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fgv.br

FGV é eleita um dos 10 maio
A University of Pennsylvania acaba de divulgar o 2016 Global Go To

* 2014
*2013
2012
24º lugar

A Fundação Getulio Vargas subiu qua-

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

18º lugar

21º lugar

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

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

A FGV foi eleita a mais bem administrada entre todos os Think Tanks do
mundo, um resultado que impressiona, uma vez que o estudo abrange as
maiores e melhores produtoras de conhecimento do mundo inteiro.

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

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

Escrevemos o texto assim para você entender o tamanho

FGV - PELA 1ª VEZ ENTRE OS 10
insight-bIOMA

GLOBAIS. A MAIS BEM ADMINISTR

|

E A 1ª DA AMÉRICA LATINA PELO

4

res Think Tanks do mundo.

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

*

2015
13º lugar

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

*

2016
9º lugar

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

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

da nossa evolução no ranking.

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

sín

tes

e

A renda básica é uma proposta 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 possibilidades desse mercado do trabalho do futuro são apresentadas na
matéria de capa desta edição. Boa leitura!

Kelly Nascimento
editora de insight-bioma

OFFSHORE

Capitais
em fuga
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

|
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tributação de empresas, quando governos do mundo todo reduzem

8

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.

9
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o ano passado, a Oxfam revelou que 62 indivíduos têm tanta riqueza quanto os 3,6
bilhões de pessoas mais pobres. Essa triste
estatística ilustra a escala da crise de desigualdade que está solapando o crescimento econômico 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 empresas 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 redistribuem 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 empresas, em particular das grandes corporações bem-sucedidas, 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 desigualdade 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 cortar gastos essenciais para reduzir a desigualdade e a
pobreza ou então compensam o déficit cobrando impostos 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 pobres, correspondem, em média, a 67% das receitas
tributárias na África Subsaariana, afetando principalmente as mulheres. Ao mesmo tempo, os lucros elevados 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 oferecidas às empresas porque supostamente atraem
investimentos. Porém, as evidências mostram que as

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 realizou 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 Oxfam dos “piores do mundo” porque facilitam as formas mais extremas de elisão fiscal, estimulando o nivelamento por baixo da tributação de empresas. Para
criar essa lista, os pesquisadores da Oxfam avaliaram 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

insight-bIOMA

Arrecadação de impostos de empresas
está caindo em todo o mundo
Nas últimas décadas, contudo, os números mostram que as contribuições fiscais das grandes corporações 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 trilhões 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 pontos particularmente importantes para os países em
desenvolvimento. Nos países pobres, a receita tributária 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 esquemas 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 desenvolvimento perdem outros US$ 138 bilhões devido aos incentivos 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 maiores do mundo. Segundo, o modo como o restante do
mundo está se envolvendo em uma concorrência perigosa e basicamente autodestrutiva sobre alíquotas
e isenções fiscais para as empresas.

|

alíquotas de impostos não são a principal consideração das empresas que procuram onde investir. De
acordo como o Artigo de Competitividade Global do
Fórum Econômico Mundial, as empresas escolhem investir 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.
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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 constatou que 90% das maiores companhias do mundo tinham 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 afiliadas em paraísos fiscais, o que lhes possibilita, como
um grupo, pagar uma alíquota efetiva mais baixa em
comparação com as multinacionais que não têm afiliadas em paraísos fiscais.
Tanto a União Europeia quanto o G20 se comprometeram a produzir uma lista negra de paraísos fiscais com o propósito de reprimir a evasão fiscal das
empresas. No entanto, como não utilizam critérios objetivos 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 registrados 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 figurará em sua lista negra, apesar de a análise da Oxfam
indicar que Holanda, Luxemburgo, Irlanda e Chipre estão entre os maiores paraísos fiscais corporativos do
mundo. Muitos líderes da UE também estão querendo
excluir da lista negra países como a Suíça, meramente 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 baseia apenas em critérios relacionados à transparência
financeira, ignorando muitas políticas fiscais que facilitam 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 essencial que o mundo estabeleça uma lista clara dos maiores 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 tributação 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 caíram 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 empresas 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

insight-bIOMA

as empresas reduzindo suas alíquotas de impostos.
Em consequência, o plano Beps acelerou o nivelamento 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 empresas, 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 custosos. Em uma pesquisa recente do Banco Mundial na
África Oriental, 93% dos investidores disseram que
teriam investido de qualquer forma, mesmo se os incentivos fiscais não tivessem sido oferecidos. A falta
de regulamentação e transparência em torno dos incentivos fiscais faz com que eles sejam propensos a

|

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 combater 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 forneceram uma plataforma igual para que os países em desenvolvimento 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

13
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gerar abusos e corrupção. Os incentivos fiscais são
um problema principalmente nos países em desenvolvimento, 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 específico, chamado “innovation box (pacote para inovação)”, 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 proprietários. Contudo, governos de todas as partes do mundo
não resistem a participar desse nivelamento por baixo. Isso se deve em grande parte à cosmovisão econômica prevalecente, que define toda concorrência
como inerentemente boa. Também resulta da significativa 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 rejeitar essas noções antiquadas e falhas baseadas em
uma cosmovisão econômica não comprovada. Devem
também pôr fim à apropriação da formulação de políticas 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 líderes mundiais disseram que isso precisa acabar. No entanto, suas ações ficam bem aquém de suas palavras.
Até que os governos se disponham a tomar as duras decisões necessárias para mudar as políticas que
permitem às empresas escapar de suas obrigações
fiscais, o nivelamento por baixo da tributação das empresas 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 desigualdade e na luta contra a pobreza. •

Saravah

Oi Futuro

Desde 2005, o Oi Futuro apoia e exibe
o que há de melhor na arte contemporânea
brasileira e internacional.

facebook.com/institutooifuturo

www.oifuturo.org.br

|

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
DO OI FUTURO, ACESSE:

insight-bIOMA

ONDE A CIÊNCIA ENCONTRA A ARTE
ONDE A ARTE ENCONTRA A TECNOLOGIA
ONDE VOCÊ ENCONTRA O MUNDO

instagram.com/oi_futuro
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CAMINHOS

Para não faltar

água
Por Richard Connor, Stefan Uhlenbrook,
Engin Koncagül e Angela Cordeiro
Consultores do Programa de Avaliação
Global da Água

insight-bIOMA
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mbora as águas residuais sejam um componente essencial do ciclo de gestão hídrica, 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 resultados dessa atitude negligente são óbvios.
Os impactos imediatos, que incluem a
degradação dos ecossistemas aquáticos e as doenças transmitidas através
da água contaminada, têm implicações
de longo alcance sobre o bem-estar das
comunidades e os meios de subsistência das pessoas. A persistente incapacidade de abordar as águas residuais
como um importante problema social e
ambiental pode vir a comprometer outros esforços necessários para a realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
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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.

17

CAMINHOS
insight-bIOMA

|
18

Frente à crescente demanda, as águas residuais
ganham importância como fonte de água alternativa e
confiável, alterando o paradigma da gestão das mesmas: de “tratamento e eliminação” para “reúso, reciclagem 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 outros subprodutos úteis. Os benefícios potenciais da
extração de tais recursos das águas residuais vão
muito além da saúde humana e ambiental, e tem implicações sobre a segurança alimentar e energética,
assim como na mitigação da mudança climática. No
contexto de uma economia circular, na qual o desenvolvimento econômico é equilibrado com a proteção
dos recursos naturais e a sustentabilidade ambiental,
as águas residuais representam um recurso amplamente disponível e valioso. As perspectivas são sem
dúvida otimistas, desde que as ações sejam realizadas 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 projetam uma exacerbação das variações espaciais e temporais 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 muitas 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 vivem em áreas com escassez de água ao menos durante um mês por ano. Cerca de 500 milhões de pessoas vivem em áreas nas quais o consumo de água
excede em duas vezes os recursos hídricos renováveis localmente. Áreas altamente vulneráveis, em
que recursos não renováveis (águas subterrâneas
fósseis) continuam a diminuir, tornam-se fortemente

dependentes de transferências de áreas com abundância 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 diversos 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, aumentando 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 renda média-baixa. Nos países de renda baixa, apenas
8% dessas águas são submetidas a algum tipo de
tratamento. Essas estimativas corroboram o cálculo 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 tratamento 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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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, portanto, podem ser considerados como gerenciados de
forma segura.
Tomando como base a experiência dos Objetivos 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 Desenvolvimento 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 tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente”. A proporção extremamente 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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frente à escassez desse recurso. No entanto, o despejo 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 riscos 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 obtiveram 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. Estima-se que 842 mil mortes ocorridas em 2012 nos
países de renda média e média-baixa foram causadas
por água potável contaminada, por instalações inadequadas 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 melhoria na segurança da saúde pública. Apenas 26% do
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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
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visando apoiar a realização da Meta 6.3, sendo esta
essencial para que sejam alcançados todos os objetivos 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 sociedade de US$ 5,5.
Superar as dificuldades práticas na implementação de normas sobre a qualidade da água pode ser
especialmente desafiador. Para concretizar os objetivos relativos à melhoria da qualidade da água e à proteção dos recursos hídricos, autoridades e organizações responsáveis pelos vários aspectos da gestão
das águas residuais precisam cumprir tais normas e
agir de acordo com o interesse coletivo. Os benefícios 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 especialmente importante envolver os grupos marginali-
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Indústria
Potencialmente, a toxicidade, a mobilidade e a
carga dos poluentes industriais têm impactos mais
significativos nos recursos hídricos, na saúde humana 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 ecologicamente compatíveis e elementos químicos biodegradáveis, assim como a educação e o treinamento
das equipes profissionais para que tratem das questões relacionadas à poluição. A segunda etapa consiste em reciclar a água, sempre que possível, dentro
do próprio estabelecimento industrial, de modo a minimizar seu descarte.
Pequenas e médias empresas, bem como indústrias 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 superficiais 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 estabelecimentos industriais, antes do seu despejo na natureza. No entanto, em algumas situações, as indústrias
podem considerar mais econômico pagar as multas
do que investir em tratamentos que permitam o cumprimento das normas.
Uma oportunidade notável para o uso e a reciclagem 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 limitados recursos hídricos sofrem cada vez mais a pressão pela sobre-exploração, pela poluição e pela mudança 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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zados, as minorias étnicas e as pessoas que vivem na
pobreza extrema, em áreas rurais remotas ou em assentamentos 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.
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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.
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SITAWI vem desde 2014 promovendo os
títulos verdes como veículo de captação
de recursos para empresas brasileiras alinhadas 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 Renováveis (R$ 200 milhões). A companhia de energia foi
a primeira da América do Sul a emitir um título verde 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 juntaram 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, resiliência hídrica, entre outros. O mercado internacional
de títulos verdes movimentou, em 2016, US$ 81 bilhões.
Ainda sem nenhum exemplo no país são os Títulos Sociais (Social Bonds), primos dos títulos verdes,
mas utilizando os recursos para projetos e ativos
com externalidades sociais positivas, como habitação 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, sociais ou sustentáveis, esses títulos são instrumentos
de mercado de capitais acessíveis apenas para grandes empresas, bancos de desenvolvimento, bancos
comerciais e governos.
Os mais “complicados” desses títulos são os Social Impact Bonds, no Brasil traduzidos como Contratos de Impacto Social. A palavra Contrato foi escolhida 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 desses 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 (atividade). 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 integrado à comunidade (benefícios para a sociedade e o
indivíduo). Assim, um investidor pode aportar recursos 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 Social 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 Investment e a Climate Bonds Initiative, a SITAWI articulou a Declaração de Títulos Verdes Brasil, na qual
investidores que gerenciam R$ 1,6 trilhão se comprometem a apoiar o desenvolvimento do mercado brasileiro. Já do lado da oferta, a Febraban e o Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (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 primeiro Contrato de Impacto Social, junto ao governo do
Ceará, na área da saúde com a desospitalização de
pacientes crônicos. Outros atores têm apoiado o desenvolvimento desse mecanismo, como a Força-Tarefa de Finanças Sociais, o BID, o Instituto Sabin e a
Maraé, mas ainda vai demorar um pouco para investidores acessarem os SIBs, em função da novidade e
de riscos específicos do instrumento.
Se o Brasil seguir a tendência global, esses instrumentos 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
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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.
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e assim o fizesse, nossos governantes
perceberiam que, num futuro bem próximo, haverá cada vez menos empregos para
postos de trabalhos que não exijam alta
qualificação. Assim, poderiam antecipar-se ao problema que afetará grande parte da População Economicamente 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 valores nobres como justiça, são os trabalhadores das
ditas economias emergentes os que mais sofrerão. A
automação é uma ideia que vem inspirando escritores de ficção científica e futurologistas há mais de um
século. Hoje não é mais ficção, à medida que as empresas usam cada vez mais robôs na produção linhas
ou algoritmos para otimizar sua logística, gerenciar
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inventário e realizar outros funções no ambiente corporativo. 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 tarefas realizadas por humanos está em andamento durante 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 automação 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 pelas quais as pessoas hoje recebem algo em torno de
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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 interferirá no ritmo e no alcance desse processo de automação. Há cenários que sugerem que metade das
atividades de trabalho de hoje podem ser automatizadas 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 parte da população global.
A automação terá efeitos abrangentes, tanto em
termos de áreas geográficas quanto de setores. Apesar 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 atividades tecnicamente automatizáveis a partir da adaptação de tecnologias atualmente disponíveis. Dentro dos
países, o potencial de automação varia de acordo com
as peculiaridades dos setores econômicos.
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US$ 15 trilhões em salários tem potencial para serem
automatizadas, haja vista as tecnologias hoje disponíveis. 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 automatizadas, e cerca de 60% podem ser parcialmente realizadas por máquinas. A tendência é que mais
profissões sejam transformadas pelo fenômeno da
automação.
Nos Estados Unidos, essas atividades correspondem 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, hospedagem, 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 processamento de linguagem natural, é um fator-chave,
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Impacto no Brasil
Indústrias com foco em manufatura e no agronegócio – ambos intensivos em mão de obra para atividades 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 tecnologias 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 produção, parque industrial heterogêneo, mercado interno
gigantesco. Mas precisa investir nas áreas de futuro,
esse é outro grande e reincidente problema. Não podemos ficar de fora das grandes tendências. Nos anos
70, quando o mundo passou a avançar na área de microeletrônica, 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 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.
Desemprego tecnológico
Em países como a Alemanha, esse novo modo
de produção já é realidade. Segundo Arbex, “Os alemães 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 lugares. 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 postos de trabalho”, sentencia.

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

insight-bIOMA

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 considerada 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 países 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 Insights 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 companhia se tornará uma empresa de tecnologia, o que
vai cada vez mais demandar profissionais especializados em TI.
2. Softwares especializados exigem mais expertise – todo mundo vai precisar de algum conhecimento
em tecnologia, mesmo não sendo um profissional de
TI. É preciso ter cada vez mais conhecimento em ferramentas e programas usados pelas empresas.
3. Haverá dois tipos de profissionais – os especializados, 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
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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 novas 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 próprias empresas, pois a academia não está conseguindo acompanhar essas transformações em tempo de
criar novos cursos”, avaliou. De acordo com o professor, Big Data, automação e prototipagem são segmentos em expansão.
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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.

|
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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 impopular, mas hoje vem ganhando adeptos, visto que até
os empresários do Vale do Silício estão preocupados
com o impacto da tecnologia nos modelos tradicionais de emprego. Alguns governos europeus também
estão avaliando o potencial para substituir parte de
seus sistemas de bem-estar, cada vez mais complexos, caros e ineficientes, por um mecanismo que garanta uma quantia suficiente para manter a qualidade
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de vida da população, independentemente da possibilidade de se contar com um emprego.
Entre os apoiadores dessa proposta está o vencedor do Nobel de Economia, Chris Pissarides. “A renda
básica universal é uma maneira fácil de prover as necessidades básicas da vida. Então, você pode fornecer
serviços sociais como saúde e educação por intermédio 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 cidade alemã de Lindau, em julho.
Ao olhar o panorama global, a sensação é de que
nossos governantes parecem tão somente estar enxugando gelo, em vez de se preparar para a tempestade 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 pobres. Mais uma vez. •

As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.

Revista sobre as empresas
com maior atuação social.

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

Big
data

e a revolução na área

de saúde
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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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Por Basel Kayyali, David Knott e Steve Van Kuiken
Consultores da McKinsey’s
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os Estados Unidos, as preocupações fiscais, 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 cuidados de saúde agora representam 17,6% do PIB norte-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 sistemas 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 saúde 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
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uma abordagem mais holística

38

e centrada no paciente, focada
tanto na redução de gastos com
tratamentos de saúde quanto nos
resultados para o paciente

ve um movimento em direção à medicina baseada
em evidências, que envolve a revisão sistemática
de dados clínicos e tomada de decisões de tratamento 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 subpopulações (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 positivos, 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 contratação e negociação de alavancagem de produtos e
serviços. 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.
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 encorajados a desempenhar um papel ativo com relação a
sua própria saúde, fazendo as escolhas certas sobre
dieta, exercício, cuidados preventivos e outros fatores de estilo de vida.
• Tratamento correto. Os pacientes devem receber 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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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 produtividade de P&D.
Os caminhos de valor evoluem à medida que novos dados se tornam disponíveis, promovendo um
loop de feedback. O conceito de tratamento adequado, por exemplo, pode mudar se novos dados sugerirem que o protocolo padrão para uma determinada
doença não produz os resultados desejados. E uma
mudança em um caminho poderia estimular mudanças 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 análises não só sobre o valor, mas sobre o profissional
certo e o procedimento mais recomendado para se
realizar uma cirurgia para tratar de apendicite.

|

e trabalhando no mesmo objetivo para evitar duplicações de esforços e estratégias de tratamento inadequadas.
• Profissionais corretos. Todo profissional que
trate pacientes deve apresentar registros de desempenho confiáveis e ser capaz de alcançar os melhores resultados. Eles também devem ser selecionados com base em seus conjuntos de habilidades, em
vez de seus títulos de trabalho. Por exemplo, enfermeiros ou assistentes de médicos podem realizar
muitas tarefas que não requerem um médico.
• Valor correto. Os fornecedores e os contratantes 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 reembolso do provedor esteja vinculado aos resultados
dos pacientes ou empreender programas destinados
a eliminar gastos desnecessários.
• Inovação Correta. As partes interessadas devem se concentrar na identificação de novas tera-
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Caminhos
Alguns líderes da área de saúde já trabalham
para usar o big data para otimizar seu negócios, formatando novas soluções. Destacamos os seguintes
exemplos:
• A Kaiser Permanente implementou um novo
sistema de informática, a HealthConnect, que garante a troca de dados em todas as instalações médicas, integrando os registros de saúde. O sistema
integrado melhorou os resultados em doenças cardiovasculares 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 serviços de saúde e os resultados dos pacientes através
do desenvolvimento de um sistema de tecnologia
integrado que permite a médicos, hospitais e planos de saúde oferecerem tratamentos com base em
evidências personalizadas. Isso ajudará a melhorar
o desempenho de tratamento em várias áreas, incluindo a prevenção e a coordenação de cuidados.
• AstraZeneca estabeleceu parceria com a subsidiária 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 combiná-los aos seus próprios dados de ensaios clínicos,
para orientar as decisões de investimento em P&D.
Durante uma análise recente da indústria, descobrimos 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 companhias 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 empresa Asthmapolis criou um rastreador habilitado para
GPS que registra o uso de inaladores por asmáticos. A informação é enviada para um banco de dados central e usada para identificar tendências individuais, coletivas e regionalizadas. Os dados são
então mesclados com os do Centro de Informação
sobre Controle e Prevenção de Doenças a respeito

Ressalvas
Embora tenhamos otimismo quanto ao potencial
do big data para transformar os tratamentos de saúde, algumas questões estruturais podem representar 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 podem não melhorar os resultados dos pacientes se
eles se recusarem a seguir os protocolos de tratamento com base em dados importantes, quando, em
vez disso, dependem exclusivamente de seu próprio julgamento.
As questões de privacidade continuarão a ser
uma grande preocupação. Embora os novos programas de computador possam facilmente remover
nomes e outras informações pessoais dos registros
que são transportados para grandes bancos de dados, as partes interessadas em todo o setor devem
estar atentas e observar possíveis problemas à medida que mais informações se tornarem públicas.
Finalmente, os tratamentos de saúde precisarão
absorver as inovações advindas da revolução, baseadas em dados. Muitas vezes, os atores aproveitaram a transparência dos dados ao buscar objetivos
que criem valor apenas por si mesmos, o que também pode ocorrer no setor de saúde. Por exemplo,
os proprietários de máquinas de ressonância magnética, que procuram amortizar custos fixos atendendo um número maior de pacientes, podem optar
por usar dados importantes apenas para identificar
pacientes mal atendidos e focar o serviço em diagnósticos específicos de doenças. Se eles comercializarem seus serviços de acordo com suas conveniências, os pacientes podem receber orientação de
fazerem uma ressonância magnética desnecessariamente – 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 interessadas que se comprometem com a inovação,
dispostas a desenvolver suas capacidades e abertas a uma nova visão de valor, provavelmente serão
as primeiras a receber recompensas de dados importantes e ajudarão os pacientes a obter melhores
resultados. •
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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 resultados constantes. Se esses primeiros sucessos foram ampliados para criar impacto no sistema, estimamos 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 coronária, combinado com triagem precoce do colesterol e
cessação do tabagismo, poderia reduzir o custo total
de seus cuidados em mais de US$ 30 bilhões. Embora 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 tratamentos de saúde pode ser conservadora, pois
muitas ideias e inovações ainda estão por vir. Nós
ainda não compreendemos completamente a eficácia 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 aprendizagem nessas áreas.
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de catalisadores conhecidos de asma. Coordenada,
a informação ajuda os médicos a desenvolver métodos de tratamento personalizados e detectar oportunidades de prevenção.
Outra empresa, a Ginger.io, oferece um aplicativo em que pacientes com condições selecionadas
concordam, em conjunto com seus médicos, a serem rastreados através de seus telefones celulares
e auxiliados com terapias de saúde comportamental.
O aplicativo registra dados sobre chamadas, mensagens de texto, localização geográfica e até mesmo
movimentos físicos. Os pacientes também respondem às pesquisas entregues em seus smartphones.
A Ginger.io integra dados de pacientes com pesquisas públicas sobre saúde comportamental dos Institutos Nacionais de Saúde e outras fontes. Os insights 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.
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Um desafio

amazônico

42

SUSTENTABILIDADE

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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Por Roberto Leme Klabin
Presidente do Conselho Deliberativo do Funbio
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á se sabe que os países em desenvolvimento – 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 principal deles é a falta de recursos financeiros destinados à conservação ambiental, ainda quase que inteiramente sob responsabilidade do setor público.
O caso brasileiro se encaixa nesse contexto: é um
país com grande riqueza biológica e que enfrenta historicamente 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 estruturação, preocupa-se com a sustentabilidade em longo
prazo destas unidades. Como uma iniciativa do Governo Federal, o Arpa visa proteger cerca de 12% do
bioma amazônico por meio da criação e consolidação 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 modalidades 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 mecanismos 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 regulamentação fundiária resolvida, infraestrutura de fiscalização 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.

Outra iniciativa estruturante do Arpa para estimular 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 consultorias para o desenvolvimento de mecanismos
financeiros para a sustentabilidade de UCs. Estes
estudos devem avaliar propostas inovadoras para geração 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 desde 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 comprometa os processos ambientais que garantem a sua
reprodução e que os benefícios financeiros retornem
integralmente para o sistema de UCs.

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
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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 explorada é o ecoturismo. Há várias experiências de êxito em níveis internacional e nacional. O ecoturismo
pode render muitos recursos para as áreas protegidas com potencial turístico, como ocorre com o Parque 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 recursos, e já existem algumas experiências interessantes
e inovadoras neste caminho. Um bom exemplo é o
da Costa Rica, onde foi criado um programa governamental de pagamentos por serviços ambientais,
administrado e promovido pelo Fundo Nacional de
Financiamento Florestal (Fonafifo), que recebe do
Governo uma transferência de recursos provenientes

|

Para desenvolver essa visão de negócio na gestão de áreas protegidas é fundamental levar em consideração 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 hídricos ou a quantidade de carbono que seqüestra
da atmosfera, por exemplo). Segundo, é o conhecimento dos mercados aonde essa “mercadoria” será
oferecida. E terceiro, o mapeamento dos públicos
que estarão envolvidos, sejam eles potenciais parceiros, usuários ou clientes, e suas características
específicas.
Várias são as possibilidades de geração de renda 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 imagem das UCs e dos produtos e serviços desenvolvidos 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-
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de um imposto seletivo do consumo de combustíveis
(3,5% do imposto estabelecido) e outros hidrocarbonetos. Adicionalmente, recebe recursos arrecadados
através da venda de serviços ambientais, como a captura de carbono e a proteção de recursos hídricos. Os
recursos são destinados para atividades de conservação, 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 Cordilheira 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 financiam 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 pretende que os estudos a serem desenvolvidos sobre

sustentabilidade também explorem possibilidades
de mecanismos fiscais através da interpretação de
nossa legislação e avaliação dos aspectos tributários e do ordenamento jurídico brasileiro. O SNUC
já prevê, em seu artigo 36, algumas medidas compensatórias 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 conservação. 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 revertidos em benefício da área protegida.
O Brasil, por ser um país com a maior biodiversidade do planeta, permite que sua riqueza natural seja
revertida em recursos para a sua própria conservação. 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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case

Reciclagem
movida a

gás

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.

|
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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 incluiu 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 cidades de Goiânia, Brumadinho, Aracajú, Rio de Janeiro,
Ribeirão Pires e Salvador.
PROFISSIONALIZAÇÃO
A profissionalização desses cidadãos é uma alternativa para uma parcela da população que sobrevive
da coleta de materiais reciclados. É um caminho para
torná-los protagonistas no mundo do trabalho, resgatando seu respeito e dignidade com a melhoria das
condições de trabalho e de vida.

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 identificação externa e a viabilização de projetos socialmente sustentáveis. A consultoria de um instituto
com foco em meio ambiente, responsável pela capacitação, teve o papel de desenvolver ao longo desses
24 meses os treinamentos necessários que resultaram nesse comprometimento.
Os temas abordados incluíram tópicos como segurança no trabalho, gestão da cooperativa e processos burocráticos e um estudo mais aprofundado dos
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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 cooperados, e também a comunidade do entorno, com a
conscientização do descarte adequado de lixo eletrônico, por exemplo.

|

A Ultragaz foi responsável pela realização das
obras de ampliação e/ou reformas das unidades, além
da profissionalização dos cooperados por meio de capacitação 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, possibilitando 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 principais 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 abordar todos os procedimentos necessários para a segurança 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 divulgação 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 parcerias, em que foi acordado um esquema especial
de coleta de eletrônicos com uma faculdade da região. 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 dessas 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 rastreabilidade dos resíduos eletrônicos. Isso é importante
para que eles continuem recebendo doações de eletrônicos 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 melhoria da Cooperpires. Em cada uma, foram realizadas as
ações prioritárias anteriormente identificadas.
As cooperativas selecionadas receberam reformas
apropriadas para suas estruturas, garantindo a segurança 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 estruturais 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

de triagem de eletrônicos, foi realizada a construção
de silo de armazenamento de recicláveis. Em Ribeirão 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 seletiva nos bairros.
As oficinas de capacitação, por sua vez, geraram
materiais de divulgação e informação criados durante os cursos com sugestões e direcionamentos dos
cooperados. Os materiais criados são o principal
meio de engajamento da comunidade com a cooperativa e devem ser uma iniciativa da entidade.
Os materiais produzidos informam o público ex-

terno e o aproximam dos cooperados, gerando maior
interatividade, troca de experiências e fluxo de informações. Os folhetos ilustram o que a população deve
fazer com cada tipo de lixo - de acordo com as necessidades 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. •

Cooperativas selecionadas

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 revestimento e pintura das paredes, além do banheiro,
que recebeu novo revestimento de piso e parede,
teve as louças substituídas e ganhou a instalação

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 bancada 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 capacitações foram elaborados para que os cooperados se comprometam como empreendedores
e transmitam valores positivos para o fortalecimento dos grupos e do negócio. Em cada entidade, foram realizadas dinâmicas de grupo com
temas relacionados à gestão de negócios de
pessoas e temas específicos para cada material
reciclado de cada local.
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Care – Cooperativa dos Agentes
Autônomos de Reciclagem, Aracaju (SE)
Nessa cooperativa foi feita uma nova cobertura
para o galpão de triagem, que permitiu a ampliação da capacidade de recebimento e armazenagem de materiais, impactando diretamente no
aumento de produção dos cooperados.

de um chuveiro com box. No térreo, o vestiário recebeu novos revestimentos de piso, janela e lavatório. As portas foram substituídas e o vestiário foi
pintado. E também foi reformado o espaço infantil
destinado aos filhos dos cooperados

|

Cooperpires, Ribeirão Pires (SP)
Reforma completa da doca, contribuindo para a
produção da cooperativa. A reforma incluiu remoção do piso de cimento, colocação de laje,
brocas, vigas de travamento em concreto e caixa
de esgoto.
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sustentáveis
Kraft Heinz usará 100% de ovos livres de gaiolas
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 comportamentos 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”.

|
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Aliança Navegação e
Logística doa contêiner
para UFF
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A Aliança Navegação e Logística, líder em cabotagem 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 laboratório 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 prosseguirmos com nosso projeto sustentável”, afirma o Newton
Narciso Pereira, professor da Escola Engenharia Industrial 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”, destaca Oscar Calderon, gerente de equipamentos logísticos (Logistics Equipment Manager - South America East
Coast) da Aliança/ Hamburg Süd.
A Aliança Navegação e Logística possui um programa de responsabilidade social, que inclui a doação de
contêineres para projetos importantes em várias localidades. 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 materiais 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.

MRV Engenharia
aposta em
empreendimento
sustentável
A MRV Engenharia lançou em setembro o empreendimento Sol da Enseada,
terceiro dos seis condomínios que formarão o Complexo Reserva Solare, em
Vila Laje, São Gonçalo. O empreendimento 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 imóveis econômicos incluem essa inovação
em seus projetos”, revelou o gestor executivo de Vendas da MRV, Sandro Perin.
A ideia consiste na instalação de
células fotovoltaicas no telhado do empreendimento, convertendo energia solar 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 mesmo cobrir quase totalidade da conta do
condomínio.

Instituto Mauá de Tecnologia cria piso que gera
energia a partir da movimentação das pessoas
Preocupados com a crise elétrica, alunos do último ano do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Mauá de Tecnologia criaram a
Startup Greenway. Como projeto principal os estudantes 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, capazes 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, conjuntamente com um sistema mecânico que potencializa
esse esforço. Essa dinâmica alimenta um gerador que
armazena a energia em uma bateria. Além do fato desse piso gerar energia limpa, ele também oferece outros
benefícios como: a sustentabilidade econômica, conectividade 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 indispensável 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

75 anos, prepara-se para passar o bastão a Gustavo, 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 Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) apresentou a
solução”, relata o diretor.
Foi com a consultoria do Sebraetec, subsidiada 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.

|

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 serviço já era comum. Identificaram a oportunidade
e convidaram o bancário Luiz Mauro Corrêa para
administrar o negócio. Além do pioneirismo, a sustentabilidade está no DNA da empresa. “Reaproveitamos água da chuva desde a década de 1980,
mesma época em que compramos o equipamento
de lavagem a seco, à base de solventes. E aproveitamos 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
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Com ajuda do Sebrae, Lavanderia Alba economiza 90%
com sistema de reúso de água
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al that has been gaining supporters around the
world. From Mark Zuckerberg to Eduardo Suplicy.
According to this concept, the country adopting this
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The universal basic income is a propos-

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!
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Tax collection of companies is falling
worldwide
In the last few decades, however, figures have
shown that tax contributions from large corporations 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 trillion 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 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. 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 Nations 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 education 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 estimated that developing countries lose another $ 138
billion because of the tax incentives they offer to
large companies.

insight-bIOMA

tax revenues in Sub-Saharan Africa, affecting mainly women. At the same time, high corporate profits
from lower taxes benefit its predominantly wealthy
owners and owners, further widening the gulf between 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 companies looking to invest. According to the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, companies 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.
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ax collection is one of the primary means
by which governments can address poverty and inequality. But large corporations 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 largest corporate tax havens are extreme examples of a
destructive underweight in corporate taxation as governments 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 societies. This report examines one of the main drivers of
this crisis of inequality, tax competition, and the resulting low level of corporate taxation at the global
level. With the use of new research, this report exposes 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 interests 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 inequality and poverty while maintaining growth. Taxing 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 redistributing 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 inequality 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. Indirect taxes, such as VAT, which disproportionately
affect the poor, account for an average of 67% of
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There are two central elements of downward leveling in corporate taxation. First, the tax havens that
are undermining the entire system of effective corporate 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 bottom-line taxation of companies globally and can be
found anywhere in the world. For this document, Oxfam 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. Oxfam’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

Ending the downgrading of
corporate taxation and protecting
tax revenue are particularly
important points for developing
countries. In poor countries,
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tax revenue from corporations
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is twice as important as a
proportion of total tax revenue
than in rich countries

on Trade and Development (UNCTAD), large multinationals have, on average, almost 70 affiliates in tax havens, 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 committed themselves to producing a blacklist of tax havens 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 Oxfam as among the world’s biggest offenders – will not
appear on their lists. The criteria for the EU blacklist 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 appear 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 countries such as Switzerland from the black list, merely
because Switzerland is engaging with the EU in matters 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 transparency, ignoring many tax policies that facilitate tax evasion 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 Singapore. It is absolutely essential that the mute establish 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 taxation 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 process. To cite an example, worldwide, corporate tax
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as Switzerland, The Netherlands and Luxembourg
had a place at the negotiating table.
It is important to note that in countries where reforms 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. Indeed, since the TBEPT deal, several European countries 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, governments can continue to offer them a variety of tax incentives. Sometimes tax incentives can play a positive role in attracting investment or helping a country
shape its economy. But for the most part, tax incentives 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 incentives 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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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% nowadays. According to the Organization for Economic Cooperation 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 countries. This downward trend in corporate taxation contributes to the crisis of inequality that exists today.
The G20 and the OECD have recently concluded a
significant multilateral process to try to combat corporate 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 escape taxation). OECD governments did not provide an
equal platform for developing countries to influence
negotiations on reform of the TBEPT tax system, although corporate tax evasion hit harder the economies of these countries – however, tax havens such
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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 government spends on its entire health budget18, in a country where one in 40 mothers dies during childbirth.
• Nigeria spends $ 2.9 billion on tax incentives,
double what it spends on education, although six million 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 beneficiaries of this destructive leveling down are the companies 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 worldview 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 another 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 companies 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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ost human activities that use water produce wastewater. As the overall demand
for water grows, the quantity of wastewater 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 detrimental impacts on human health, economic productivity, 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 freshwater 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 management from ‘treatment and disposal’ to ‘reuse, recycle and resource recovery’. In this sense, wastewater 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 sustainable 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 mitigation. In the context of a circular economy, whereby
economic development is balanced with the protection of natural resources and environmental sustainability, 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 expansion of municipal water supply and sanitation systems 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 increasingly aggravated. The frequency and severity of floods
and droughts will likely change in many river basins
worldwide. Droughts can have very significant socioeconomic and environmental consequences. The crisis 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 affordable alternative sources.
The availability of water resources is also intrinsically 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 degradation of water quality around the world. If current
trends persist, water quality will continue to degrade
over the coming decades, particularly in resourcepoor countries in dry areas, further endangering human health and ecosystems, contributing to water
scarcity and constraining sustainable economic development.
On average, high-income countries treat about
70% of the municipal and industrial wastewater they
generate. That ratio drops to 38% in upper-middleincome countries and to 28% in lowermiddle-income
countries. In low-income countries, only 8% undergoes 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 environmental quality, or to provide an alternative water
source when coping with water scarcity. However,
the release of untreated wastewater remains common practice, especially in developing countries, due
to lacking infrastructure, technical and institutional
capacity, and financing.
Access to improved sanitation services can contribute significantly to the reduction of health risks.
Further health gains may be realized through improved wastewater treatment. While 2.1 billion people

Industry
The toxicity, mobility and loading of industrial pollutants 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 minimum 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 pollution-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 wastewater into municipal systems or directly into the environment. Industries discharging into municipal
systems or surface water have to meet discharge
regulations to avoid fines, so in many cases endof-pipe treatment is required at the plant before release. In some situations, however, industries may
find it more economical to pay fines than to invest in
treatment to meet regulations. One notable opportunity 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 resources are increasingly stressed by overabstraction,
pollution and climate change, neglecting the opportunities arising from improved wastewater management 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 resources are increasingly stressed by overabstraction,
pollution and climate change, neglecting the opportunities arising from improved wastewater management is nothing less than unthinkable in the context of
a circular economy. •
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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 quality regulations can be particularly challenging.
In order to realize the goals of water quality improvement and water resources protection, individuals 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 decision-making at all levels promotes engagement and
ownership.
This includes decisions as to what types of sanitation 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 engage with women, as they bear the brunt of the health
consequences stemming from the unsafe management of human waste.
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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, inadequate handwashing facilities, and inappropriate or
inadequate sanitation services.
However, improved sanitation coverage does not
necessarily equate with improved wastewater management or public safety. Only 26% of urban and
34% of rural sanitation and wastewater services effectively prevent human contact with excreta along
the entire sanitation chain and can therefore be
considered safely managed. Building on the experience of the MDGs, the 2030 Agenda for Sustainable Development has a more comprehensive goal
for water, going beyond the issues of water supply
and sanitation. SDG Target 6.3 states: “By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating 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 urgent need for implementing low-cost solutions and
safe water reuse options to support the achievement of Target 6.3, which is critical for achieving
the entire Agenda.
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Financing

for good
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
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Social Finance and Green or Sustainable Finance.
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By Leonardo Letelie
Sitawi´s CEO and founder
Gustavo Pimentel
Sitawi´s Finance director
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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 Social 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, orienting 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 access the SIBs due to the novelty and specific risks of
the instrument.
If Brazil follows the global trend, these instruments will gain increasing notoriety and volume, and
the alphabet soup will become increasingly “rich”. •
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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 certificate 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 Fibria 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 efficiency, transport, low carbon agriculture, water resilience, 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 using resources for projects and assets with positive
social externalities, such as social housing, microfinance, 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 Social Impact Contracts. The word Contract was chosen 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 contracts was in Peterborough, England, where the government 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 government) 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
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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,

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 occupations 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 automation. 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 scenarios 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.
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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 anticipate the problem that will affect a large part of Brazil’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 economies 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 longer fiction, as companies increasingly use production
robots or rows or algorithms to optimize their logistics, manage inventory and perform other functions
in the corporate environment. Technological advancements 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 preparing 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
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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.
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Impact on Brazil
Industries focused on manufacturing and agribusiness – both labor-intensive for manual activities
– are among the segments with high potential for automation. 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 differentiates it from other countries. Vast territory, many resources – natural and human – tradition of production,
heterogeneous industrial park, gigantic internal market. 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 electronics. The whole revolution in the area of communication – 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 working – 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.
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Technological unemployment
In countries like Germany, this new mode of production is already a reality. According to Arbex, “The
Germans call this process Industry 4.0; the Americans, of advanced manufacture. They are machines
replacing or doing tasks previously unimaginable.
This will have very strong impacts in the area of employment. It is no use to say, as in the past, that every 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 happening. 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 surpassed 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 innovation, 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 better 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 technology labor is the Achilles heel of Brazil, posing a considerable threat to the country’s overall competitiveness. 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 programs 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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Universal minimum income
In light of this challenging scenario for emerging
nations – and not just for them – the chorus of advocates 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 employment models. Some European governments are also
assessing the potential to replace part of their increasingly 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 winner 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 services 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 preparing 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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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 country – qualified professionals have sought opportunities 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.
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A new value framework
Health-care stakeholders are well versed in capturing value and have developed many levers to assist 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 leverage. And like most other well-established health-care
value levers, they focus solely on reducing costs rather than improving patient outcomes. Although these
tools will continue to play an important role, stakeholders 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 access to the same information and working toward the
same goal to avoid duplication of effort and suboptimal treatment strategies.
•	Right provider. Any professionals who treat patients 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 continually look for ways to improve value while preserving or improving health-care quality. For example,
they could develop a system in which provider reimbursement 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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the data sphere are already achieving positive results,
which is prompting other stakeholders to take action,
lest they be left behind. These developments are encouraging, 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?
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a

big-data revolution is under way in health
care. Start with the vastly increased supply of information. Over the last decade,
pharmaceutical companies have been aggregating 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 stakeholders have been opening their vast stores of healthcare knowledge, including data from clinical trials
and information on patients covered under public
insurance programs. In parallel, recent technical advances 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 applications. 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 payors 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 agreements with pharmaceutical companies and basing
reimbursement on a drug’s ability to improve patient
health. In this new environment, health-care stakeholders have greater incentives to compile and exchange 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 allergies) may be so rare that they are not readily apparent
in small samples.
Although the health-care industry has lagged behind sectors like retail and banking in the use of big
data – partly because of concerns about patient confidentiality – it could soon catch up. First movers in

71

innovation
insight-bIOMA

|
72

care delivery. They should also try to improve the innovation engines themselves – for instance, by advancing 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 suggest that the standard protocol for a particular disease 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 appendectomy if their physician performs few of these
operations. This finding could influence opinions not
only about value but about the right provider to perform an appendectomy.
The pathways in action
Some health-care leaders have already captured
value from big data by focusing on the concepts outlined 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 exchange across all medical facilities and promote the
use of electronic health records. The integrated system has improved outcomes in cardiovascular disease 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 technology 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 partnership with WellPoint’s data and analytics subsidiary,
HealthCore, to conduct real-world studies to determine 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 GPSenabled tracker that records inhaler usage by asthmatics. The information is ported to a central database and used to identify individual, group, and
population-based trends. The data are then merged
with Centers for Disease Control and Prevention information 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 prevention opportunities.
Another company, Ginger.io, offers a mobile application in which patients with select conditions agree,
in conjunction with their providers, to be tracked
through their mobile phones and assisted with behavioral-health therapies. The app records data about
calls, texts, geographic location, and even physical
movements. Patients also respond to surveys delivered over their smartphones. The Ginger.io application integrates patient data with public research
on behavioral health from the National Institutes of
Health and other sources. The insights obtained can

Improvement at scale: What is
the potential?
To determine the opportunity of the new value
pathways, we evaluated a range of health-care initiatives and assessed their potential impact as total annual 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 cessation, could reduce the total cost of their care by more
than $30 billion. While these actions have been encouraged for some time, big data now enables faster
identification of high-risk patients, more effective interventions, and closer monitoring.
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be revealing – for instance, a lack of movement or
other activity could signal that a patient feels physically unwell, and irregular sleep patterns (revealed
through late-night calls or texts) may signal that an
anxiety attack is imminent.

A few caveats
Although we are optimistic about big data’s potential to transform health care, some structural issues
may pose obstacles. The move away from fee-forservice 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 recognize 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 physicians 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 concern. Although new computer programs can readily 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 becomes 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 amortize 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 necessarily improving outcomes.
Big-data initiatives have the potential to transform
health care. Stakeholders that are committed to innovation, 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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Our estimate of $300 billion to $450 billion in reduced 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 relapse, for example, and we believe the big-data revolution will uncover many new learning opportunities
in these areas.
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to this trust fund, and the resulting income would finance 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 protected 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 development of financial mechanisms for the sustainability of
CUs. The purpose of these studies is to assess innovative 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 business 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 guarantee 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 atmosphere, for instance). The second one is about
knowing the markets to which such “good” would be
supplied. Finally, the third aspect is mapping the audiences 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 municipal 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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dentifying and implementing financial
alternatives for conservation units to
allow them to play their parts, with
the purpose of supplementing the resources 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 investment 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 resources 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 maintenance of existing conservation units (CUs,) sometimes compromising the purposes for which such
units were created.
The program Protected Areas in the Amazon
(Arpa, Áreas Protegidas da Amazônia) which currently 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 always 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 receives donations from the Global Environment Facility (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 Conservação 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 Protected 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
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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 ecotourism. There are several successful experiences at the
international and national levels. Ecotourism might
bring a lot of resources to protected areas with touristic potential, similarly to what happens in the Galapagos 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 expressive financial resources for the sustainability of conservation units.
Other solutions, such as tax incentives or legal mechanisms, might also generate resources,
and there are some interesting, innovative experiences in this area. There’s a good example in Costa

Rica, where a government program has determined
a charge for environmental services. This program
is managed and promoted by the National Forest Financing 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 resources from the sale of environmental services, such as
carbon capture and protection of hydric resources.
The funds are destined to conservation activities, including 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 hydroelectric plant, from the government, from private organizations, and from NGOs.
Experiences with environmental funds are common, and over the past 15 years more than one hundred similar funds have been created in different
countries. Many of them provide funding for protected 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 studies on sustainability to be developed to also explore
tax mechanism possibilities through the interpretation of our legislation and the assessment of tax and
Brazilian legal system aspects. SNUC already provides, 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 Circulation of Goods and Ecology Services (known as ecological 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 resources, 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 protected 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. Applying and expanding the scope of such instruments in
full protection units is Arpa’s main purpose, for the
future of the Amazon. •
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s a socially responsible company, Ultragaz
develops actions based on its sustainability 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 educational, cultural and environmental preservation projects,
focusing on business sustainability. Since 2012, the
company has been executing the “Development of recycling 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 Ultragaz 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 projects 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 potential of taking advantage of the training program.

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
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to carry out the structural
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improvements necessary for
its development

The chosen cooperatives are located in the cities of
Goiânia, Brumadinho, Aracaju, Rio de Janeiro, Ribeirão Pires and Salvador.
PROFESSIONAL
The professionalization of these citizens is an alternative 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, rescuing 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 professionalization of the cooperative through training in
management, an area that suffered serious shortages 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 directly to the professionalization and organization of
the category, enabling these workers to carry out
their tasks in an adequate, safe and sustainable environment.
The infrastructure project stages were designed
in partnership with a Construction Company, responsible for the technical aspects of the works. The training phase has been carried out in partnership with the
Environmental Education Institute, which has carried
out courses developed specifically for each cooperative, 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 cooperative, 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 external identification and the feasibility of socially sustainable 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
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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

course on how to properly recycle electronics, since
cooperatives receive much of this kind; and management training on reverse logistics, so that they understand and begin to insert in their usual procedures
the controls and documents that guarantee the traceability of electronic waste. This is important so they
continue to receive donations from local electronics
companies.
The proposal for cooperatives was developed according to the specific needs of each one, aiming at
the main objectives of building a safe environment
and empowering the cooperative for efficient management. 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 continue to carry out the structural improvements necessary for its development.
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collected by each group. The training was conducted
in an interdisciplinary spectrum to address all procedures necessary for the safety and good performance
of the members.
External engagement, which impacts the company’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 partnerships, in which a special scheme of collecting electronics with a university in the region was agreed.
With the preparation, the members gained more repertoire about their activity and importance. Recycling
is a priority theme in the agendas of all sectors. Ultragaz believes that collaborating with the processes of
its organization and viability contributes to a cleaner
and more sustainable future.
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Some good examples of results can be highlighted,
such as, for example, in Brumadinho (MG), where, in addition to improvements in the electronic sorting warehouse, 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 electronics, as well as the preparation of leaflets for the dissemination of selective collection in the neighborhoods.
The training workshops, in turn, generated dissemination 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 information flow. The leaflets illustrate what the population 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 project 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. •

Chosen
Cooperpires, Ribeirão Pires(SP)
Complete reform of the dock, contributing to the
production of the cooperative. The overhaul included removal of cement floor, slab placement,
drills, concrete locking beams and sewage box.

dressing room received new floor coverings, window 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 cooperative was also reformed.

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, directly impacting the increase of the cooperative’s
production.

Ascavape – Associação dos Catadores
do Vale do Paraopeba, Brumadinho (MG)
Implementation of a cage to facilitate the selection of materials and with the reform of the fixed
stand for the separation of recyclable waste.
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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.
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Coopama – Cooperativa Popular Amigos
do Meio Ambiente, Rio de Janeiro (RJ)
Replacement of the tiles and gutters of the guardhouse, coating and painting of the walls, besides
the bathroom, which received new floor and wall
covering, had the dishes replaced and won the installation of a shower stall. On the ground floor, the

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 addressed 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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