort and subopti-
mal treatment strategies.

• right provider. any professionals who treat pa-
tients must have strong performance records and be 
capable of achieving the best outcomes. they should 
also be selected based on their skill sets and abilities 
rather than their job titles. for instance, nurses or 
physicians’ assistants may perform many tasks that 
do not require a doctor.

• right value. providers and payors should con-
tinually look for ways to improve value while preserv-
ing or improving health-care quality. for example, 
they could develop a system in which provider reim-
bursement is tied to patient outcomes or undertake 
programs designed to eliminate wasteful spending.

• right innovation. stakeholders must focus on 
identifying new therapies and approaches to health-
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care delivery. they should also try to improve the in-
novation engines themselves – for instance, by ad-
vancing medicine and boosting r&D productivity.

the value pathways evolve as new data become 
available, fostering a feedback loop. the concept of 
right care, for instance, could change if new data sug-
gest that the standard protocol for a particular dis-
ease does not produce optimal results. and a change 
in one pathway could spur changes in others, since 
they are interdependent. an investigation into right 
value, for example, could reveal that patients are 
most likely to suffer costly complications after an ap-
pendectomy if their physician performs few of these 
operations. this finding could influence opinions not 
only about value but about the right provider to per-
form an appendectomy.

the pAthwAys in Action
some health-care leaders have already captured 

value from big data by focusing on the concepts out-
lined in our pathways or have set the groundwork for 
doing so. consider a few examples:

• Kaiser permanente has fully implemented a new 
computer system, healthconnect, to ensure data ex-
change across all medical facilities and promote the 
use of electronic health records. the integrated sys-
tem has improved outcomes in cardiovascular dis-
ease and achieved an estimated $1 billion in savings 
from reduced office visits and lab tests.

• blue shield of california, in partnership with 
nanthealth, is improving health-care delivery and 
patient outcomes by developing an integrated tech-
nology system that will allow doctors, hospitals, and 
health plans to deliver evidence-based care that is 
more coordinated and personalized. this will help 
improve performance in a number of areas, including 
prevention and care coordination.

• astraZeneca established a four-year partner-
ship with Wellpoint’s data and analytics subsidiary, 
healthcore, to conduct real-world studies to deter-
mine the most effective and economical treatments 
for some chronic illnesses and common diseases. 
astraZeneca will use healthcore data, together with 
its own clinical-trial data, to guide r&D investment 
decisions. the company is also in talks with payors 
about providing coverage for drugs already on the 
market, again using healthcore data as evidence.

During a recent scan of the industry, we found 
that interest in big data is not confined to traditional 
players. since 2010, more than 200 new businesses 
have developed innovative health-care applications. 
about 40 percent of these were aimed at direct 

health interventions or predictive capabilities. that’s 
a powerful new frontier for health-data applications, 
which historically focused more on data management 
and retrospective data analysis (exhibit).

some devices take patient monitoring to a new 
level. for instance, asthmapolis has created a Gps-
enabled tracker that records inhaler usage by asth-
matics. the information is ported to a central da-
tabase and used to identify individual, group, and 
population-based trends. the data are then merged 
with centers for Disease control and prevention in-
formation about known asthma catalysts (such as 
high pollen counts in the northeast or volcanic fog in 
hawaii). together, the information helps physicians 
develop personalized treatment plans and spot pre-
vention opportunities.

another company, Ginger.io, offers a mobile appli-
cation in which patients with select conditions agree, 
in conjunction with their providers, to be tracked 
through their mobile phones and assisted with be-
havioral-health therapies. the app records data about 
calls, texts, geographic location, and even physical 
movements. patients also respond to surveys de-
livered over their smartphones. the Ginger.io appli-
cation integrates patient data with public research 
on behavioral health from the national institutes of 
health and other sources. the insights obtained can 
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be revealing – for instance, a lack of movement or 
other activity could signal that a patient feels physi-
cally unwell, and irregular sleep patterns (revealed 
through late-night calls or texts) may signal that an 
anxiety attack is imminent.

improVement At scAle: whAt is  
the potentiAl?

to determine the opportunity of the new value 
pathways, we evaluated a range of health-care initia-
tives and assessed their potential impact as total an-
nual cost savings, holding outcomes constant, using 
a 2011 baseline. if these early successes were scaled 
up to create systemwide impact, we estimate that the 
pathways could account for $300 billion to $450 billion 
in reduced health-care spending, or 12 to 17 percent of 
the $2.6 trillion baseline in us health-care costs.

even a few simple interventions can have an 
enormous impact when scaled up. in the “right living” 
pathway, for instance, we estimate that aspirin use 
by those at risk for coronary heart disease, combined 
with early cholesterol screening and smoking cessa-
tion, could reduce the total cost of their care by more 
than $30 billion. While these actions have been en-
couraged for some time, big data now enables faster 
identification of high-risk patients, more effective in-
terventions, and closer monitoring.

our estimate of $300 billion to $450 billion in re-
duced health-care spending could be conservative, 
as many insights and innovations are still ahead. We 
have yet to fully understand subpopulation efficacy of 
cancer therapies and the predictive indicators of re-
lapse, for example, and we believe the big-data revo-
lution will uncover many new learning opportunities 
in these areas.

A Few cAVeAts
although we are optimistic about big data’s poten-

tial to transform health care, some structural issues 
may pose obstacles. the move away from fee-for-
service care—already well under way—must continue. 
similarly, traditional medical-management techniques 
must change, since they pit payors and providers 
against each other, framing benefit plans with respect 
to what is and is not covered rather than what is and 
is not most effective. and all stakeholders must rec-
ognize the value of big data and be willing to act on its 
insights, a fundamental mind-set shift for many and 
one that may prove difficult to achieve. patients will 
not benefit from research on exercise, for example, if 
they persist in their sedentary lifestyles. and physi-
cians may not improve patient outcomes if they refuse 
to follow treatment protocols based on big data and 
instead rely solely on their own judgment.

privacy issues will continue to be a major con-
cern. although new computer programs can read-
ily remove names and other personal information 
from records being transported into large databases, 
stakeholders across the industry must be vigilant and 
watch for potential problems as more information be-
comes public.

finally, health care will need to learn from other 
data-driven revolutions. all too often, players have 
taken advantage of data transparency by pursuing 
objectives that create value only for themselves, and 
this could also occur in the health-care sector. for 
instance, owners of Mri machines, looking to amor-
tize fixed costs across more patients, might choose 
to use big data only to identify underserved patients 
and disease areas. if they convincingly market their 
services, patients may receive unnecessary Mris—a 
situation that would increase costs without neces-
sarily improving outcomes.

big-data initiatives have the potential to transform 
health care. stakeholders that are committed to inno-
vation, willing to build their capabilities, and open to 
a new view of value will likely be the first to reap the 
rewards of big data and help patients achieve better 
outcomes. •
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Amazon,
a challenge

by roberto leme Klabin
chairman of funbio’s Governing council
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identifying and implementing financial 
alternatives for conservation units to 
allow them to play their parts, with 
the purpose of supplementing the re-

sources granted by the government, might be one of 
the greatest challenges to be faced by institutions in 
charge of managing protected areas today. especially 
in the amazon, where distances are greater, access 
to some remote locations and infrastructure invest-
ment are complex issues.

We already know that developing countries, richer 
in biodiversity and with larger remaining forest areas 
in an advanced conservation state, are those facing 
the greatest challenges for preserving their natural 
wealth. the main challenge is the lack of financial re-
sources destined to environmental conservation, for 
which the government has almost full responsibility.

this is the brazilian scenario: brazil has great 
biological wealth and historically faces an advanced 
process of degradation of its biomes, because their 
natural resources are converted into currency. on the 
other hand, public resources destined to protected 
areas are scarce, limiting the expansion and main-
tenance of existing conservation units (cus,) some-
times compromising the purposes for which such 
units were created.

the program protected areas in the amazon 
(arpa, áreas protegidas da amazônia) which cur-
rently supports more than 114conservation units 
(cus) has its resources managed by the brazilian 
biodiversity fund (funbio, fundo brasileiro para a 
biodiversidade) and, from the very beginning, has al-
ways focused on the long-term sustainability of such 
units. a federal Government initiative, arpa aims 
at protecting about 12% of the amazonian biome 
through the creation and consolidation of cus. it re-
ceives donations from the Global environment facil-
ity (Gef) through the World bank, from WWf-brasil, 
and the German development bank (KfW).

the financial problems faced by brazilian cus 
have encouraged the search for new ways to provide 
funds for the national system of conservation units 
(snuc, sistema nacional de unidades de conser-
vação da natureza – law nº 9985 of 2000.) arpa, 
through one of its components, is willing to discuss 
and find funding alternatives aimed at complementing 
– not replacing – public funds. 

having the future of cus in mind, one of the 
mechanisms created within the program is the pro-
tected areas fund (fap, fundo de áreas protegidas.) 
according to its proposal, after the end of the project, 
units that get the program’s support should resort 

to this trust fund, and the resulting income would fi-
nance their maintenance costs. 

to use this fund, cus must be implemented and 
consolidated, that is, all funding regulations must 
have been observed, there must be infrastructure for 
supervision, as well as acting qualified professionals. 
funbio has been acquiring assets and hiring services 
with the purpose of structuring such units. 

another organizational initiative implemented by 
arpa for encouraging long-term sustainability of pro-
tected areas is the development of studies on income 
generation for conservation units. funbio is in charge 
of coordinating this work, and started the recruitment 
process related to advisory services for the develop-
ment of financial mechanisms for the sustainability of 
cus. the purpose of these studies is to assess inno-
vative proposals for revenue and income generation, 
especially in fully protected cus. the results of these 
studies will allow some units to be chosen for the 
development of pilot projects.

financial mechanisms – that is, the economic 
sustainability of conservation units – imply a busi-
ness vision. in environmental management, this 
ranges from improving administrative and available 
resources management to performing profitable 
trade operations with the environmental goods and 
services offered by a conservation unit (also known 
as environmental assets). the sale of environmental 
assets valued by society and the public mission of 
conservation of these very assets may walk hand in 
hand, as long as environmental processes that guar-
antee their reproduction aren’t compromised and the 
financial benefits fully return to the cu system.

the development of this business vision in the 
management of protected areas requires at least 
three aspects to be considered. the first aspect is the 
identification of specific assets of the applicable unit, 
which means identifying the resources within those 
areas might become tradable objects (it could be a 
place’s natural beauty, abundant hydric resources, 
or the amount of carbon it captures from the at-
mosphere, for instance). the second one is about 
knowing the markets to which such “good” would be 
supplied. finally, the third aspect is mapping the audi-
ences involved–partners, users, or clients–and their 
specific features. 

there are several income generation possibilities 
in conservation units for complementing budgetary 
revenues, usually provided by federal, state, or mu-
nicipal governments. one of them is the exploration of 
the commercial image of cus and of the products and 
services developed based on their natural, biological, 
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rica, where a government program has determined 
a charge for environmental services. this program 
is managed and promoted by the national forest fi-
nancing fund (fonafifo), to which the government 
transfers resources obtained with a selective tax on 
the consumption of fuel (3.5% of the tax in force) and 
other hydrocarbons. additionally, it obtains resourc-
es from the sale of environmental services, such as 
carbon capture and protection of hydric resources. 
the funds are destined to conservation activities, in-
cluding protected areas.

in Quito, ecuador, the Water fund (fonag, fondo 
del água) was created with the purpose of protecting 
the hydrographic basin that serves the city. it includes 
a long-term strategy for protecting the natural areas 
of the andes Mountains. the fund gets resources 
from the local water supply company, from a hydro-
electric plant, from the government, from private or-
ganizations, and from nGos.

experiences with environmental funds are com-
mon, and over the past 15 years more than one hun-
dred similar funds have been created in different 
countries. Many of them provide funding for protect-
ed areas. uganda, bhutan, and belize are countries 
that use this instrument. in belize, the fund obtains 
resources from a conservation fee paid in airports 
and on ship tickets. 

based on these experiences, arpa wants the stud-
ies on sustainability to be developed to also explore 
tax mechanism possibilities through the interpreta-
tion of our legislation and the assessment of tax and 
brazilian legal system aspects. snuc already pro-
vides, in article 36, some compensatory measures for 
damages inflicted on protected areas, for instance.

some brazilian states, such as paraná and Minas 
Gerais, have already adopted the tax on the circula-
tion of Goods and ecology services (known as eco-
logical icMs), which destines a share of the icMs tax 
to environmental protection, including conservation 
units. taxes may also be charged on the payment of 
royalties related to water supply, use of hydric re-
sources, electric power generation and distribution, 
as well as each and every activity or infrastructure 
that benefits from the protection offered by a cu, and 
the resulting resources may be invested in the pro-
tected area.

because it’s the country with the planet’s greatest 
biodiversity, brazil’s natural wealth may be used for 
capturing resources for its own conservation. apply-
ing and expanding the scope of such instruments in 
full protection units is arpa’s main purpose, for the 
future of the amazon. • 

scenic, or cultural resources. We often see images 
of national parks on tv shows and soap operas or 
even in pictures illustrating articles on ecotourism. 
these images are used with a commercial purpose, 
and usually nothing is paid for the maintenance of the 
environment depicted.

another widely explored possibility is ecotour-
ism. there are several successful experiences at the 
international and national levels. ecotourism might 
bring a lot of resources to protected areas with tour-
istic potential, similarly to what happens in the Gala-
pagos national park, in ecuador. concessions for 
tourism exploration, such as in the iguaçu national 
park (brazil), in south africa’s national parks, and in 
Yosemite national park (usa), also capture expres-
sive financial resources for the sustainability of con-
servation units.

other solutions, such as tax incentives or le-
gal mechanisms, might also generate resources, 
and there are some interesting, innovative experi-
ences in this area. there’s a good example in costa 
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as a socially responsible company, ultragaz 
develops actions based on its sustainabil-
ity pillars, prioritizing projects that can 
bring direct benefits to the environment 

and to the social sphere. the company’s mission of 
sustainability is to contribute to the socioeconomic 
development of communities, investing in education-
al, cultural and environmental preservation projects, 
focusing on business sustainability. since 2012, the 
company has been executing the “Development of re-
cycling cooperatives” project, whose objective is to 
expand the culture of waste selectivity in society and, 
in this way, increase the employment and income 
generation of members of recyclable cooperatives.

aligned to these objectives, since 2010 ultra-
gaz has been studying the communities around its 
plants through external diagnostics to survey needs. 
six cooperatives were selected in six states for the 
implementation of infrastructure and training proj-
ects carried out from 2012 to 2014. in addition to the 
structural aspects, the project also included a broad 
training program for cooperatives to manage the 
business.

the municipalities chosen were the most deprived 
of structure and those that showed the greatest po-
tential of taking advantage of the training program. 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
t

C
A

SE

the chosen cooperatives are located in the cities of 
Goiânia, brumadinho, aracaju, rio de Janeiro, ri-
beirão pires and salvador.

proFessionAl
the professionalization of these citizens is an al-

ternative for a portion of the population that survives 
from the collection of recycled materials. it is a way 
to make them protagonists in the world of work, res-
cuing their respect and dignity with the improvement 
of working and living conditions.

ultragaz was responsible for the expansion or 
renovation works of the units, as well as the profes-
sionalization of the cooperative through training in 
management, an area that suffered serious short-
ages in the sector. the development process allowed 
the strengthening, autonomy and competence for the 
management of cooperatives, promoting a general 
improvement of working conditions.

through these actions, ultragaz contributes di-
rectly to the professionalization and organization of 
the category, enabling these workers to carry out 
their tasks in an adequate, safe and sustainable en-
vironment.

the infrastructure project stages were designed 
in partnership with a construction company, respon-
sible for the technical aspects of the works. the train-
ing phase has been carried out in partnership with the 
environmental education institute, which has carried 
out courses developed specifically for each coopera-
tive, taking into account the main needs raised during 
the diagnostic phase and, especially, in the interests 
and desires of the beneficiary group, with focus on 
self-management.

the project aimed to directly impact the coopera-
tive, as well as the surrounding community, with the 
awareness of the appropriate disposal of electronic 
waste, for example.

plAn
in order to achieve the objectives proposed in 

the short and long term, it was imperative that the 
cooperative members were highly committed to the 
project. internal engagement is fundamental for ex-
ternal identification and the feasibility of socially sus-
tainable projects. the consultancy of an institute with 
focus on environment, responsible for the training, 
had the role of developing during these 24 months the 
necessary training that resulted in this commitment.

topics covered included topics such as safety 
at work, cooperative management and bureaucratic 
processes, and a more in-depth study of the materials 

the selected cooperatives 

received appropriate reforms 

for their structures, ensuring 

the safety and productivity of 

the cooperative. the priorities 

for each case were assessed 

in order to create conditions 

for each entity, from what was 

delivered to them, to continue 

to carry out the structural 

improvements necessary for 

its development
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course on how to properly recycle electronics, since 
cooperatives receive much of this kind; and manage-
ment training on reverse logistics, so that they under-
stand and begin to insert in their usual procedures 
the controls and documents that guarantee the trace-
ability of electronic waste. this is important so they 
continue to receive donations from local electronics 
companies.

the proposal for cooperatives was developed ac-
cording to the specific needs of each one, aiming at 
the main objectives of building a safe environment 
and empowering the cooperative for efficient man-
agement. the works were started in the first half of 
2013, with the cooperpires improvement project. in 
each, the priority actions previously identified were 
carried out.

the selected cooperatives received appropriate 
reforms for their structures, ensuring the safety and 
productivity of the cooperative. the priorities for each 
case were assessed in order to create conditions for 
each entity, from what was delivered to them, to con-
tinue to carry out the structural improvements neces-
sary for its development.

collected by each group. the training was conducted 
in an interdisciplinary spectrum to address all proce-
dures necessary for the safety and good performance 
of the members.

external engagement, which impacts the compa-
ny’s reputation with the general public and business 
partners, is suggested by means of a press release 
on each action, so as to achieve an exposure of the 
projects throughout the execution period of these.

in addition, there was a proposal to create partner-
ships, in which a special scheme of collecting elec-
tronics with a university in the region was agreed. 
With the preparation, the members gained more rep-
ertoire about their activity and importance. recycling 
is a priority theme in the agendas of all sectors. ultra-
gaz believes that collaborating with the processes of 
its organization and viability contributes to a cleaner 
and more sustainable future.

execution
a total of six works / reforms and training were 

carried out by ultragaz in six states. in addition to 
these initiatives, the cooperatives also received: a 
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some good examples of results can be highlighted, 
such as, for example, in brumadinho (MG), where, in ad-
dition to improvements in the electronic sorting ware-
house, the construction of a recycling silo was carried 
out. in ribeirão pires (sp), an agreement was made with 
the city council to carry out cleaning of the warehouse 
and improvement of security for the placement of elec-
tronics, as well as the preparation of leaflets for the dis-
semination of selective collection in the neighborhoods.

the training workshops, in turn, generated dis-
semination and information materials created during 
the courses with suggestions and guidance from the 
members. the materials created are the main means 
of engaging the community with the cooperative and 
should be an initiative of the organization.

the materials produced inform the external public 
and bring them closer to the cooperative, generating 
greater interactivity, exchange of experiences and in-
formation flow. the leaflets illustrate what the popu-
lation should do with each type of waste – according 
to the needs of each cooperative – and the correct 
mode of disposal.

the involvement of the groups with the proj-
ect was so satisfactory that it allowed for profound 
changes that impacted on the success of the group’s 
ventures. in coopama, rio de Janeiro (rJ), during the 
workshops there was a change in the organization 
chart of the cooperative, leaving the relationships 
more horizontal, expanding the spirit of cooperative 
and uniformly covering all involved. •
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cooperpires, ribeirão pires(sp) 
complete reform of the dock, contributing to the 
production of the cooperative. the overhaul in-
cluded removal of cement floor, slab placement, 
drills, concrete locking beams and sewage box.

cAre – cooperAtiVA dos Agentes 
Autônomos de reciclAgem, ArAcAju (se)
in this cooperative a new coverage was made for 
the sorting shed, which allowed the expansion of 
the capacity to receive and store materials, di-
rectly impacting the increase of the cooperative’s 
production.

cooper-rAmA – cooperAtiVA reciclAmos 
e AmAmos o meio Ambiente, goiâniA (go)
reform of the roof of the shed, in addition to the 
construction of bathrooms and new stairs. the 
project had a direct impact on the safety of the 
members.

coopAmA – cooperAtiVA populAr Amigos 
do meio Ambiente, rio de jAneiro (rj)
replacement of the tiles and gutters of the guar-
dhouse, coating and painting of the walls, besides 
the bathroom, which received new floor and wall 
covering, had the dishes replaced and won the ins-
tallation of a shower stall. on the ground floor, the 

Chosen
dressing room received new floor coverings, win-
dow and washbasin. the doors were replaced and 
the dressing room was painted. and the children’s 
space for the children of the members of the coo-
perative was also reformed.

AscAVApe – AssociAção dos cAtAdores 
do VAle do pArAopebA, brumAdinho (mg)
implementation of a cage to facilitate the selec-
tion of materials and with the reform of the fixed 
stand for the separation of recyclable waste.

coopmArc – cooperAtiVA de mAteriAis 
de cAmAçAri, cAmAçAri(bA)
the project carried out the remodeling of the 
area of the warehouse to transform it into an 
exclusive room for the treatment of electronic 
waste, in order to extend it to this procedure, 
since the material is sensitive to contamination. 
in addition to the physical reforms, the topics ad-
dressed in the training were designed so that the 
members of the cooperative commit themselves 
as entrepreneurs and transmit positive values 
for the strengthening of groups and business. 
in each entity, group dynamics were carried out 
with topics related to the business management 
of people and specific themes for each recycled 
material of each location.
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