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Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho incessante em oferecer 
produtos de alta qualidade a clientes e consumidores, aliado a uma contínua geração 
de valor aos nossos acionistas e colaboradores.

Hypermarcas: eleita a melhor 
empresa Farmacêutica pelo Valor 1000.
Esse reconhecimento é uma honra para uma empresa inovadora, em constante 
evolução, que empreende um trabalho incessante para oferecer ao mercado produtos 
de alta qualidade, com geração contínua de valor para clientes, consumidores, 
acionistas e colaboradores.  Muito obrigado!

Hypermarcas: eleita em 2016 a melhor 
empresa Farmacêutica pelo Valor 1000.
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síntese
o capitalismo, sabemos, 

já não é mais o mesmo. o conceito de 

mais-valia já não comporta todas as possibilidades de 

remuneração e ganhos nesse século. isso porque as ideias se so-

brepõem à produção de mercadorias. entramos na era da inovação.

e o ano de 2018, segundo especialistas ao redor do mundo, será 

marcado por produtos, soluções e processos disruptivos. Mudaremos 

desde a forma de consumir até a de nos relacionar. alguns comportamen-

tos antes apontados como tendência se consolidarão como padrão. a inte-

ligência artificial e seu parceiro inseparável, o machine learning, serão a 

realeza da monarquia global.

nesta última edição de 2017, insight bioma faz as vezes de cool-

hunter e antecipa o que está por vir no biênio 2018/2020, bem 

como seu impacto para as pessoas e empresas. Que o novo 

ano seja de boas colheitas!

Kelly nasCimento
eDitora De insiGht-bioMa
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bioeconomia
por carlos Moedas
comissário de investigação, ciência e inovação da união europeia

a bioeconomia é incrivelmente vasta, abrangendo diversas indústrias, 

regiões e países. no meu país natal, portugal, uma das nossas 

exportações mais famosas é a cortiça. aqueles de vocês que visitaram 

lisboa saberão que você não pode ir longe sem encontrar uma loja que 

venda centenas de produtos diferentes fabricados com ele. É uma das 

representações mais emblemáticas de portugal. somos o maior produtor 

de cortiça do mundo e fornecemos 50% da oferta mundial em nosso 

único país. nossa indústria de cortiça gera 100 mil toneladas por ano, 

movimenta cerca de 1 bilhão de euros e emprega 60 mil pessoas. Mas 

mesmo que esta indústria seja tão significativa e, apesar de ter crescido 

cercado pelos produtos desta indústria, nunca pensei nela como um 

exemplo da bioeconomia. e não acredito que eu seja uma exceção neste 

caso. Muitas pessoas não fazem a conexão.

Manifesto pela 
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em novembro, publicamos a revisão da nos-
sa estratégia de bioeconomia, que mostra 
que temos um enorme progresso. Muitas 
das ações que definimos foram realizadas. 

Mas também mostra que há várias coisas que preci-
sam da nossa atenção.

faz-se necessário abordar três pontos hoje, o pri-
meiro dos quais se refere ao que acabei de referir 
sobre a indústria da cortiça;

1. primeiro, precisamos melhorar nossa comuni-
cação em torno da bioeconomia.

2. em segundo lugar, a bioeconomia só terá su-
cesso se diferentes áreas políticas e disciplinas fun-
cionarem juntas.

3. e em terceiro lugar, precisamos incentivar um 
maior investimento privado na bioeconomia.

Deixe-me começar por falar sobre percepções 
públicas da bioeconomia. no total, a bioeconomia re-
presenta 2,2 trilhões de euros da economia da união 
europeia (ue). e representa 9% da força de trabalho. 
É verdadeiramente uma parte enorme de nossas vi-

das. e, no entanto, o público não entende o que é a 
bioeconomia.

para mim, a importância é clara. em primeiro lu-
gar, cria oportunidades econômicas. em particular 
nas áreas rurais, fornece uma fonte de renda. por 
exemplo, na minha região em portugal, que é uma 
região pobre, a indústria da cortiça sustenta, criando 
uma renda que permite que os pais enviem seus fi-
lhos para a universidade. fornece um futuro.

em segundo lugar, a bioeconomia apoia outras 
prioridades, como a economia circular, a mudança cli-
mática ou a segurança alimentar. É disso que o público 
europeu se preocupa. Mas, muitas vezes, os cidadãos 
não fazem o vínculo entre isso e a bioeconomia.

se quisermos superar a importância da bioecono-
mia a nível nacional, e a nível da ue, devemos come-
çar com as pessoas. para que os cidadãos em toda 
a europa conheçam e compreendam o significado da 
cortiça e seu próprio equivalente em seus países de 
origem. todos temos uma importante responsabilida-
de nisso.

E
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estamos fazendo importantes investimentos eu-
ropeus em pesquisa e inovação na bioeconomia. 
Mas para ter um impacto real, precisamos mobilizar 
investimentos privados. em 2025, o objetivo é que 
cada euro investido em pesquisa e inovação em bioe-
conomia financiada pela ue gerará 10 euros de valor 
agregado.

há uma empresa na sardenha chamada Matrica. 
É um casamento perfeito entre uma empresa cha-
mada versalia, um fabricante de petroquímicos, e 
novamont, um produtor de bioplásticos. estas duas 
empresas descobriram uma antiga fábrica petroquí-
mica localizada perto de porto torres e converteu-a. 
na segunda vida, a planta foi reencarnada como uma 
biorefinaria. aqui, eles trouxeram a alquimia verde ao 
criar produtos de resíduos de vegetais crus. bioplás-
ticos, produtos fitossanitários, fragrâncias alimenta-
res. tudo isso foi criado na biorefinaria.

e o mais significativo sobre este novo empreen-
dimento foi o impacto: a Matrica reenergizou com-
pletamente a comunidade rural local, apesar de ter 
um impacto ambiental incrivelmente baixo. ao usar 
a biodiversidade local, o trabalho local e os recursos 
locais, a Matrica conseguiu regenerar o tecido econô-
mico e social da região.

Mas sabemos que empresas como a Matrica não 
vão apenas investir na bioeconomia por causa de 
ideias interessantes. uma condição prévia para in-

Devido ao amplo escopo dos 

pesquisadores e inovadores 

de bioeconomia que lidam com 

energia, tecnologias agrícolas, 

ciências sociais, tecnologias 

ambientais e tantos mais 

precisam trabalhar em conjunto, 

desenvolver o conhecimento e 

as soluções

recentemente, foi apresentado o Manifesto da 
bioeconomia, reconhecendo a complexidade do tema. 
Mas, ao mesmo tempo, alcançou uma ampla varie-
dade de partes interessadas, desde o setor flores-
tal, até a pesca, onGs e muitos outros. ele cria um 
entendimento comum sobre o que é a bioeconomia. 
isso cria um compromisso comum para promover seu 
potencial.

hoje, o projeto da vila da bioeconomia ajuda a se 
comunicar sobre os bons exemplos de sua indústria. 
Mas nós precisamos fazer mais. para conversar com 
pessoas que ainda não estão vendidas na ideia e con-
vencidas de sua importância. Quem, se for parado na 
rua, não será capaz de dizer o que é a bioeconomia.

isso me leva ao meu segundo ponto: diferentes 
disciplinas devem trabalhar juntas na bioeconomia. 
este é claramente o caso da pesquisa e inovação 
nesta área. Devido ao amplo escopo dos pesquisa-
dores e inovadores de bioeconomia que lidam com 
energia, tecnologias agrícolas, ciências sociais, tec-
nologias ambientais e tantos mais precisam trabalhar 
em conjunto, desenvolver o conhecimento e as solu-
ções. para criar impacto na vida das pessoas.

Mas a interdisciplinaridade é tão aplicável às nos-
sas políticas. existem muitas políticas que podem ser 
muito bem pensadas em seu próprio domínio. Mas, 
desde que não estejam incorporados em outras polí-
ticas com as quais estão vinculados, o impacto será 
limitado.

esta mensagem está começando a passar na 
bioeconomia. e vemos mais e mais países mobilizan-
do a vontade política para trabalhar em todas as polí-
ticas. pegue a finlândia para um exemplo. a finlândia 
tem uma estratégia de bioeconomia bem definida e 
desenvolvida. uma estratégia que combina os esfor-
ços de cinco ministérios diferentes e o Gabinete do 
primeiro-ministro. e muitas outras ferramentas go-
vernamentais.

o resultado é que a finlândia possui florestas 
que fornecem papel, têxteis, medicamentos, produtos 
químicos, plásticos, embalagens inteligentes e mui-
to mais. as florestas também representam 80% das 
energias renováveis finlandesas. no entanto, com to-
dos esses usos, as florestas da finlândia ainda estão 
crescendo a cada ano.

isto é o que é possível quando diferentes setores 
planejam estrategicamente. e essa coerência na po-
lítica é uma obrigação para a bioeconomia na europa 
ter o maior impacto possível. isso me leva ao meu úl-
timo ponto sobre o aumento do investimento privado. 
porque não podemos ter uma bioeconomia florescen-
te sem o envolvimento pleno e ativo do setor privado.
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vestimentos privados é um quadro de política estável 
e previsível.

Mas, para chegar lá, temos que melhorar a coerên-
cia da nossa política. como mencionei no meu ponto 
anterior, a bioeconomia toca muitas políticas. para 
proporcionar estabilidade aos investidores, devemos 
garantir que todas as políticas apontem para a mesma 
direção em apoio à bioeconomia. Que o nosso ambien-
te regulatório incentiva o investimento privado.

não podemos ser um dos obstáculos que as em-
presas enfrentam. Devemos estar facilitando a sua 
entrada na corrida e de pé nas linhas laterais ani-

mando-os. Às vezes, há uma percepção de que as 
empresas não querem entrar nesta área. isso é to-
talmente falso. e para dar mais orientação, estamos 
estabelecendo uma plataforma de investimento em 
economia de energia no programa de trabalho para 
os três últimos anos do horizonte 2020, no valor de 
100 milhões de euros, criando mais incentivo para 
começar a investir em projetos inovadores de bioe-
conomia.

e é claro que o interesse em investir é visível 
através da dedicação dos parceiros da indústria en-
volvidos na empresa comum bio-based industries. 

E
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eles simplesmente precisam políticas corretas, os 
incentivos certos e regulamentos inteligentes.

esta é a nossa missão. acabamos de adotar a 
revisão da estratégia de bioeconomia. agora é hora 
de olhar para frente. no final do próximo ano, vamos 
propor e atualizar a nossa estratégia. vamos ajustá-lo  
para refletir as principais lições aprendidas e os 
avanços que foram nos últimos anos.

Mas também exploraremos se devemos ampliar o 
escopo. para ver se podemos dar a bioeconomia um 
papel na modernização da nossa indústria europeia.

e procuraremos dar à bioeconomia o lugar que 

merece na modernização da política agrícola co-
mum. estamos criando um direcionamento verda-
deiramente nova e positiva para a bioeconomia na 
europa.com nossas ações combinadas, teremos uma 
verdadeira bioeconomia na europa. um que funciona 
em conjunto com a natureza para atender às nossas 
necessidades. ao mesmo tempo em que protegemos 
nosso meio ambiente para as gerações vindouras.

estou ansioso para ouvir os resultados das dis-
cussões de hoje. espero que todos se envolvam com 
essa estratégia. e nos ajude a construir a bioecono-
mia da europa. •
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viver em rede é um aprendizado novo. está em 
construção e não tem fórmulas prontas. o que existe 
por enquanto são pessoas investigando, exercitando, 
experimentando e compartilhando aquilo que 
aprendem. sem nenhuma presunção, compartilho 
alguns dos obstáculos que enfrentei tentando 
empreender em rede e o que aprendi com eles. são 
obstáculos que aparecem para outras pessoas, e 
talvez essas informações sejam úteis.

O desafio de

rede
por oswaldo oliveira
economista e fundador do prospera

em
empreender
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agrande maioria das pessoas que se inte-
ressa por redes não o faz por causa do 
dinheiro e é exatamente por isso que ele 
se torna tão importante. se ele não existir, 

mesmo que minimamente, impede que as coisas ver-
dadeiramente importantes sejam feitas.

se não houver fluxo de dinheiro suficiente para 
que a pessoa possa viver em rede, ela é obrigada a 
arrumar um emprego tradicional e abortar a cami-
nhada que está fazendo tentando dar significado para 
a sua vida. para que esse problema seja resolvido, 
tem algumas coisas muito importantes que precisam 
ser compreendidas:

a) não existem várias redes, só existe uma rede. 
tudo está conectado.

b) nem o seu empreendimento, nem você como em-
preendedor contém a rede. tudo está contido na rede.

c) a rede só existe enquanto flui. a rede é com-
posta de fluxos.

d) se você quer fluxo para você, deve trabalhar 
para o fluxo da rede. o seu fluxo pessoal é o resultado 
direto da contribuição que dá para o fluxo da rede.

se você quer aumentar o fluxo de dinheiro para 
você, deve trabalhar para que o fluxo de dinheiro da 
rede aumente. e isso vale para tudo: amor, confiança, 
felicidade, segurança, liberdade, poder, significado, 
enfim, tudo aquilo que você desejar. 

se você quer para você, trabalhe para a rede.

Como trabalhar para a rede
a rede só existe enquanto flui. a rede não é uma 

coisa parada: é puro movimento.
não é um monte de nomes em um banco de da-

dos. não é a quantidade de membros de um gru-
po, nem de contatos em seu perfil. também não é 
uma marca ou um local. a rede não tem nome, se 
manifesta no conjunto das suas interações fortes e 
fracas.

você só está em rede enquanto está interagindo. 
parou de interagir, deixa de estar em rede. se quer 
trabalhar para a rede deve começar a interagir. Deve 
se organizar para isso.

reservar um tempo, prestar atenção e cuidar dis-
so. nada vai acontecer se não interagir.

na interação contínua você deve olhar para si 
mesmo e não para o outro. Muitas pessoas perdem 
oportunidades incríveis tentando convencer o outro 
a mudar. a oportunidade não está em mudá-lo, mas, 
sim, em servi-lo.

a caminhada do empreendedor em rede resume-se 
a conhecer a própria essência e colocá-la a serviço 
das necessidades da rede. parece pouco, mas não é.

primeiro porque não estamos acostumados a 
olhar para dentro de nós mesmos.

não conhecemos a nossa essência. estamos 
acostumados a nos apoiar nas “próteses da hierar-
quia”. normalmente não somos nós. somos um car-
go, uma empresa, um título, um projeto. e nesses lu-
gares não somos. só estamos.

Quando começamos a caminhada da vida em rede, 
apesar de pensarmos diferente, tendemos a limitar 
nossa identidade a essas “próteses” e aí atrapalha-
mos a manifestação de nossa verdadeira essência. 
começamos a interagir com as pessoas procurando 
um espaço para nós mesmos e pensamos mais ou 
menos assim: “sou especialista na área xyz, é isso 
que tenho para oferecer”.

para que a oportunidade de trabalhar para a rede 
se apresente, é necessário se libertar disso. o cami-
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nho é ficar atento para as coisas que lhe “incendeiam 
o coração”. É ali que você terá a pista da sua essên-
cia. na interação, alguém pode dizer, por exemplo: 
“Mas vai precisar de alguém que cozinhe…” e aí, den-
tro de você, dá um estalo. bingo!

É por aí mesmo que você tem que ir. tem coisa 
nessa coisa da cozinha para você.

Mas aí você pensa: “Mas eu não sei, não sou es-
pecialista em cozinha. não fiz faculdade de gastrono-
mia. não tenho títulos...”. não importa! tá com medo? 
vai com medo mesmo!

e não se limite a isso. não é porque você foi des-
pertado pela cozinha que você daqui para frente e 
para o resto de sua vida tem que ser um cozinhei-
ro. vai cozinhar e preste atenção nas coisas que lhe 
atraem durante o exercício da cozinha. você des-
cobrirá que você tem mil faces e que a combinação 

você só está em rede enquanto 

está interagindo. parou de 

interagir, deixa de estar em 

rede. se quer trabalhar para a 

rede deve começar a interagir. 

Deve se organizar para isso
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em rede, o paradigma é o da 

abundância, e a ética é a do 

cuidado. para identificar a 

necessidade da rede e ter a 

oportunidade de se colocar a 

serviço dela você precisa ouvir 

o que o outro está pedindo

delas em você o fazem único. a sua essência será 
reconhecida pela rede por essa identidade única. Que 
não tem o nome de uma profissão, de uma habilidade, 
de “skills” ou de uma especialidade. essa identidade 
será conhecida porque é você. ela terá o seu nome. 

em segundo lugar, porque não estamos acostu-
mados a perceber a necessidade da rede. normal-
mente já temos uma intenção na nossa cabeça. Já 
sabemos o que queremos e começamos a interagir 
querendo “arrebanhar” o outro para viabilizar a ideia 
que nós tivemos. Queremos convencer o outro da 
ideia que já tínhamos.

por isso que é tão difícil se instalar um ambiente 
verdadeiramente cocriativo. porque as pessoas logo 
cedem à tentação do debate, da discussão, do con-
vencimento. É o paradigma da escassez que ativa a 
ética guerreira. Mas  

C
A
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sim, a todo instante as pessoas estão pedindo 
ajuda. na maioria das vezes, elas não pedem com 
clareza, mas, do jeito delas, estão sempre pedindo.

ouça-as e ajude-as. esqueça os pensamentos crí-
ticos. não julgue. não fique pensando se a iniciativa 
da outra pessoa tem mérito ou não. se vai dar certo 
ou vai dar errado. simplesmente coloque-se a serviço 
e tente ajudar naquilo que o seu coração diz que você 
está apto a ajudar. ajude naquilo que você tem vonta-
de, sem compromisso com o resultado. faça isso no 
pequeno. esqueça a escala. você se surpreenderá. 
em pouco tempo, pelo exercício do serviço às pes-
soas de forma recorrente, você começará a perceber 
as necessidades comuns da rede. 

você perceberá isso simultaneamente ao conhe-
cimento da sua essência. Quando perceber a ne-
cessidade da rede e conhecer a sua essência, seu 

próprio empreendimento nascerá. enquanto isso, tra-
balhe para a rede.

estamos acostumados com o padrão organiza-
cional mais centralizado do que distribuído e, ao em-
preender, nos colocamos no centro do fluxo como um 
intermediário entre ele, entre os outros que normal-
mente chamamos de fornecedor e cliente. assim, nos 
colocamos entre a mercadoria e o mercado.

o empreendedor em rede deve desenvolver uma 
consciência sobre o sistema que está inserido e seus 
respectivos fluxos. Deve migrar de uma visão egos-
sistêmica para uma visão ecossistêmica. Deixar de 
ser egocêntrico para ser ecocêntrico. ao desenvolver 
essa visão, o empreendedor em rede, que já tenha 
uma maior compreensão de sua essência e das ne-
cessidades da rede, poderá visualizar quem são os 
nós da rede e qual o backbone que os conecta.

É muito importante entender que o empreendedor 
em rede deve se ver sempre como “nós”. o empreen-
dimento em rede só funcionará se o empreendedor 
for um nó da rede que está querendo empreender. o 
empreendimento não funcionará em rede se o em-
preendedor achar que está fazendo as coisas para 
os outros.

o truque é prestar atenção na linguagem. se fa-
lar “eles”, dançou. não faça nada para “eles”. só faça 
para “nós”. entendendo isso, o empreendedor poderá 
iniciar o seu empreendimento na prática a partir de 
uma simples pergunta: Que necessidade nossa va-
mos resolver?

se o empreendedor se disponibilizar para a intera-
ção, entrar em contato com a sua essência, entender 
que integra um sistema maior que ele mesmo e con-
tribuir para sanar as necessidades da rede não terá 
esse problema e nem fará a si essa pergunta. ela se 
autodestruirá, uma vez que em rede não existem nem 
os outros e nem o meu. entender isso é fácil. o difícil 
é incorporar esse entendimento no nível do saber. •

o empreendimento não 

funcionará em rede se o 

empreendedor achar que 

está fazendo as coisas 

para os outros
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universal
por Kacy Qua
estrategista de inovação

aleluia! há uma nova heroína na cidade. aquela pela qual todos 

estamos orando. e ela tem percorrido o globo ultimamente, surgindo 

em diversas nações como holanda, Quênia, canadá, Índia, escócia, 

finlândia e uganda. ela recentemente fez sua estreia na califórnia. 

ela é uma bala de prata brilhante, preparada para salvar o dia em 

que os famosos exércitos de inteligência e robôs chegam a assumir 

todos os nossos empregos. seus partidários são companheiros 

de cama improváveis, que vão desde libertários radicais até 

esquerdistas mais liberais. o nome dela é renda Mínima universal 

(rMu). e goste dela ou não, você pode ter certeza de que seu nome 

estará nos lábios de todos muito em breve.

Que a

renda
seja
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as pessoas dispostas a cavar um pouco 
mais do que a suposição idealista de que a 
rMu será magicamente financiada, imple-
mentada e eficaz a tempo de resolver uma 

próxima crise de desemprego são curiosas sobre 
duas coisas: “De onde virá o dinheiro?” e “será que 
funcionará?” e, dado que não é tão urgente resolver 
o primeiro sem que este seja afirmativo, vou me con-
centrar em por que ele pode não funcionar (e o que 
precisamos fazer para solucionar esse problema ne-
gligenciado que ameaça levar todo o navio com isso).

a rMu não acontecerá no vácuo, como uma fi-
losofia debatida apenas em ideais. não importa o 
quanto isso funcione porque é justo e equitativo ou 
quanto tem que funcionar porque não temos melhor 
alternativa, é um sistema social, o que significa que 
seu insumo são pessoas. e infelizmente, qualquer 
pessoa educada em nossos sistemas escolares tem 
o grau errado para a descrição do trabalho da rMu. 
isso exige que as pessoas tenham um conjunto com-
pletamente diferente de habilidades e motivação do 
que o que está disponível entre a nossa força de 
trabalho atual. porque passamos os últimos 200 
anos treinando para ser ruim na rMu. nós fomos 
treinados para ser mais como inteligência artificial, 
o campeão incontestável do seguimento das regras. 
nós tivemos nossa motivação intrínseca programa-
da e substituída por um sistema de recompensas ex-
trínsecas de cima para baixo. Quem precisa de uma 
bússola interna quando temos chaves de resposta, 
soluções certas e erradas, caminhos de carreira 
pré-determinados e empresas que sempre indicar 
que avançar é a melhor alternativa?

se você quiser ver os desafios que a proposta de 
renda mínima enfrentará, você só deve olhar para ex-
periências de autogestão. semelhante à rMu, este 
modelo organizacional exige que seus adeptos se-
jam amplamente motivados. e a transição da gestão 
hierárquica para um sistema mais distribuído e plano 
tem sido bastante perigosa que mesmo alguns dos 
maiores campeões da causa se renderam. porque 
para a grande maioria dos funcionários, há confor-
to em simplesmente fazer o que você diz para fazer. 
ao acreditar que existe um caminho certo para que 
as coisas sejam feitas. ao acreditar que alguém aci-
ma você sabe mais do que você, e toma as decisões 
com base nesse conhecimento adicional. ao saber 
que você está seguro em seu trabalho, folha de paga-
mento e benefícios, porque o papel está claramente 
definido e você possui educação e experiência ade-
quadas para isso. e há conforto no conhecimento de 
que, se você continuar seguindo os passos certos, 

você também ganhará o título, o salário e o poder – o 
sucesso – que, finalmente, você se sentirá satisfeito 
e feliz.

tanto a auto-organização como a rMi requerem 
operação sob um novo conjunto de regras. tomando 
total posse de suas ações. fazendo passos com base 
na curiosidade ou instinto, sem ter um caminho cla-
ro para onde eles vão te levar. atuando na ausência 
de informações completas. aprender com os erros e 
se adaptar. os melhores candidatos para a rMu são 
pessoas que poderiam imediatamente responder a 
pergunta: “o que você faria se não tivesse que tra-
balhar para atender às suas necessidades básicas?” 
assim, convida pessoas que não hesitam em respon-
der perguntas como:

• Qual legado você quer deixar?
• o que você é único capaz?
• como você define o sucesso sem o título e o salário?
• o que o motiva a trabalhar duro?
• o que você faria se ninguém estivesse assistindo?
• pelo o que você está disposto a sofrer?
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você sabe, o tipo de perguntas que as pessoas 
ricas consideram durante os retiros e nas sessões 
com coachs. o tipo de perguntas que nos sentimos 
desconfortáveis explorando fora dos limites de nos-
sas revistas e meditações (se as considerarmos de 
forma geral). o tipo de questões fundamentais que 
nos ajudam a construir carreiras e vidas preenchi-
das com propósito e significado individuais. o tipo de 
questões universais que devem ser um aprendizado 
fundamental em nossas escolas.

porque isso é importante. a autoanálise e a des-
coberta são tão essenciais para o futuro da ubi como 
descobrir se o sistema deve contar com um imposto 
regressivo ou um imposto sobre os robôs. se o sis-
tema deve ser nacional ou local. completamente livre 
de restrições ou condicional.

uma população em que o sistema de renda mínima 
é bem-sucedido é uma população que não está parali-
sada pela liberdade que teriam para tomar decisões de 
carreira que não eram apenas dinheiro. É uma comuni-
dade de pessoas que entendem como querem impac-

tar outras pessoas e o mundo. É um grupo consciente 
de si mesmo que passou tempo explorando suas for-
ças e fraquezas, interesses e paixões. É um grupo que 
não precisa de alguém para constantemente dar-lhes 
instruções e respostas chaves, porque começando 
quando eram jovens, eles aprenderam a aproveitar a 
motivação intrínseca como um guia.

enquanto passamos a próxima década discutindo 
sobre como financiar a rMu, como implementá-la e 
quão grande deve ser, também podemos começar a 
preparar as pessoas para a mudança de mentalida-
de maciça que é essencial para o sucesso da rMu. 
podemos começar imaginando o futuro que quere-
mos criar se não tivéssemos que confiar em em-
pregos para atender às nossas necessidades mais 
básicas. podemos começar ajudando a próxima ge-
ração a definir o que o sucesso significa para eles 
individualmente, e oferecendo-lhes as ferramentas 
para construir seu próprio caminho para alcançá-lo. 
e podemos fazê-lo por ser um exemplo, assumindo a 
liderança ao fazê-lo nós mesmos. •



24

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

C
A

PA

por Kelly nascimento
editora de insight-bioma

ano da

o biênio que se inicia em 2018 pode representar o início de uma 
nova era, tão transformadora quanto há um século, quando se 
consolidou a sociedade do consumo. estamos prestes a vivenciar 
mudanças disruptivas, impulsionadas por novas formas de produzir, 
consumir e se relacionar. as chamadas tecnologias “habilitadoras”, 
hoje ainda recém-nascidas, começarão a acertar o passo logo 
após 2020. as empresas que quiserem se manter competitivas na 
próxima década precisam começar a mudar agora e a se alinhar ao 
novo zeitgeist que surge no horizonte.

2018,
disrupção
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a base da concorrência passará da mera 
aplicação para a melhoria da tecnologia 
fundamental. o primeiro passo será en-
contrar formas de tirar o máximo partido 

dos recursos tecnológicos que já temos, para avançar 
a partir daí. nessa corrida, o Google e a Microsoft saí-
ram na frente e começaram a fabricar seus próprios 
chips, que são otimizados para tarefas de inteligência 
artificial.

a melhor otimização, no entanto, ainda está por 
vir. eventualmente, teremos que mudar para arqui-
teturas fundamentalmente novas, como computação 
quântica e neuromórfica. uma grande variedade de 
empresas, de gigantes tecnológicos como a ibM e a 
intel, bem como startups como rigetti e D-wave, gas-
taram bilhões em desenvolvimento nos últimos anos, 
e esses recursos devem estar comercialmente dispo-
níveis até 2020. 

no entanto, a transição não será linear. essas no-
vas tecnologias não só serão mais poderosas, mas 
também serão fundamentalmente diferentes, e esta-
mos olhando uma curva de aprendizado que levará 

pelo menos uma década até que realmente saibamos 
como usá-las e aplicá-las. aqueles que começam 
cedo terão vantagem. 

Sobrevivendo à tranSição
basta observar a lista das maiores empresas do 

início do século para perceber que a mudança foi sur-
preendente. em 2001, a General electric foi a empre-
sa mais valiosa do mundo. hoje não está nem mesmo 
no top 50. ao mesmo tempo, cinco das dez melhores, 
alphabet, amazon, facebook, tencent e alibaba eram 
startups ou não existiam em 2000.

se o histórico servir como guia, uma lista similar 
dentro de dez anos incluirá nomes que ainda não ou-
vimos falar. ao mesmo tempo, muitos gigantes hoje 
provavelmente cairão no caminho. a expectativa de 
vida no ranking s&p 500 continua a cair, e a consul-
toria innosight prevê que 75% das empresas da lista 
serão substituídas em 2027.

embora já possamos ver formas aproximadas de 
como será o futuro, é quase impossível saber quais 
serão as implicações reais. Dê uma olhada nas apli-
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cações mais utilizadas no seu smartphone, as quais, 
provavelmente, não estavam em seu radar há uma 
década. então, em vez de tentar prever o futuro, seria 
melhor explorá-lo conectando-se a outros, experi-
mentando novas tecnologias e modelos de negócios 
e mantendo seus olhos abertos.

“a inovação é sempre mais sobre redes do que 
nós. Muito como cem anos atrás, não será uma “pró-
xima grande coisa” que muda o mundo, mas uma 
confluência deles. É por isso que, embora hoje os 
impactos das tecnologias nascentes não sejam atin-
gidos até os próximos anos, você precisa começar a 
mudança agora. Grandes empresas não se adaptam, 
preparam-se”, alerta Greg sattel, autor do livro “Ma-
pping innovation”.

o que eSperar de 2018?
confira as áreas que capitanearão essa transição:

revolução energética 
estamos entrando em uma nova era em que os 

interesses ambientais e econômicos se alinham. os 
custos das energias renováveis têm caído conside-

ravelmente e, na próxima década, se tornarão mais 
baratos do que os combustíveis fósseis, segundo pro-
jeções de consultorias. ao mesmo tempo, os carros 
elétricos caminham para se tornar mais baratos do 
que os movidos a gasolina em 2022, nas economias 
desenvolvidas. 

a toyota já anunciou que, em 2025, todos os seus 
veículos sairão de fábrica com as opções de energia 
elétrica ou híbrida, com mais de 10 novos modelos 
totalmente elétricos sendo lançados em breve.

o único contratempo a ser vencido é a capaci-
dade de armazenamento de energia. a tecnologia 
atual se aproxima de limites técnicos, e o avanço 
provavelmente diminuirá lentamente nos próximos 
dez anos. portanto, é essencial que possamos en-
contrar pelo menos duas novas baterias químicas 
– uma para o transporte e outra para a grade – no 
futuro próximo.

o futuro pode parecer um pouco mais brilhante 
depois de 2020, uma vez que uma série de tecnolo-
gias nascentes atingem seu passo e a inovação muda 
de bits de volta aos átomos. os avanços na ciência 
dos materiais provavelmente irão revolucionar a 
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forma como fazemos as coisas, enquanto as novas 
tecnologias genômicas como têm o mesmo efeito de 
cuidados de saúde, ao começarmos a ingerir genes 
para curar doenças como hemofilia e câncer.

as novas arquiteturas de computação mais pode-
rosas, bem como a queda dos custos de energia e os 
avanços na inteligência artificial, acelerarão e refor-
çarão essas tendências. os desenvolvimentos ao lon-
go da última década provavelmente serão atenuados 
pelos próximos.

o varejo começará a sentir os impactos da união 
entre inteligência artificial e automação, o chamado 
comércio automatizado. a novidade já é realidade na 
china, onde a varejista JD.com está construindo ar-
mazéns automatizados, tecnologia de drones e sis-
temas de planejamento de rotas de ai para entregar 
92% das compras no mesmo dia ou no dia seguinte 
para a maioria dos clientes.

a consultoria trendWatching destaca outro resul-
tado poderoso da junção dessas tecnologias, indicado 
o impacto profundo que elas devem ter sobre a forma 
como os consumidores se comportam e o que eles 
esperam das marcas. e, em 2018, esse impacto será 
sentido pelo setor varejista.

porque em 2018, os consumidores com coisas 
mais importantes a serem feitas – ou seja, todos – 
aceitarão a terceirização de certas experiências de 
varejo para algoritmos e dispositivos inteligentes. 
isso significa a automação de procura, negociação, 
compras, acordos de entrega e muito mais.

o próximo passo natural é a experiência varejista 
evoluir para a-commerce, dominado por assistentes 
pessoais alimentados por inteligência artificial. 

posso pagar com o telefone?
em breve, nos surpreenderemos com o surgimen-

to de lojas físicas sem funcionários, gerenciadas por 
smartphones. uma promessa para 2018 é a loja sem 
caixa, da amazon, em seattle. em julho de 2017, o gi-
gante chinês taobao estreou o tao cafe: os usuários 
conectam seus smartphones na porta do estabele-
cimento, compram os itens de que precisam e vão 
embora. Depois, recebem a conta através do telefone. 
enquanto isso, a líder de supermercados na Índia, a 
hypercity, lançou duas lojas sem caixas na cidade de 
hyderabad.

ao fim, essa tendência fala sobre uma mudan-
ça tão profunda quanto possível: um mundo em que 

C
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as marcas estarão vendendo tanto para algoritmos 
quanto para humanos. as implicações – estratégia de 
preços, ações de marketing e gestão – são infinitas.

não menos disruptiva é a promessa de desenvol-
vimento assistido, outra tendência para 2018.

consumidores pós-demográficos – de todas as ida-
des! – estão criando novas narrativas da idade adulta. 
em 2018, eles vão procurar marcas para ajudar. Mode-
los de passarela transgêneros. aulas de empresários 
para idosos. uma marca de luxo lançando uma linha de 
produtos com um artista de rua. olhe ao redor e sinais 
do mundo pós-demográfico – um mundo de estilos de 
vida mais diversificados e complexos – estão em toda 
parte. os consumidores pós-demográficos procurarão 
as marcas para ensinar-lhes habilidades de vida, dei-
xá-las terceirizar tarefas diárias ou ajudá-las a realizar 
metas de vida pessoal. tudo isso motivado pela vonta-
de de alterar as atitudes sociais e reduzir as pressões 
econômicas convergentes. 

até agora, tão longo prazo. o que está alimen-
tando essa tendência agora? a resposta reside nas 
novidades dos meios de vida em que milhões de con-
sumidores estão agora profundamente imersos em: 
pensar em superpoderes digitais, economia compar-
tilhada, espaços de coworking, estilos de vida sob de-
manda e muito mais. em 2018, esses consumidores 
esperam que as marcas aproveitem tudo isso para 
ajudá-los a elaborar as narrativas da idade adulta que 
lhes convêm.

alimentos via impressão 3d
os consumidores estão se tornando cada vez mais 

sensíveis a temas como os direitos dos animais e a 
escassez mundial de alimentos. startups e criadores 
estão, portanto, atentos a novas fontes de alimentos, 
tais como ovos feitos de ingredientes vegetais, barras 
de chocolate feitas de farinha de insetos, algas de 
bioimpressoras 3D e carne cultivada feita em labo-
ratório. os insetos ainda não foram aprovados como 
recursos alimentares na alemanha, embora a proibi-
ção possa cair em 2018, já que a união europeia está 
revisando o regulamento sobre novos alimentos. os 
alimentos produzidos sinteticamente também podem 
se estabelecer como uma alternativa para a agricul-
tura industrial e culturas geneticamente modificadas 
no futuro, o que seria uma boa notícia para veganos 
e vegetarianos que não comem carne por razões éti-
cas. bill Gates e richard branson estão atualmente 
investindo no startup Memphis Meats, que desenvol-
ve a carne de células-tronco. tudo isso pode revolu-
cionar a indústria de alimentos, criando um panorama 
completamente diferente do que hoje conhecemos.

o próximo passo é a experiência 

varejista evoluir para 

a-commerce, dominado por 

assistentes pessoais alimentados 

por inteligência artificial



30

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

Companhia virtual
as “entidades virtuais” saltarão de meros robôs 

para companheiros. em 2018, milhões de consumi-
dores começam a sentir que é possível ter uma con-
versa significativa (um relacionamento, mesmo) com 
robôs que entretêm, educam, curam e até mesmo fa-
zem amizade.

essa mudança pode soar mais como cena de filme 
de ficção científica do que a realidade, mas é funda-
mentada em mudanças profundas, tanto tecnológicas 
como sociais. a empresa de tecnologia Gartner pre-
viu que, até 2020, uma pessoa terá mais conversas 
com bots do que com sua esposa.

e, enquanto inteligência artificial e machine lear-
ning tornam cada vez mais possível o modelo miméti-

co de conversas humanas, milhões de consumidores 
já estão profundamente imersos em comportamentos 
que fazem com que os companheiros virtuais sejam 
o próximo passo natural em 2018. nós não estamos 
apenas falando do surpreendente aumento de 394% 
no tempo gasto em aplicativos sociais e de mensa-
gens em 2016, segundo dados divulgados pelo Yahoo 
em junho de 2017. estamos falando de relacionamen-
tos com assistentes pessoais que já se estendem 
para além do meramente funcional. não é de admirar 
que a apple esteja contratando engenheiros de sof-
tware com formação em psicologia para “ajudar siri 
a ter conversas sérias”.

a apple já responde à expectativa de que assis-
tentes pessoais se tornem companheiros. Mas essa 
expectativa se estende muito além dos gigantes da 
tecnologia. um total de 72% dos usuários regulares 
de tecnologia de voz acreditam que as marcas deve-
riam ter vozes e personalidades exclusivas para seus 
aplicativos.

misticismo hipster
apesar da intensificação da relação homem-má-

quina, testemunharemos também o crescimento da 
espiritualidade, mas não nos moldes tradicionais 
cristãos. a aposta de especialista vem dos estados 
unidos. trata-se de uma nova estética, que se move 
em direção à europa, que, à primeira vista, revela 
uma busca por misticismo e espiritualidade. por trás 
desse movimento reside o profundo anseio que mui-
tas pessoas sentem por um senso de orientação. no 
novo movimento místico, as mulheres milenares se 
referem a si mesmas como “bruxas” e se consideram 
parte de um movimento feminista autocapacitador. 
paralelamente ao aspecto político do movimento mís-
tico, há também um contraconceito para as religiões 
organizadas; uma nova espiritualidade comercial – de 
certa forma, a hipsterização do esoterismo. os sinais 
para isso foram observados há muito tempo. ao lon-
go dos últimos anos, o festival hippie “burning Man” 
esteve na moda, enquanto o ritual peruano de trans-
cendência regado a ayahuasca ganha popularidade, 
assim como cristais modernos. ainda é muito cedo 
para dizer se esta tendência terá um impacto dura-
douro no acesso à espiritualidade ou, se preferir, ser 
categorizado como um fenômeno de estilo de vida.

nas mais diversas áreas de conhecimento, as 
perspectivas são motivadoras. será que o brasil está 
preparado para surfar essa onda de inovação? Que 
não morramos na praia. nesse ano de emoções ga-
rantidas pela disputa eleitoral, o projeto de país, mais 
do que nunca, estará em pauta. •

C
A

PA



31

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A



32

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

IN
O

v
A

ç
ã

O



33

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

IN
O

v
A

ç
ã

O
?

por patrick towell
ceo do Golant Media ventures 
e pesquisador do its rio

O que é

após viver às margens de diferentes 
círculos, surgiu o desafio de me 
tornar um pesquisador do instituto 
de tecnologia e sociedade no rio 
(its rio). este think tank, atualmente 
pouco conhecido no reino unido, 
faz pesquisas, mas não é uma 
universidade; trabalha com jogadores 
de tecnologia global, mas não é um 
negócio; desenvolve novos produtos 
e serviços, mas não é um start-up; 
influencia a política pública, mas não 
é um órgão do estado nem se alinha 
com um lobby político particular.
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seu objetivo é impactar positivamente as 
vidas, sociedades e economias de pessoas 
além do brasil – em particular, o sul Global 
e a américa latina. e é sobre esta palavra 

“impacto” que atrai meu interesse profissional e pes-
soal. porque para cumprir as definições de inovação 
de muitos e muitos outros, deve haver um impacto 
social e/ou econômico – um benefício, uma adição de 
valor de processos existentes novos ou melhorados 
– da novidade ou ideia no centro de uma inovação.

o professor ronaldo Mota, chanceler do Gru-
po estácio, que gentilmente fez uma visita ao rei-
no unido para estimular nossos cérebros, definiu a 
inovação como um “ciclo de vida” na grande escala 
do empreendimento humano. ao longo dos tempos, 
a pesquisa dá origem à ciência – compreensão dos 
fenômenos no mundo e modelos que nos ajudam a 
prever ou mudar esse mundo. esse conhecimento 
pode ser aplicado a problemas específicos – criando 
uma ou mais tecnologias. no entanto, por si só, essas 
duas etapas não criam impacto.

o que neste modelo é o terceiro estágio de inova-
ção requer escala. este não é o mundo do criativo one
-off, o protótipo ou o piloto. para adotar com sucesso 
uma tecnologia e assimilar uma série de mudanças re-
lacionadas com “como as coisas são feitas”, o conheci-
mento em torno da tecnologia e das mudanças relacio-
nadas precisa ser codificado, registrado, documentado; 
a adoção e a assimilação precisam ser propositadas 
– para um fim ou necessidade definido; e, finalmente, 
precisa ser replicável a um custo econômico.

para adotar com sucesso uma 

tecnologia e assimilar uma 

série de mudanças relacionadas 

com “como as coisas são 

feitas”, o conhecimento em 

torno da tecnologia e das 

mudanças relacionadas precisa 

ser codificado, registrado, 

documentado
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em termos da revolução industrial do século xix, 
esta etapa final é o “negócio” em torno da tecnologia. 
na linguagem de startups e capital de risco, esta é 
a “ampliação”. na empresa social, é por isso que o 
investimento para conscientemente criar impactos 
sociais ou ambientais positivos tornou-se conhecido 
como investimento de impacto (social).

a razão pela qual a escala é particularmente per-
tinente para o brasil, américa latina e o sul Global 
é que os desafios (e as oportunidades) são grandes. 
o brasil sozinho é o 5º maior país em tamanho (2,5 
milhões de km2) e o 6º maior da população (208 m). 
problemas econômicos e sociais não serão resolvi-
dos por uma evolução suave ou por soluções alta-
mente localizadas – seja elas em negócios, empresas 
sociais ou serviços públicos.

então, para olhar para uma esfera aparentemente 
desconectada, o que estou vendo no meu trabalho no 
reino unido com organizações culturais é que, em 
face da recessão econômica, do menor subsídio pú-
blico e de mudanças sem precedentes nos hábitos do 
consumidor, muitas organizações menores não so-
breviverão na sua forma atual.

enquanto a fusão por atacado destruirá o Dna cria-
tivo que faz com que essas companhias de teatro, locais 
de performance, galerias e museus sejam atraentes 
para seus visitantes e públicos, novos modelos opera-
cionais e estruturas de governança são necessários. 
eles precisam operar funções ou serviços comuns em 
escala para permitir que eles adotem inovações e assi-
milem as necessárias mudanças culturais e organiza-
cionais necessárias para obter benefícios.

por exemplo, o desempenho filmado (como o nt 
live ou a versão cinematográfica da adaptação de 
York theatre do livro clássico, railway children) pode 
mudar a vida das pessoas que normalmente não fre-
quentam teatro, mas apenas se o conteúdo de fontes 
diferentes é combinado em um catálogo com massa 
crítica. para provar o ponto em que a tecnologia é 
apenas uma parte de tais interrupções, as inovações 
realizadas na plataforma de distribuição de filmes ci-
negi que eu ajudei são tão curatoriais, contratuais e 
financeiras quanto técnicas.

os dados do cliente podem ser usados para ofe-
recer novos serviços para ajudar os residentes e vi-
sitantes a encontrar experiências culturais e, por sua 
vez, ajudar as organizações culturais a gerar recei-
tas e financiamentos adicionais. isso só funcionará 
com volume, detalhes e permissões suficientes, o que 
está além da maioria das organizações menores para 
conseguir por conta própria – mas também dentro da 
capacidade dos consórcios de locais culturais basea-
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dos em cidades ou regiões de se realizar através de 
aquisições conjuntas ou mesmo de joint ventures.

e então, se olharmos para o futuro da tv, há outro 
paralelo útil. o investimento em programação original 
pelos gigantes norte-americanos amazon e netflix 
neste ano ultrapassará mais de 50% do gasto total em 
novos conteúdos por transmissores de tv europeus. 
além dos bolsos profundos, o que esses dois nova-
tos não têm como radiodifusor são dados sobre os 
gostos e as preferências do público – que as emisso-
ras de radiodifusão tradicionais não possuem de sua 
transmissão terrestre, e que apenas estão começan-
do a receber seus serviços video-on-Demand – para 
reduzir os riscos de seus julgamentos criativos.

É por isso que meu foco de pesquisa com o its é 
olhar para quais inovações podem ser traduzidas en-
tre a economia criativa comercial, as artes culturais 
e o setor de patrimônio e as empresas digitais – e as 
barreiras regulatórias, políticas e de financiamento 
para este acontecimento. um exemplo disto são as es-
truturas jurídicas radicalmente diferentes em muitas 

jurisdições legais diferentes para publicar conteúdo 
de vídeo, dependendo se você é um radiodifusor, um 
provedor de telefonia ou um intermediário da internet.

e é por isso que a equipe da its e seu programa 
de bolsas são especiais. eles e os pesquisadores que 
convidaram este ano trabalharam duro. Mas, como 
importante, todos nós tocamos muito – desde escala-
das guiadas e festas tradicionais até caipirinhas após 
o trabalho e abraços compartilhados (o brasileiro 
para abraços) antes de irmos para casa.

assim como a Weta, a casa de efeitos especiais 
digitais da nova Zelândia, por trás do senhos dos 
anéis que empregou codificadores da ásia vizinha e 
descobriu que brincadeira sobre bebidas depois do 
trabalho fez com que os kiwis compreendessem a 
estética asiática e o senso de humor, a equipe ins-
piradora do its provará que caipirinhas e abraços 
criam tanta colaboração intercultural e inovação in-
tersetorial como a pesquisa formal que ela e seus 
companheiros conduzem.

estou ansioso para muitos mais anos de ambos! •
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2050
Meta: zerar  
as emissões até 



37

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

por frank appel
ceo do Deutsche post da Dhl

se as empresas realmente enfrentarem o desafio do 

clima, conseguirão muito mais do que “apenas” reduzir 

as pressões sobre o meio ambiente, que é vital. para 

toda empresa global e, no nosso caso, como o principal 

fornecedor de logística do mundo, o compromisso de 

se libertar das emissões até 2050 tende a desencadear 

uma de duas reações: ou consideram mera estratégia de 

marketing ou excesso de otimismo.
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ambas as hipóteses estão erradas. fazer tal 
compromisso é simplesmente inevitável. a 
mudança climática é um claro risco para o 
valor de todas as empresas de todo o pla-

neta. ao mesmo tempo, o verdadeiro potencial para 
combater as mudanças climáticas só será alcançado 
quando a engenhosidade humana e a eficiência do 
mercado forem aproveitadas. por essa razão, os líde-
res empresariais compreendem que, cada vez mais, 
abordar o risco climático não é apenas um custo. É 
também uma oportunidade para gerar valor através 
de novos modelos de negócios e investimento em no-
vas tecnologias.

o objetivo da cop 23, a conferência da onu so-
bre mudanças climáticas – atualmente realizada em 
bonn, alemanha, a cidade onde a sede global da nos-
sa empresa está localizada – é encontrar formas de 
alcançar um resultado positivo para o meio ambiente.

esse desafio também é particularmente direciona-
do às grandes corporações. com base no que aprendi 
desde 2008, quando estabelecemos compromissos 
específicos para reduzir nossas emissões globais, 
gostaria de apontar quatro lições fundamentais:

em primeiro lugar, o compromisso de zerar as 
emissões exige repensar muitas atividades comer-
ciais. para nós, reavaliar tudo através do prisma da 
sustentabilidade deu uma nova qualidade ao nosso 
relacionamento com fornecedores e clientes.

por exemplo, nossos caminhões teardrop aero-
dinamicamente projetados, usados para o transporte 
rodoviário de longa distância, reduzem o consumo de 
combustível e as emissões de carbono. além das ne-
cessidades de nossa própria empresa, trabalhamos 
com nossos clientes para criar versões sob medida 
para eles.

em segundo lugar, precisamente porque não há 
bala de prata, é preciso iniciar muitas etapas concre-
tas rapidamente e sistematicamente. esses esforços 
começam com passos tão pequenos quanto a mu-
dança para iluminação leD em nossas instalações 
em todo o mundo e redescobrindo os benefícios de 
confiar em bicicletas para entrega urbana na máxima 
extensão possível.

em terceiro lugar, o sucesso depende de soluções 
que flutuem tanto de baixo para cima como de cima 
para baixo em cada empresa. os laboratórios de star-

C
LI

M
A



39

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

tups, que capturam ideias promissoras de funcioná-
rios de base, desempenham um papel importante a 
esse respeito.

em quarto lugar, uma empresa preparada para 
repensar sua maneira de fazer negócios pode desco-
brir soluções transformadoras que produzem novas 
companhias com verdadeiro potencial de longo prazo.

Quanto a nós, nos tornamos e-empresários. ope-
rando uma frota total de 92 mil veículos de entrega, 
uma tarefa central na nossa agenda para 2050 é ir 
além da nossa dependência de veículos de entre-
ga a diesel e mudar para veículos elétricos. esses  
e-veículos devem ser tão robustos quanto os veículos 
a diesel no transporte de cargas pesadas, capazes 
de enfrentar tráfego pesado e as constantes paradas 
para entrega de mercadorias nas cidades. Devem 
também ser confiáveis o bastante para serem usados 
até 300 dias por ano.

Quando não conseguíamos encontrar um forne-
cedor adequado no mercado, nós acionávamos uma 
startup baseada em universidade, a streetscooter, que 
posteriormente adquirimos. agora estamos construin-
do um produto inicial para uma gama completa de veí-
culos elétricos e expandindo sua capacidade de produ-
ção de 10 mil veículos este ano para 20 mil em 2018.

uma motivação importante para nós é demonstrar 
que a e-mobilidade pode se tornar prática padrão na 
indústria de logística global. É por isso que, depois 

de aumentar a escala na alemanha, agora estamos 
começando a lançar esta solução globalmente. além 
disso, uma vez que os streetscooters podem ser 
adaptados às necessidades de entrega específicas de 
outras indústrias, eles podem fornecer soluções de 
mobilidade urbana em uma base muito mais ampla.

para reduzir ainda mais as emissões e nível de 
ruído gerado por nossa empresa, apostamos em  
e-bikes e e-triciclos. atualmente os utilizamos em 58 
cidades em 12 países europeus, incluindo frança, itá-
lia, reino unido e holanda. para nós, a implementa-
ção em grande escala dessas medidas é fundamental 
para atingir um marco importante em 2025: 70% dos 
nossos serviços de entrega serão livres de emissões.

não há dúvida de que cumprir o nosso próprio 
compromisso de zerar as emissões em 2050 se tor-
nará cada vez mais difícil. para o caminho à frente, 
estou muito encorajado por um fato inesperado: res-
ponder ao desafio climático vai muito além de abordar 
apenas questões ambientais.

como aprendi ao longo de minha trajetória, as ini-
ciativas verdes levam a novas formas de produtividade 
e, ao longo do tempo, a criação de mercados inteira-
mente novos com demanda crescente por soluções 
sustentáveis. no entanto, aspirações arrojadas são ne-
cessárias para catalisar esse processo. esta é a ma-
neira pela qual as empresas podem – e devem – liderar 
a transformação que é necessária globalmente. •

os líderes empresariais 

compreendem que, cada vez 

mais, abordar o risco climático 

não é apenas um custo. É 

também uma oportunidade 

para gerar valor através de 

novos modelos de negócios 

e investimento em novas 

tecnologias
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passado um período histórico no qual 

dedicamos boa parte da atenção pública 

ao combate à pobreza, nos vemos em 

meio ao desafio estrutural das inaceitáveis 

desigualdades sociais brasileiras. além de 

serem um problema em si, as desigualdades 

são barreiras ao acesso a direitos básicos, 

fomentam a violência e impedem a própria 

superação da pobreza no longo prazo. 

um drama 
brasileiro

por Katia Maiaa
Diretora executiva da oxfam brasil

oded Grajew
presidente do conselho Deliberativo 
da oxfam brasil

D
es

ig
ua

ld
ad

e,D
E

SE
N

v
O

Lv
IM

E
N

TO



41

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

desigualdades brasileiras”. nele, nos debruçamos 
sobre o estado das diferenças nos níveis de renda, 
riqueza e acesso a serviços no país, bem como nas 
políticas públicas que combatem ou retroalimentam 
estas desigualdades. entre as principais conclusões 
do estudo, estão os fatos de que 5% da população têm 
a mesma fatia de renda que os outros 95%, e os seis 
maiores bilionários brasileiros possuem o mesmo 
patrimônio que a metade mais pobre da população.

contribuem para isso nosso injusto sistema tri-
butário, nossos ainda insuficientes investimentos em 
saúde e assistência social, e, em particular, nossos 
desafios históricos para ampliar o acesso à educa-
ção pública. Da mesma forma, a discriminação contra 
mulheres e a população negra representa barreira es-

d iferenças extremas entre grupos sociais 
jogam contra a nossa economia, e são solo 
fértil para instabilidades políticas. a oxfam 
brasil tem seu foco central de trabalho nas 

desigualdades do nosso país. por aqui, a concentra-
ção de renda, o patrimônio e os serviços essenciais 
nas mãos de poucos chegam a níveis extremos, nos 
colocando como o 10º pior país no mundo, segundo o 
programa das nações unidas para o Desenvolvimen-
to (pnuD). esta condição é resultado de escolhas 
feitas ao longo de nossa história, via de regra, pelas 
elites políticas e econômicas que compõem o topo de 
nossa pirâmide social.

em setembro de 2017, a oxfam brasil lançou o 
relatório “a distância que nos une: um retrato das 
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trutural na superação de desigualdades, algo que nem 
mesmo boas políticas do passado recente – como as 
cotas raciais – deram conta de superar. por fim, há 
lacunas profundas em nossa democracia, que repre-
sentam empecilhos para que ela trabalhe em prol de 
toda a sociedade e não de setores privilegiados.

passado um período histórico no qual dedicamos 
boa parte da atenção pública ao combate à pobre-
za, nos vemos em meio ao desafio estrutural das 
inaceitáveis desigualdades sociais brasileiras. além 
de serem um problema em si, as desigualdades são 
barreiras ao acesso a direitos básicos, fomentam a 
violência e impedem a própria superação da pobreza 
no longo prazo. 

Diferenças extremas entre grupos sociais jogam 
contra a nossa economia, e são solo fértil para ins-
tabilidades políticas. a oxfam brasil tem seu foco 
central de trabalho nas desigualdades do nosso país. 
por aqui, a concentração de renda, o patrimônio e os 
serviços essenciais nas mãos de poucos chegam a 
níveis extremos, nos colocando como o 10º pior país 
no mundo, segundo o programa das nações unidas 
para o Desenvolvimento (pnuD). esta condição é re-
sultado de escolhas feitas ao longo de nossa história, 

via de regra, pelas elites políticas e econômicas que 
compõem o topo de nossa pirâmide social.

no relatório “a distância que nos une: um retra-
to das desigualdades brasileiras”, nos debruçamos 
sobre o estado das diferenças nos níveis de renda, 
riqueza e acesso a serviços no país, bem como nas 
políticas públicas que combatem ou retroalimentam 
estas desigualdades. entre as principais conclusões 
do estudo, estão os fatos de que 5% da população têm 
a mesma fatia de renda que os outros 95%, e os seis 
maiores bilionários brasileiros possuem o mesmo 
patrimônio que a metade mais pobre da população.

contribuem para isso nosso injusto sistema tri-
butário, nossos ainda insuficientes investimentos em 
saúde e assistência social, e, em particular, nossos 
desafios históricos para ampliar o acesso à educa-
ção pública. Da mesma forma, a discriminação contra 
mulheres e a população negra representa barreira es-
trutural na superação de desigualdades, algo que nem 
mesmo boas políticas do passado recente – como as 
cotas raciais – deram conta de superar. 

por fim, há lacunas profundas em nossa demo-
cracia, que representam empecilhos para que ela tra-
balhe em prol de toda a sociedade e não de setores 
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posições, reafirmamos alguns valores que permeiam 
as atitudes de brasileiras e brasileiros. somos uma 
sociedade que identifica a necessidade de justiça 
social. acreditamos no mérito, mas não alienamos o 
estado do cumprimento de seu papel chave de redis-
tribuição de renda e serviços básicos.

acreditamos no trabalho, e nesse campo, conse-
guimos enxergar a discriminação de mulheres e o 
racismo contra a população negra como barreiras a 
serem superadas. ao mesmo tempo, sofremos com 
a chaga da corrupção, que ocupa um grande espaço 
na agenda pública atualmente. temos dúvidas sobre 
o que é desigualdade, particularmente em reconhe-
cer o papel estruturante da discriminação de gênero 
e do racismo na construção de abismos que nos se-
para como sociedade, e não temos a real dimensão 
da concentração de renda e patrimônio no país. aqui 
residem alguns de nossos desafios.

a pesquisa “nós e as desigualdades” é um ponto 
de partida para a proposição de agendas para a redu-
ção de desigualdades que se apoiem nas percepções 
dos brasileiros. por meio dela, a oxfam brasil tem 
a intenção de manter alimentado um debate público 
necessário e urgente sobre a redução de desigualda-
des, oferecendo mais conteúdo para a sociedade civil 
organizada, formuladores de política pública, políti-
cos, acadêmicos e interessados em geral.

por fim, reiteramos nossa agenda, que ganha ain-
da mais relevância e urgência com base nos apon-
tamentos desta pesquisa. este apoio é refletido em 
cada um dos seis eixos que compõem nosso roteiro 
para a redução de desigualdades, apresentados re-
centemente. •

o brasil é um dos países mais 

desiguais do planeta. a má 

distribuição de renda, patrimônio 

e serviços essenciais marca a 

forma pela qual se organiza nossa 

sociedade, e representa hoje o 

maior desafio de nosso tempo

privilegiados. ciente dos limites que uma pesquisa de 
opinião possui, e sem pretender esgotar o debate so-
bre as atitudes dos brasileiros e brasileiras, espera-
mos que o material apresentado nessa nota informa-
tiva ofereça boas reflexões sobre os desafios que nos 
esperam. o brasil de hoje debate suas desigualdades 
com um aparente interesse em reduzi-las. É preciso 
transformar esse interesse em realidade. este é um 
assunto ainda mais relevante em tempos de mudan-
ças tão profundas no papel do estado como agende 
redistributivo.

o conjunto dos resultados da pesquisa nos permi-
te conclusões surpreendentes quanto às percepções 
sobre as desigualdades no brasil. via de regra, e de 
maneiras diferentes para diferentes grupos, as de-
sigualdades são bastante sentidas pelos brasileiros. 
esta percepção, em alguns casos, acompanha a posi-
ção social do entrevistado na escala de renda, na sua 
cor autodeclarada, e em seu sexo autodeclarado. Mas 
os resultados permitem outras conclusões.

inicialmente, existe uma forte identificação de de-
sigualdades com renda. além disso, as pessoas não 
se percebem na localização correta da escala de ren-
da, se colocando como mais pobres do que realmen-
te são no conjunto da sociedade. causas e soluções 
perpassam pelos mesmos temas: trabalho, educação 
e corrupção como causa de desigualdades goza do 
apoio de metade da população. por fim, a socieda-
de mantém a expectativa de que governos reduzam 
a distância entre ricos e pobres, jogando no colo dos 
muito ricos maior responsabilidade pelo financia-
mento de políticas sociais.

o brasil é um dos países mais desiguais do plane-
ta. a má distribuição de renda, patrimônio e serviços 
essenciais marca a forma pela qual se organiza nos-
sa sociedade, e representa hoje o maior desafio de 
nosso tempo.

como expusemos em nosso relatório “a Distância 
que nos une”, 5% da população tem a mesma fatia 
da renda nacional que os demais 95%, e um traba-
lhador que vive de um salário mínimo levaria 19 anos 
para ganhar o mesmo que uma pessoa do 0,1% mais 
rico ganha em um mês, em média19. Quase metade 
de todo o patrimônio nacional está nas mãos do topo 
da pirâmide social (1%), e o acesso a água e a esgoto 
varia proporcionalmente ao valor da renda média dos 
brasileiros.

a pesquisa oxfam brasil/Datafolha atesta que 
essas diferenças não passam despercebidas. nós 
sentimos as desigualdades, entendemos algumas de 
suas principais causas imediatas e somos assertivos 
no apontamento de suas soluções. por meio dessas 
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sustentáveis

a claro brasil anunciou o Programa A Energia da Claro que prevê o uso de energia limpa, por meio de Gera-
ção Distribuída, e a adoção de ações de proteção ao meio ambiente em todas as suas operações e instalações no 
brasil. na prática, o programa representa uma redução de mais de 100 mil toneladas métricas de co2 ao ano, o 
equivalente à retirada de quase 420 mil carros de circulação. É o maior projeto de Geração Distribuída do país 
entre empresas privadas e o primeiro entre empresas de telecomunicações. 

a energia utilizada pela claro será proveniente de diversas fontes renováveis: solar, eólica, hidrelétrica, 
biogás e cogeração Qualificada. a meta da empresa é cobrir 80% da energia utilizada por suas operações em 
todo o brasil, o que representa mais de 600.000 MWh/ano. 

o programa prevê o fluxo de energia de forma bidirecional, gerando energia limpa para as concessionárias 
do setor e obtendo, em contrapartida, compensação nas faturas mensais da claro. “trata-se de um dos maiores 
projetos de geração distribuída de energia limpa do mundo e sem dúvida o maior implementado por uma empre-
sa privada no brasil”, afirma roberto catalão, vice-presidente de finanças da claro brasil. 

em novembro deste ano, a claro inaugurou o primeiro complexo de usinas, criando a maior operação solar 
dedicada a uma empresa, nas cidades de várzea de palmas e buritizeiro, em Minas Gerais. o complexo ocupa 
uma área de 45 hectares, que irão gerar energia equivalente ao necessário para suprir uma cidade de 250 mil 
habitantes. 

o Programa A Energia da Claro reuniu diferentes empresas, fornecedores e especialistas para viabilizar a 
iniciativa. a primeira fazenda do complexo solar da claro brasil começou a operar há um ano, como projeto-
-piloto, em várzea de palmas (MG), ocupando um terço do espaço que possui hoje. 

Claro aposta em geração de energia limpa

Estre Ambiental conquista selo anticorrupção
a estre ambiental é a primeira empresa do setor 

de gerenciamento de resíduos e soluções ambientais 
do brasil a receber a certificação iso 37001:2016. a 
conquista é resultado de um forte compromisso e in-
vestimentos em programas de controle interno e políti-
cas de integridade, que envolvem o permanente treina-
mento de seus profissionais, além da criação e reforço 
de códigos de conduta e processos de garantia de con-
formidade com a legislação em vigor. a certificação 
iso 37001 atesta as melhores práticas internacionais 
na gestão da ética e também a conformidade com os 
requisitos da lei 12.846/2013 – a lei anticorrupção 
brasileira.

“trata-se de um reconhecimento internacional do 
programa de conformidade da estre ambiental. a cer-
tificação iso 37001 representa um diferencial impor-
tante no setor e chancela nosso modelo de atuação na 
condução ética dos negócios”, afirma sergio pedreiro, 
ceo da estre.

Desde 2015, a companhia desenvolve o programa 
de integridade da estre constituído por quatro pila-
res: comprometimento, responsabilidade, Gestão de 
riscos e Monitoramento. esse programa se estende 
a toda cadeia de atuação da empresa, pois envolve a 
carteira de fornecedores, que passou por due diligence 
de integridade, participou de treinamentos e, obrigato-
riamente, devem demonstrar adesão ao compromisso 
antissuborno. 

o processo de análise, estruturação e auditoria 
teve duração de dez meses, e a certificação foi feita 
pela QMs certification services, empresa australiana 
de renome internacional. a certificação iso 37001 trata 
especificamente do programa de gestão antissuborno, 
com objetivo de apoiar as organizações que adotem 
esse princípio por meio de uma cultura de integridade, 
transparência e em conformidade com as leis e regu-
lamentações aplicáveis, além de processos e controles 
adequados para tratar os riscos.
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Bolsa que capta energia solar é criada em hackaton C&A

Solução IoT da vivo vence prêmio 

uma camisola para grávida que 
capta os batimentos cardíacos do 
bebê; uma camiseta bot respon-
de perguntas das crianças através 
da inteligência artificial Watson da 
ibM; uma pochete inteligente car-
rega o celular por meio da captação 
de energia solar; um top, desenvol-
vido por um grupo de engenheiros 
e estilistas da colômbia, memoriza 
os passos de dança. esses são al-
guns dos wearables prototipados 
neste final de semana por 40 mara-
tonistas de tecnologia e moda sele-
cionados entre 200 inscritos. eles 
passaram dois dias reunidos no se-
gundo hackathon Wear + c&a, no 
ieD do rio de Janeiro. 

o wearable vencedor, cria-
do pelo grupo condutivas de ana 
carolina da hora, alexia honzak,  
christine engelberg, fernanda road 
e sofia affonseca, é uma bolsa de 
praia que capta energia solar e car-
rega o celular automaticamente por 
indução, sem necessidade de fios. o 
grupo seven, ficou com o 2º lugar 
com a cycle Jacket. projetada para 

ciclistas e corredores, aciona leds 
sinalizadores, aumentando a segu-
rança ao chamar atenção dos veícu-
los. e em 3º lugar ficou o protótipo 
sound Jacket, do grupo de mesmo 
nome, uma jaqueta que controla o 
celular por comando de voz.

em 30 horas, eles cumpriram 
o desafio de desenvolver roupas e 
acessórios funcionais que supram a 
necessidade dos consumidores co-
nectados, atendendo a ambos os se-
xos. os maratonistas, divididos em 

sete grupos de cinco integrantes, 
tiveram à sua disposição, ferramen-
tas e equipamentos para a confec-
ção digital dos wearables, como a 
impressora de tecido da epson, além 
do auxílio de mentores especializa-
dos como Dudu bertholini (moda) e 
luciano alakija (tecnologia).

 “a ideia deste hackathon é pro-
mover a entrada da moda na era 
digital. criar produtos em sintonia 
com o mundo atual” diz a idealiza-
dora do festival Wear, alexandra 
farah, que tem o hackathon como 
uma de suas atividades. “foi im-
pressionante ver como a qualidade 
dos protótipos criados este ano es-
tava muito superior à do ano pas-
sado, nosso primeiro hackathon”.

“hackathon é uma oportunida-
de de conhecer talentos que têm 
ideias para criar produtos realmen-
te novos e conectados, que solu-
cionem questões do dia a dia dos 
mais de 1 milhão de consumidores 
que entram todos os dias nas nos-
sas lojas”, diz paulo corrêa, presi-
dente da c&a.

a solução em internet das coisas (iot) da telefônica, Vivo Eficiência Energética, é a vencedora da 7ª 
edição do prêmio Melhores fornecedores da eletropaulo e da aes tietê, na categoria sustentabilidade. 
a premiação, que aconteceu no último dia 12 de dezembro, em são paulo, integra o programa parcerias 
sustentáveis e se baseia em critérios do iDf (Índice de Desempenho do fornecedor), como forma de 
reconhecer os melhores desempenhos e práticas anuais. 

o vivo eficiência energética se destaca por oferecer às empresas melhoria operacional, assim como 
automação e controle sobre os principais pontos de consumo de energia, o que garante previsibilidade da 
fatura e melhor gestão dos gastos. além disso, confere maior autonomia no monitoramento e gerencia-
mento dos equipamentos em tempo real e, remotamente, de qualquer lugar do mundo. o serviço, desen-
volvido junto com a schneider electric e viridi technologies, especialistas nesse segmento, tem foco em 
empresas de vários setores, como bancos, varejo e hotéis. um projeto piloto do serviço foi implantado no 
hotel Meliá – Jardim europa, na capital paulista –, entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. em quatro 
meses, o hotel apresentou uma economia de 12% nas suas contas de energia. 
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capitalism, we know, is no longer the 

same. the concept of surplus value no longer 

bears all the possibilities of remuneration and gain 

in this century. this is because ideas overlap with the 

production of goods. We entered the age of innovation.

and the year 2018, according to experts around the world, 

will be marked by disruptive products, solutions and processes. 

We will change from the way we consume to that of relating. some 

behaviors previously noted as a trend will consolidate by default. artificial 

intelligence and its inseparable partner, machine learning, will be the kingship 

of the global monarchy.

in this last edition of 2017, insight bioma acts as coolhunter and antici-

pates what is to come in the 2018/2020 biennium, as well as its impact on 

people and companies. May the new year brings us good harvests!

Kelly nasCimento
insiGht-bioMa eDitor

synthesis
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t he bioeconomy is incredibly vast; it 
touches on so many industries, regions, 
countries. in my home country, portugal, 
one of our most famous exports is cork. 

those of you who have visited lisbon will know 
that you can’t go far without finding a shop that 
sells hundreds of different products made from 
it. it is one of the most iconic representations of 
portugal. We are the largest producer of cork in 
the world and provide 50% of the world supply in 
our single country alone. our cork industry gen-
erates 100,000 tonnes per year, creates roughly  
€1 billion in turnover and employs 60,000 people. 
but even though this industry is so significant, and 
even though i grew up surrounded by the products 
from this industry, i never thought of it as an ex-
ample of the bioeconomy. and i don’t believe that 
i am an exception in this case. Many people don’t 
make the connection.

Just a few days ago, we have published the re-
view of our bio-economy strategy. it shows we have 
enormous progress. Many of the actions we set out 
on have been accomplished. but it also shows there 
are several things that need our attention.

i wish to make three points today, the first of 
which refers to what i just mentioned about the cork 
industry;

1. first, we need to improve our communication 
surrounding the bioeconomy.

2. second is that the bioeconomy will only suc-
ceed if different policy areas and disciplines work 
together.

3. and thirdly, we need to encourage greater pri-
vate investment in the bioeconomy.

let me start by talking about public perceptions of 
the bioeconomy.

in total the bioeconomy represents €2.2 trillion 
of the eu’s economy. and it accounts for 9% of its 
workforce. it is truly an enormous part of our lives. 
and yet, the public do not understand what the bio-
economy is.

for me the importance is clear:
in the first place, it creates economic opportunity. 

in particular in rural areas, it provides a source of in-
come. for example, in my region in portugal, which is 
a poor region, the cork industry provides a livelihood, 
creating an income that allows parents to send their 
children to university. it provides a future.

second, the bio-economy supports other priori-
ties, such as the circular economy, climate change or 
food security.

this is what the european public cares about. but 

often citizens don’t make the link between this and 
the bioeconomy.

if we are to get across the importance of the bio-
economy at a national level, and at an eu level, we 
must start with the people. so that citizens across 
europe know and understand the significance of cork 
and their own equivalent in their home countries.

all of you gathered here today have an important 
responsibility in this.

earlier this morning, the bio-economy stakeholder 
panel presented me their Manifesto. i want to take 
the opportunity to thank the stakeholder panel, and in 
particular the chair – Joanna Dupont-ingles for their 
hard work on this.

the manifesto recognises the complexity of the 
topic. but at the same time, it reached out to a wide 
variety of stakeholders, from the forestry sector, to 
fisheries, to nGos and many others. it creates common 
understanding of what the bio-economy is. it creates a 
common engagement to promote its potential.

today the bioeconomy village also helps to to 
communicate about the good examples of their in-
dustry. but we need to do more. to talk to people who 
are not already sold on the idea and convinced of its 
importance. Who, if they are stopped on the street, 
won’t be able to tell you what the bioeconomy is.

this brings me to my second point: different disci-
plines must work together on the bioeconomy.

this is clearly the case for research and inno-
vation in this area. because of the wide scope of 
the bio-economy researchers and innovators deal-
ing with energy, agricultural technologies, social 
sciences, environmental technologies and so many 
more need to work together, to develop the knowl-
edge and solutions. to create impact in people’s 
lives.

but the interdisciplinarity is just as much ap-
plicable to our policies. there are many policies 
which can be very well thought out in their own 
domain. but as long as they are not embedded in 
other policies with which they are linked, the im-
pact will be limited.

this message is starting to get through in the bio-
economy. and we see more and more countries mo-
bilising the political will to work across policies.

take finland for an example. finland has a well-
defined and developed bioeconomy strategy. a strat-
egy that combines efforts from five different minis-
tries and the prime Minister’s office. and many other 
governmental tools.

the result is that finland has forests that are sup-
plying paper, textile, medicines, chemicals, plastics, 
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smart packaging and much more. forests also ac-
count for 80% of finnish renewable energy. and yet, 
with all these uses finland’s forests are still growing 
every year.

this is what is possible when different sectors 
plan strategically. and this coherency in policy is a 
must for the bioeconomy in europe to have as much 
impact as it can.

this brings me to my final point on increasing pri-
vate investment. because we cannot have a flourish-
ing bioeconomy without the full and active involve-
ment of the private sector.

We are making significant european research and 
innovation investments in the bio-economy. but to 
make a real impact, we need to mobilise private in-
vestments.

by 2025, the aim is that each euro invested in eu-
funded bioeconomy research and innovation will gen-
erate 10 euro of added value.

there’s a company in sardinia called Matrica. it is 
a perfect marriage between a company called versa-
lia, a petrochemical manufacturer, and novamont, a 
bioplastics producer. these two companies discov-
ered an old petrochemical plant located near porto 
torres and converted it. in its second life, the plant 
was reincarnated as a bio-refinery. here they brought 
green alchemy to life by creating products from raw 
vegetable waste. bioplastics, plant protection prod-
ucts, food fragrances. all of these were created at the 
bio-refinery.

and what was most significant about this new 
venture was the impact – Matrica completely re-en-
ergised the local rural community, all while having an 
incredibly low level environmental impact. by using 
local biodiversity, local labour and local resources, 
Matrica was able to regenerate the economic and so-
cial fabric of the area.

but we know that companies like Matrica will not 
just invest in the bio-economy because of interesting 
ideas. a precondition for private investements is a 
stable and predictable policy framework.

but in order to get there we have got to improve 
the coherence of our policy. as i mentioned in my 
previous point, the bio-economy touches on many 
policies. to provide stability for investors, we must 
ensure that all policies point towards the same direc-
tion in support of the bio-economy. that our regula-
tory environment encourages private investment.

We cannot be one of the hurdles that companies 
face. We must be facilitating their entry into the race 
and standing on the side lines cheering them on.

there is sometimes a perception that compa-

nies do not want to enter this area. this is totally 
untrue. and to give further direction, we are estab-
lishing a bio-economy investment platform in the 
work programme for the last three years of horizon 
2020, worth 100 million euro, creating more incen-
tive to start investing in innovative bio-economy 
projects.

and of course the interest to invest is visible 
through the dedication of the industry partners in-
volved in the bio-based industries joint undertaking. 
they simply need to right policies, the right incen-
tives, and intelligent regulations. this is our mission. 
We have just adopted the review of the bioeconomy 
strategy. now it is time to look ahead.

by the end of next year, we will propose and up-
date of our strategy. We will adjust it to reflect the 
main lessons learned and the advances that have 
been in the past years.

but we will also explore if we should broaden the 
scope. to see whether we can give the bio-economy 
a role in modernizing our european industry – in line 
with the view that president Juncker set out in his 
state of the european union in september.

and we will seek to give the bio-economy the 
place it deserves in the modernisation of the com-
mon agircultural policy.

i want to take a moment to thank commissioner 
hogan and all of his colleagues in DG aGri. commis-
sioner hogan will be with us later today. but he has 
made it clear, both in his words and in his actions, 
the importance he places on the bieconomy. and with 
his support we are creating a truly new and positive 
direction for the bioeconomy in europe.

Mep simona bonafé also deserves praise for 
her work on the european bioeconomy. she has 
worked tirelessly to ensure european citizens are 
living in a truly circular economy and she has been 
a strong advocate for what we are trying to achieve 
here today. 

but i want to conclude with another “thank you”. 
i want to thank all of you gathered here today. all i 
ask is that you continue to stay as committed as you 
have been until now and help us to continue to tell the 
bioeconomy story across europe.

With our combined actions we will have a true bio-
economy in europe. one that works in tandem with 
nature to provide for our needs. While also protecting 
our environment for generations to come.

i look forward to hearing the results of today’s 
discussions. i hope that you will all engage with 
this strategy. and help us to build europe’s bio-
economy. •
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Endeavoring 
and connecting people, 
a puzzle

by oswaldo oliveira
economist and prospera founder 
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n etworking is a new learning experience. 
it is under construction and has no ready-
made formulas. What exists for the time 
being are people investigating, exercis-

ing, experimenting and sharing what they learn. With-
out any presumption, i share some of the obstacles 
i encountered trying to network and what i learned 
from them. they are obstacles that appear to other 
people, and perhaps this information is useful.

the vast majority of people who are interested in 
networks do not do it because of money and that is 
exactly why it becomes so important. if it does not 
exist, even minimally, it prevents the truly important 
things from being done.

if there is not enough cash flow for the person to 
live in a network, she is forced to get a traditional job 
and abort the walk she is doing trying to give mean-
ing to her life. for this problem to be solved, there are 
some very important things that need to be understood:

a) there are not several networks, there is only 
one network. everything is connected.

b) neither your enterprise nor you as an entrepre-
neur contains the network. everything is contained in 
the network.

c) the network only exists as it flows. the net-
work is made up of flows.

d) if you want flow for you, it should work for the 
flow of the network. Your personal flow is the direct 
result of your contribution to the flow of the network.

if you want to increase the flow of money to you, 
you must work to increase the cash flow of the net-
work. and that goes for everything: love, trust, hap-
piness, security, freedom, power, meaning, in short, 
anything you desire.

if you want it for you, work for the net.

how to work with the people
the network only exists as it flows. the network 

is not a stopped thing: it is pure movement. it’s not a 
bunch of names in a database. it is not the number 
of members of a group, nor the number of contacts 
in your profile. neither is it a brand or a place. the 
network has no name, manifests itself in all its strong 
and weak interactions.

You are only networking while you are interact-
ing. You stop interacting, you stop being networked. if 
you want to work for the network you should start in-
teracting. You must get organized for this. take time, 
pay attention and take care of it. nothing will happen 
if you do not interact. in continuous interaction you 
should look at yourself and not at each other. Many 
people miss incredible opportunities trying to per-

suade the other to change. opportunity is not about 
changing it, but about serving it.

the network entrepreneur’s journey boils down to 
knowing the very essence and putting it at the service 
of the network’s needs. it seems little, but it is not.

first because we are not accustomed to look 
within ourselves. We do not know our essence. We 
are accustomed to rely on “prostheses of the hier-
archy”. usually it’s not us. We are a position, a com-
pany, a title, a project. and in these places we are not. 
We are alone.

When we begin the journey of networked life, 
even though we think differently, we tend to limit our 
identity to these “prosthetics” and thereby hinder the 
manifestation of our true essence. We started inter-
acting with people looking for a space for ourselves 
and we thought something like this: “i’m a specialist 
in the xyz area, that’s what i have to offer.”

in order for the opportunity to work for the net-
work to come forward, it is necessary to break free 
of that. the way is to be attentive to the things that 
“set your heart on fire.” it is there that you will have 
the clue of your essence. in the interaction, some-
one might say, “but you’re going to need someone to 
cook... and then, inside you, it pops. bingo!

that’s where you have to go. there’s something in 
this kitchen thing for you.

but then you think, “but i do not know, i’m not a kitch-
en expert. i did not do gastronomy. i have no titles...” it 
does not matter! are you afraid? You’re really scared!

and do not limit yourself to that. it is not because 
you have been awakened by the kitchen that you go 
forward and for the rest of your life has to be a cook. 
Go cooking and pay attention to the things that ap-
peal to you during cooking. You will find that you have 
a thousand faces and that the combination of them 
makes you unique. its essence will be recognized by 
the network for this unique identity. that does not 
have the name of a profession, of a skill, of skills or 
of a specialty. this identity will be known because it 
is you. it will have your name.

secondly, because we are not accustomed to real-
ize the need of the network. usually we already have 
an intention in our head. We already know what we 
want and we begin to interact by wanting to “har-
ness” the other to enable the idea we had. We want to 
convince the other of the idea we already had.

that’s why it’s so difficult to set up a truly co-
creative environment. because people soon yield to 
the temptation of debate, discussion, and conviction. 
it is the paradigm of scarcity that activates the war-
rior ethic. but in networking, the paradigm is that of 
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abundance, and ethics is that of care. to identify the 
need of the network and have the opportunity to put 
yourself in the service of it you need to listen to what 
the other is asking for.

Yes, people are always asking for help. Most of the 
time, they do not ask for clarity, but, in their way, they 
are always asking.

listen to them and help them. forget critical 
thoughts. Do not judge. Do not wonder if the initia-
tive of the other person has merit or not. Whether it 
will work or will go wrong. simply put yourself to the 
service and try to help in what your heart says you 
are able to help. help in what you want, without com-
promise with the result. Do this in small. forget the 
scale. You will be surprised. in a short time, by exer-
cising people’s service on a recurring basis, you will 
begin to realize the common needs of the network.

You will realize this simultaneously to the knowl-
edge of its essence. When you realize the necessity 
of the network and know its essence, your own enter-
prise will be born. Meanwhile, work for the network.

We are accustomed to the organizational pattern 
that is more centralized than distributed, and in doing 
so we get in the center of the flow as an intermedi-
ary between it and the others we normally call sup-
plier and customer. so we put ourselves between the 
commodity and the market.

the network entrepreneur must develop an 

awareness of the system that is inserted and their 
respective flows. it must migrate from an egossemic 
view to an ecosystemic view. stop being egocentric 
to being eccentric. in developing this vision, the net-
work entrepreneur, who already has a greater under-
standing of its essence and the needs of the network, 
will be able to see who the nodes of the network are 
and which backbone connects them.

it is very important to understand that the network 
entrepreneur must always see himself as “we”. the 
networking venture will only work if the entrepreneur 
is a node of the network he or she is willing to under-
take. the venture will not network if the entrepreneur 
thinks he is doing things for others.

the trick is to pay attention in language. if you 
speak “they”, you danced. Do not do anything for 
“them”. Just do it for “us.” understanding this, the 
entrepreneur can start his venture in practice from a 
simple question: Which need will we solve? if the en-
trepreneur becomes available for interaction, getting 
in touch with his essence, understanding that he inte-
grates a system bigger than himself and contributing 
to address the needs of the network will not have that 
problem and will not even ask himself that question.

it will self-destruct, since in network there are 
neither others nor mine. understanding this is easy. 
the difficulty is to incorporate this understanding into 
the level of knowledge.•
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be universal 
Let the income 

by Kacy Qua
innovation strategist

hallelujah! there’s a new hero in town. the one we’ve all been praying for. and she’s been 

globe trotting lately. spotted in diverse nations like the netherlands, Kenya, canada, india, 

scotland, finland, and uganda. she recently made her american debut in california. she’s a 

floor, not a ceiling. a shiny silver bullet, prepared to save the day when the dreaded ai and 

robot armies come to take all of our jobs. her supporters make unlikely bedfellows, ranging 

from the staunchest libertarians to the most liberal lefties. her name is ubi. and like her or 

not, you can be sure her name will be on everyone’s lips for awhile.
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p eople willing to dig a little deeper than the 
idealistic assumption that ubi will magi-
cally be funded, implemented, and effec-
tive in time to solve an upcoming unem-

ployment crisis are curious about two things: “Where 
will the money come from?” and “Will it work?” and 
given that it isn’t so urgent to solve the former with-
out the latter being affirmative, i’ll focus on why it 
might not work (and what we need to do to fix this 
overlooked problem that threatens to take the whole 
ship down with it).

ubi won’t happen in a vacuum, as a philosophy 
debated on ideals alone. no matter how much it 
should work because it is fair and equitable or how 
much it has to work because we have no better al-
ternative, it’s a social system, which means its in-
puts are people. and unfortunately, anyone educated 
in our school systems has the wrong degree for the 
ubi job description. it requires people to have an en-
tirely different set of skills and motivation than what 
is available among our current workforce. because 
we have spent the past 200 years training to be bad at 
ubi. We’ve been trained to be more like ai, the uncon-
tested champion of rule following. We’ve had our in-
trinsic motivation programmed out and replaced with 
a top down, extrinsic rewards system.Who needs an 
internal compass when we have answer keys, right 
and wrong solutions, pre-determined career paths, 
and corporate ladders directing which way to go (up! 
always, up.)?

if you want to see the challenges ubi will face, you 
have only to look at self-management experiments. 
similar to ubi, this organizational model requires 
its adherents to be largely self-motivated. and the 
transition from hierarchical management to a more 
distributed, flat system, has been perilous enough 
that even some of the bigger champions of the cause 
have surrendered. because for the vast majority of 
employees, there is comfort in simply doing what you 
are told to do. in believing that there is one right way 
for things to be done. in believing that someone above 
you knows more than you do, and makes the deci-
sions based on that additional knowledge. in knowing 
you are secure in your job, paycheck, and benefits, 
because the role is clearly defined and you have the 
right education and experience for it. and there is 
comfort in the knowledge that if you just keep fol-
lowing the right footsteps, you too will earn the title, 
salary, and power  —  the success  —  that will finally 
make you feel fulfilled and happy.

both self organization and ubi require operating 
under a whole new set of rules. taking full ownership 

for one’s actions. Making steps based on curiosity or 
instinct, without having a clear path for where they 
will take you. acting in the absence of full informa-
tion. learning from one’s mistakes and adapting. the 
best candidates for ubi are people who would imme-
diately be able to answer the question, “what would 
you do if you didn’t have to work to meet your basic 
needs?” it invites people who would have no hesita-
tion in answering questions like:

• What legacy do you want to leave?
• What are you uniquely capable of?
• how do you define success without the title and salary?
• What motivates you to work hard?
• What would you do if no one were watching?
• What are you willing to suffer for?
You know, the kind of questions rich people get to 

ponder while at retreats and in sessions with career 
coaches. the kind of questions we feel uncomfort-
able exploring outside the boundaries of our journals 
and meditations (if we consider them at all). the kind 
of fundamental questions that help us build careers 
and lives filled with individual purpose and meaning. 
the kind of universal questions that should be funda-
mental learning in our schools.

Yea. i shouted that. because it’s important. be-
cause self-exploration and discovery are just as es-
sential to ubi’s future as figuring out whether the 
system is a regressive tax or a tax on robots. a na-
tional system or a local one. completely restriction 
free or conditional.

a population in which ubi succeeds is a popula-
tion who is not paralyzed by the freedom they’d have 
to make career decisions that were not just about 
money. it’s a community of people who understand 
how they want to impact other people and the world. 
it’s a self-aware bunch that has spent time explor-
ing their strengths and weaknesses, interests and 
passions. it’s a group that doesn’t need someone to 
constantly give them instructions and answer keys, 
because starting when they were young, they learned 
to tap into intrinsic motivation as a guide.

While we spend the next decade arguing over 
how to fund ubi, how to implement it, and how big it 
should be, we can also start preparing people for the 
massive mindset shift that is essential to the success 
of ubi. We can start by envisioning the future we’d 
want to create if we didn’t have to rely on jobs to meet 
our most basic needs. We can begin by helping the 
next generation define what success means to them 
individually, and offering them the tools to build their 
own path to achieve it. and we can do so by being an 
example, taking the lead in doing it ourselves. •
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2018,
the year of disruption

by Kelly nascimento
insight-bioma editor
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the enabling technologies, still nascent 
today, will begin to hit their stride soon 
after 2020, but if you want to compete 
effectively in a decade you need to be-

gin to shift now. the basis of competition will shift 
from applications back to improving fundamental 
technology. the first step will be to find ways of get-
ting more out of the technology we already have. 
for example, Google and Microsoft have started to 
manufacture their own chips that are optimized for 
artificial intelligence tasks.

Mere optimization, however, only goes so far. 
eventually we will have to make the switch to funda-
mentally new architectures, like quantum and neuro-
morphic computing. a wide array of firms, from tech 
giants like ibM and intel as well as startups like rigetti 
and D-wave have spent billions developing these in 
recent years and both should be commercially avail-
able by 2020. Major industrial firms have already be-
gun signing on.

Yet the transition will not be seamless. these new 
technologies won’t only be more powerful, they will 
also be fundamentally different and we’re looking at a 
learning curve that will take at least a decade before 
we really know how to use and apply them. those who 
start early will have a leg up.

Surviving the Shift
take a look at the largest companies since the be-

ginning of the century and the change has been noth-
ing short of amazing. back in 2001, General electric 
was the most valuable company in the world. today it 
isn’t even in the top 50. at the same time, five of the 
top ten, alphabet, amazon facebook, tencent and ali-
baba were startups or didn’t exist at all in 2000.

if history is any guide, a similar list ten years from 
now will include names we haven’t even heard of yet. 
at the same time, many giants today will likely fall by 
the wayside. life expectancy on the s&p 500 contin-
ues to fall and innosight predicts that 75% of the firms 
on the list will be replaced by 2027.

although we can already see rough outlines of 
what the future will look like, it is almost impossible 
to know what the real implications will be. take a 
look at the most used apps on your smartphone and 
most probably weren’t on your radar a decade ago. so 
rather than trying to predict the future, you’d be better 
of exploring it by connecting to others, experiment-
ing with new technologies and business models and 
keeping your eyes open.

“innovation is always more about networks than 
nodes. Much like a hundred years ago, it won’t be one 
“next big thing” that changes the world, but a con-
fluence of them. that’s why although the impacts of 
nascent technologies today won’t hit until years from 
now, you need to start the shift today. Great compa-
nies don’t adapt, they prepare”, say Gregg sattel, au-
thor of “Mapping innovation”.

what Shall we wait for 2018?
check out the areas that will lead this transition:

an energy revolution
today we are at an inflection point. costs for re-

newables have been dropping an an incredible rate 
and will become considerable cheaper than fossil fu-
els over the next decade. at the same time, electric 
cars are on pace to become cheaper to use than gas 
powered ones by 2022. We are entering a new era 
when the interests of the environment and the econ-

the biennium that begins in 2018 may represent the beginning of a new era, as 

transformative as a century ago, when the consumption society was consolidated. We are 

about to experience disruptive changes, driven by new ways of producing, consuming 

and relating. so-called “enabling” technologies, now still born, will begin to set the pace 

right after 2020. companies that want to stay competitive in the next decade need to 

start shifting now and aligning with our zeitgeist on the horizon.
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omy become aligned. toyota has already announced 
that by 2025, all of its vehicles will be exited with 
electric or hybrid power options, with more than 10 
new fully electric models being launched soon.

the one fly in the ointment is energy storage. the 
current technology is nearing theoretical limits and 
advancement will likely slow to a crawl in the next ten 
years. so it is essential that we come up with at least 
two new battery chemistries – one for transportation 
and one for the grid – in the near future.

fortunately, there has been massive research into 
new battery technologies and we seem to be making 
progress. 

the future may look quite a bit brighter after 2020 
as a number of nascent technologies hit their stride 
and innovation shifts from bits back to atoms. ad-
vances in materials science will likely revolutionize 
how we make things, while new genomic technologies 
like crispr may have the same effect on healthcare 
as we begin to inject genes to cure diseases like he-
mophilia and cancer.

the new more powerful computing architectures, 
as well as falling energy costs and advances in arti-
ficial intelligence, will accelerate and reinforce these 
trends. the developments over the past decade will 
likely be dwarfed by those of the next.

and in 2018, nowhere is that impact more visible 
than in the retail industry. 

this is already reality in china, where JD.com is 
building automated warehouses, drone technology 
and ai route planning systems to deliver 92% of pur-
chases same or next day to most of the country. 

the consulting trendWatching focused on another 
powerful outcome of these technologies. that is, the 
profound impact they’re set to have on the way con-
sumers behave, and what they expect of brands. be-
cause in 2018, shoppers with more important things 
to do – and that’s all of them – will embrace the out-
sourcing of certain retail experiences to algorithms 
and smart devices. that means the automation of 
hunting, negotiating, purchasing, delivery arrange-
ments and more. 

the natural next step? true a-commerce. and yes, 
ai-fueled personal assistants, and all the expectations 
they give rise to, are key here. alexa, show me some 
inspirational examples of a-commerce…

Can i pay using my phone?
the emergence of staffless, smartphone-fueled 

physical stores. While amazon’s cashierless store in 
seattle still hasn’t opened to the public, in July 2017 
chinese etail giant taobao debuted the tao cafe: us-
ers scan their smartphone at the door, grab what they 
need and go – they receive the bill via their phone. 
Meanwhile leading indian supermarket chain hyper-
city launched two cashier-free stores in hyderabad.

in the end, this trend is about a shift that’s about 
as deep as it gets: towards a world in which you’ll be 
selling to algorithms as well as humans. the implica-
tions – for your pricing strategy, your entire approach 
to marketing and messaging, and more – are endless. 

no less disruptive is the assisted development 
trend. post-demographic consumers – of all ages! 
– are crafting new narratives of adulthood. in 2018, 
they’ll look to brands to help. entrepreneur classes 
for seniors. a luxury brand launching a product line 
with a street artist. look around and signs of the post-
demographic world – a world of more diverse and 
complex consumer lifestyles – are everywhere. one 
consequence? changing social attitudes, converging 
economic pressures and endless choice have scram-
bled the way millions of people think about, attain – or 
avoid! – traditional markers of adult life. now, post-
demographic consumers will look to brands to teach 
them life skills, let them outsource daily tasks, or help 
them realize personal life goals.

so far, so long-term. What’s fueling this trend 
now? the answer lies in the news ways of living that 
millions of consumers are now deeply immersed in: 
think digital superpowers, the sharing economy, co-
working spaces, on-demand lifestyles and more. in 
2018, those consumers will expect brands to leverage 
all that to help them craft the narratives of adulthood 
that suit them. 

C
O

v
E

R

the new more powerful 

computing architectures, as 

well as falling energy costs and 

advances in artificial intelligence, 

will accelerate and reinforce 

these trends. the developments 

over the past decade will likely be 

dwarfed by those of the next
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3d food
consumers are becoming increasingly sensitive 

to topics like animal rights and global food shortages. 
start-ups and inventors are therefore on the lookout 
for new, nutritious sources of food, such as eggs 
made of vegetable ingredients, chocolate bars made 
of insect flour, algae from the 3D bioprinter and cul-
tured meat made in a lab. insects have not yet been 
approved as a food resource in Germany, although the 
ban may be lifted in 2018 as the eu is currently re-
viewing its novel food regulation. synthetically pro-
duced food could also establish itself as an alterna-
tive to factory farming and genetically modified crops 
in future, which would be good news for vegans and 
vegetarians who do not eat meat for ethical reasons. 
bill Gates and richard branson are currently investing 
in the start-up Memphis Meats, which develops meat 
from stem cells. 

virtual Companions
virtual entities make the leap from assistants to 

companions. regular readers will know that we’ve 
been tracking the ongoing evolution of human con-

nection since, well, pretty much ever. but in 2018, that 
story takes a radical turn. because this is the year that 
millions of consumers start to feel it is possible to 
have a meaningful conversation with virtual entities 
that entertain, educate, heal and even befriend. 

this shift may sound more sci-fi than reality, but 
it’s grounded in deep shifts, both technological and 
social. after all, tech firm Gartner has long been pre-
dicting that by 2020 the average person will have 
more conversations with bots than with their spouse. 

and while it’s ai and machine learning that make it 
ever more possible to realistically model human con-
versation, millions of consumers are already deeply 
immersed in behaviors that make virtual companios 
the natural next step in 2018. We’re not just talking 
the staggering 394% increase in time spent on so-
cial and messaging apps in 2016 (Yahoo, June 2017). 
We’re talking about relationships with personal assis-
tants that already extend beyond the merely functional 
(don’t pretend you’ve never got deep and meaningful 
with siri!). no wonder apple is hiring software engi-
neers with a psychology background to ‘help siri have 
serious conversations’.
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apple is already responding to the expectation that 
personal assistants become companions. but that ex-
pectation extends far beyond the tech giants. a full 
72% of regular voice technology users say ‘i think 
brands should have unique voices and personalities 
for their apps/skills and not just use the assistant on 
my phone’. 

still, this trend does come with a warning: it’s em-
phatically not one for every brand to embrace whole-
heartedly. consumers don’t want many of the brands 
they deal with to be true companions – virtual or oth-
erwise – and that’s okay! You don’t have to jump on 
every new trend, even if your dev team tell you they 
can have something ready after the next sprint.

mystic movement
Despite the intensification of the man-machine re-

lationship, we will also witness the growth of spiritu-
ality, but not in the traditional christian molds. orig-
inating in the usa, a new aesthetic is moving over 
to europe which, at first glance, reveals a desire for 
magic, mysticism and spirituality. behind this move-
ment lies the deep yearning that many people feel for 

a sense of orientation. in the new mystic movement, 
millennial women refer to themselves as “witches” 
and regard themselves as part of a self-empowering 
feminist movement. in parallel to the mystic move-
ment’s political aspect, there is also a counter concept 
to organised religions; a new commercial spiritual-
ity – in a way, the hipsterization of esotericism. the 
signs for this have been observed for a long time now. 
over the last few years, the hippie festival “burning 
Man” has been fashionable, while the peruvian tran-
scendence ritual with the liana ayahuasca is growing 
in popularity, as are freshly printed tarot cards, mod-
ern crystals and catwalk fashion, which are all finding 
their way into the world of mysticism. it is still too 
early to say if this trend will have a long-lasting im-
pact on accessing spirituality or if it should rather be 
categorised as a lifestyle phenomenon.

in the most diverse areas of knowledge, the pros-
pects are motivating. is brazil prepared to surf this 
wave of innovation? let us not die on the beach. in 
this year of emotions guaranteed by the electoral con-
test, the country project, more than ever, will be on 
the agenda. •
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innovation? 
What is 

by patrick towell
ceo at Golant Media ventures and its rio fellow
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having lived my life on the edges of differ-
ent circles, it appealed to me to become a 
research fellow at the institute of technol-
ogy and society in rio (its rio). this think 

tank, currently little known in the uK, does research 
but is not a university; works with global technology 
players but is not a business; develops new products 
and services but is not a start-up; influences public 
policy but is not a body of the state nor aligned with a 
particular political lobby.

its aim is to positively impact the lives, societies 
and economies of people beyond brazil  –  in particu-
lar, the Global south and latin america. and it is on 
this word ‘impact’ that my professional and personal 
interest turns. because to fulfill my and many oth-
ers’ definitions of innovation, there must be derived 
a social and/or economic impact  –  a benefit, an add-
ing of value from new or improved existing processes  
–  from the novelty or idea at the core of an innovation.

professor ronaldo Mota, chancellor of estácio 
Group, who kindly paid a visit to stimulate the brains 
of me and the other global policy fellows visiting its 
during July 2017, set out a ‘lifecycle’ for innovation on 
the grand scale of human endeavour. throughout the 
ages, research gives rise to science  –  understanding 
of phenomena in the world and models which help us 
predict or change that world. this knowledge can be 
applied to particular problems  –  creating one or more 
technologies. however, on their own, these two steps 
do not create impact.

What in this model is the third stage of innovation 
requires scale. this is not the world of the creative one-
off, the prototype or the pilot. to successfully adopt a 
technology and assimilate a range of related changes to 
‘how things are done’, knowledge around the technol-
ogy and related change needs to be codified, recorded, 
documented; the adoption and assimilation needs to be 
purposeful  –  towards a defined end or need; and finally 
it needs to be replicable at an economic cost.

in terms of the 19th century industrial revolution, 
this final stage is the ‘business’ around the technol-
ogy. in the language of startups and venture capital, 
this is the ‘scaling up’. in social enterprise, this is 
why investment to consciously create positive social 
or environmental impacts has become known as (so-
cial) impact investing.

the reason why scale is particularly pertinent to 
brasil, latin america and the Global south is that the 
challenges (and opportunities) are big. brasil alone 
is the 5th biggest country in size (2.5m km2) and 6th 
biggest in population (208m). economic and social 
problems are not going to be solved by gentle evolu-

tion or highly localised solutions  –  be they in busi-
ness, social enterprise or public services.

so to look to an apparently disconnected sphere, 
what i’m seeing in my work in the uK with cultural or-
ganisations is that in the face of economic downturn, 
lower public subsidy and unprecedented changes to 
consumer habits, many of the smaller organisations 
will not survive in their current form.

Whilst wholesale merger would destroy the cre-
ative Dna which makes these theatre companies, 
performance venues, galleries and museums unique-
ly attractive to their visitors and audiences, new oper-
ating models and governance structures are required. 
they need to operate common functions or services 
at scale to enable them to adopt innovations and as-
similate the necessary cultural and organisational 
changes required to realise benefits from them.

for example, filmed performance (like nt live or 
the film version of York theatre’s adaptation of the 
classic book, the railway children) can change the 
lives of people who don’t normally get to see theatre, 
but only if content from enough different institutions is 
combined into a catalogue with critical mass. to prove 
the point that technology is only ever a part of such 
disruptions, the innovations realised in the cinegi film 
distribution platform i helped found are as much cura-
torial, contractual and financial as they are technical.
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customer data can be used to deliver new services 
to help residents and visitors alike to find cultural ex-
periences and in turn help cultural organisations gen-
erate additional revenue and funding. this will only 
work with sufficient volume, detail and permissioning 
which is beyond most smaller organisations to achieve 
on their own  –  but well within the capacity of city- or 
region-based consortia of cultural venues to realise 
through joint procurement or even joint ventures.

and then if we look sideways to the future of 
tv, there is another useful parallel. the investment 
in original programming by us behemoths amazon 
and netflix this year will exceed more than 50% 
of the total spend on new content by european tv 
broadcasters. apart from deep pockets, what these 
two non-broadcaster upstarts have is data about 
audience tastes and preferences  –  which traditional 
broadcasters do not have from their terrestrial broad-
casting, and which they are only just starting to get 
from their video-on-Demand services  –  to reduce 
the risks of their creative judgements.

all of which is why my research focus with its 
is to look at what innovations can be translated be-
tween the commercial creative economy, cultural arts 
and heritage sector and digital enterprises  –  and the 
regulatory, policy and funding barriers to this hap-
pening. an example of this is the radically different 

legal frameworks in many different legal jurisdictions 
for publishing video content depending on whether 
you are a broadcaster, telephony provider or internet 
intermediary.

new knowledge is created, opportunities are spot-
ted and social and commercial innovations take hold 
through relationships between people  –  not academic 
papers or investment memoranda. there’s always a 
social context to the history of science, of technology, 
of business  –  fun and friendships generate as much 
ideas and solutions as sitting at a computer alone.

and that’s why the team at its and their fellow-
ship programme is special. they and the research 
fellows they invited this year worked hard. but as 
importantly we all played hard  –  from guided climbs 
and traditional festivals to caipirinhas after work and 
shared abraços (the brazilian for hugs) before we 
went home.

Just as Weta, the new Zealand-based digital spe-
cial effects house behind the lord of the rings, em-
ployed coders from neighbouring asia and found that 
joking over drinks after work made the kiwis under-
stand asian aesthetics and sense of humour, so will 
the its-inspired caipirinhas and hugs create as much 
intercultural collaboration and intersectoral innova-
tion as the formal research it and its fellows conduct.

i’m looking forward to many more years of both! •
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2050
Target: going 
emissions-free by 

by frank appel
chief executive officer Deutsche post Dhl Group
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if companies really tackle the global 
climate challenge, they achieve much 
more than “just” reducing pressures on 
the global environment, vital as that is.

for any major global company, in our case as the 
world’s leading logistics provider, the commitment 
to go emissions-free by 2050 tends to trigger one of 
two reactions. some regard it as a pr ploy, others 
think setting such a goal is overly optimistic.

i think both reactions are wrong. Making such a 
commitment is simply inevitable. climate change is 
a clear risk to the value of all companies anywhere.

at the same time, the true potential to combat 
climate change will only be achieved once human 
ingenuity and the resource efficiency of the market 
are fully tapped. for that reason, business leaders 
increasingly understand that addressing the climate 
risk is not just a cost imposed on them. it is also 
an opportunity to drive value through new business 
models and investment in new technologies.

the goal of cop 23, this year’s un climate change 
conference – currently held in bonn, Germany, the 
city where our company’s global headquarters are lo-
cated – is to become very specific on how to achieve 
a positive outcome for the environment.

that challenge is also very much addressed to 
large corporations. based on what i have learned 
since 2008, when we first established specific com-
mitments to reduce our global emissions, i would 
point to four key lessons:

first, the commitment to go emissions-free re-
quires a fundamental rethink of many business ac-
tivities. for us, reevaluating everything through the 
prism of sustainability has given a new quality to our 
relationship with suppliers and customers.

for example, our aerodynamically designed tear-
drop trailers, used for long-haul road transport, re-
duce fuel consumption as well as carbon emissions. 
beyond our own company’s needs, we work with our 
customers to create tailor-made versions for them.

second, precisely because there is no silver bul-
let, one must launch many concrete steps rapidly 
and systematically. these efforts start with such 
little steps as switching to leD lighting in our facili-
ties worldwide and rediscovering the benefits of re-
lying on bicycles for urban delivery to the maximum 
extent possible.

third, success depends at least as much on solu-
tions flowing bottom-up inside each company as top-
down. start-up labs, which capture promising ideas 
from rank-and-file employees, play an important role 
in that regard.

fourth, a company prepared to undertake a fun-
damental rethink of its established way of doing 
business may well discover transformative solu-
tions that yield new businesses with true long-term 
potential.

as for us, we have become e-entrepreneurs. op-
erating a total fleet of 92,000 delivery vehicles, a 
central task on our 2050 agenda is to move beyond 
our reliance on diesel-powered delivery vehicles and 
shift to electric vehicles. such e-vehicles have to be 
as robust as diesel vehicles in handling heavy loads, 
able to sustain the stresses of constant stop-and-go 
traffic on urban delivery routes, and reliable enough 
to be used up to 300 days a year.

When we could not find a suitable provider in the 
marketplace, we linked up with a university-based 
start-up, streetscooter, which we subsequently ac-
quired. We are now building out its initial product 
to a full range of electric vehicles and expanding its 
production capacity from 10,000 vehicles this year to 
20,000 in 2018.

an important motivation for us is to demon-
strate that e-mobility can become standard prac-
tice in the global logistics industry and beyond. 
that is why, after scaling up in Germany, we are 
now beginning to roll out this solution globally. in 
addition, since streetscooters can be adapted to 
the sector-specific delivery needs of other indus-
tries, they can provide urban mobility solutions on 
a much broader basis.

to reduce our company’s emissions and noise 
profile further, we also put great emphasis on e-bikes 
and e-tricycles. We currently use them in 58 cities in 
12 different european countries, including france, it-
aly, the uK and the netherlands. for us, the full-scale 
implementation of these various measures is key to 
reaching an important milestone for 2025 – that 70% 
of our first-mile pick-up and final-mile delivery ser-
vices will be emissions-free.

there is no doubt that meeting our own 2050 
net-zero emissions commitment will become incre-
mentally harder. for the road ahead, i am greatly en-
couraged by one unexpected fact: responding to the 
climate challenge goes far beyond addressing “just” 
environmental issues.

as i have learned firsthand, green initiatives lead 
to new forms of productivity and over time, the cre-
ation of entirely new markets with increasing demand 
for sustainable solutions. bold aspirations are neces-
sary, however, to catalyze this process. this is the 
way in which business can – and must – lead the 
transformation that’s required globally. • 
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by Katia Maia
executive director of oxfam brazil

oded Grajew
chairman of oxfam brazil´s Deliberative council 
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as a socially responsible company, ultragaz 
develops actions based on its sustainabil-
ity pillars, prioritizing projects that can 
bring direct benefits to the environment 

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

after a historical period in which we dedicate 
much of our public attention to the fight against pov-
erty, we find ourselves in the midst of the structural 
challenge of unacceptable brazilian social inequali-
ties. in addition to being a problem in themselves, 
inequalities are barriers to access to basic rights, fo-
ment violence and prevent poverty itself from over-
coming in the long run.

extreme differences between social groups play 
against our economy, and are fertile ground for politi-
cal instabilities. oxfam brazil has its central focus of 
work on inequalities of our country. here, the con-
centration of income, wealth and essential services in 
the hands of the few reach extreme levels, making us 
the 10th worst country in the world, according to the 
united nations Development program (unDp). this 
condition is the result of choices made throughout 
our history, as a rule, by political and economic elites 
which make up the top of our social pyramid.

in september 2017, oxfam brazil launched the re-
port “the distance that unites us: a portrait of brazil-
ian inequalities”. in it, we focus on the state of the 
differences in levels of income, wealth and access to 
services in the country, as well as public policies that 
combat or feedback these inequalities. among the 
main conclusions of the study are the fact that 5% of 
the population has the same income share as the oth-
er 95%, and the six largest brazilian billionaires have 
the same equity as the poorest half of the population.

this contributes to our unjust tax system, our 
still insufficient investments in health and social as-
sistance, and, in particular, our historical challenges 
to expand access to public education. similarly, dis-
crimination against women and the black population 
represents a structural barrier in overcoming in-
equalities, something that even good policies of the 
recent past – such as racial quotas – have managed 
to overcome. finally, there are deep gaps in our de-

mocracy, which are obstacles to working for the ben-
efit of all society rather than privileged sectors.

after a historical period in which we dedicate 
much of our public attention to the fight against pov-
erty, we find ourselves in the midst of the structural 
challenge of unacceptable brazilian social inequali-
ties. in addition to being a problem in itself, inequali-
ties are barriers to access to basic rights, foment vio-
lence and prevent poverty itself from overcoming in 
the long run.

extreme differences between social groups play 
against our economy, and are fertile ground for politi-
cal instabilities. oxfam brazil has its central focus of 
work on inequalities in our country. here, the con-
centration of income, wealth and essential services in 
the hands of the few reach extreme levels, making us 
the 10th worst country in the world, according to the 
united nations Development program (unDp). this 
condition is the result of choices made throughout 
our history, as a rule, by the political and economic 
elites that make up the top of our social pyramid.

in the report “the distance that unites us: a por-
trait of brazilian inequalities”, we focus on the state 
of differences in levels of income, wealth and access 
to services in the country, as well as public policies 
that combat or feedback these inequalities. among 
the main conclusions of the study are the facts that 
5% of the population have the same share of income 
as the other 95%, and the six largest brazilian bil-
lionaires have the same equity as the poorest half of 
the population.

this contributes to our unjust tax system, our still 
insufficient investments in health and social assis-
tance, and, in particular, our historical challenges to 
expand access to public education. similarly, discrimi-
nation against women and the black population repre-
sents a structural barrier in overcoming inequalities, 
something that even good policies of the recent past 
– such as racial quotas – have managed to overcome.

finally, there are deep gaps in our democracy, 
which are obstacles to working for the benefit of all 
society rather than privileged sectors. aware of the 
limits that an opinion survey possesses, and without 
intending to exhaust the debate about the attitudes 
of brazilians and brazilians, we hope that the mate-
rial presented in this informative note offers good 
reflections about the challenges ahead. brazil today 
discusses its inequalities with an apparent interest 
in reducing them. this interest must be turned into 
reality. this is an even more relevant subject in times 
of such profound changes in the role of the state as 
redistributive agendas.
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brazil is one of the most unequal countries on the 
planet. the poor distribution of income, patrimony 
and essential services marks the way in which our 
society is organized, and today represents the great-
est challenge of our time. brazil is one of the most 
unequal countries on the planet. the poor distribution 
of income, patrimony and essential services marks 
the way in which our society is organized, and today 
represents the greatest challenge of our time.

as we explained in our report “the Distance 
unites us”, 5% of the population has the same share 
of national income as the other 95%, and a worker 
living on a minimum wage would take 19 years to earn 
the same 0.1% richest wins in a month, on average19. 
almost half of all national patrimony is in the hands 
of the top of the social pyramid (1%), and access to 
water and sewage varies proportionally to the aver-
age income of brazilians.

the oxfam brazil/Datafolha research confirms 
that these differences do not go unnoticed. We feel 
the inequalities, we understand some of its main im-
mediate causes and we are assertive in pointing out 
its solutions. through these positions, we reaffirm 
some values that permeate the attitudes of brazil-
ians and brazilians. We are a society that identifies 
the need for social justice. We believe in merit, but we 
do not alienate the state from fulfilling its key role of 
redistribution of income and basic services.

We believe in work, and in this field, we can see 
the discrimination of women and racism against the 
black population as barriers to be overcome. at the 
same time, we suffer from the scourge of corruption, 
which occupies a large space on the public agenda 
today. We have doubts about what inequality is, par-
ticularly in recognizing the structuring role of gender 
discrimination and racism in the construction of gaps 
that separate us as a society, and we do not have the 
real dimension of income and wealth concentration in 
the country. here are some of our challenges.

the “We and inequalities” research is a starting 
point for proposing agendas for the reduction of in-
equalities that are based on the perceptions of bra-
zilians. through it, oxfam brazil intends to sustain 
a necessary and urgent public debate on reducing 
inequalities, offering more content to organized civil 
society, policymakers, politicians, academics and 
stakeholders in general.

finally, we reiterate our agenda, which gains 
even more relevance and urgency based on the 
notes of this research. this support is reflected in 
each of the six axes of our recent roadmap for re-
ducing inequalities. •

D
E

v
E

LO
PM

E
N

T

the set of the results of the research allows us 
surprising conclusions about the perceptions about 
the inequalities in brazil. as a rule, and in different 
ways for different groups, the inequalities are very felt 
by the brazilians. this perception, in some cases, ac-
companies the social position of the interviewee in the 
income scale, in his self-declared color, and in his self-
declared sex. but the results allow other conclusions.

initially, there is a strong identification of inequali-
ties with income. in addition, people do not perceive 
themselves in the correct location of the income 
scale, putting themselves as poorer than they really 
are in society as a whole. causes and solutions run 
through the same themes: work, education and cor-
ruption as a cause of inequalities enjoys the support 
of half the population. finally, society expects gov-
ernments to reduce the gap between the rich and the 
poor by playing in the hands of the very rich more 
responsibility for financing of social policies.






