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Felicidade
em estado profundo

Por John F. Helliwell
Pesquisador da Universidade da Colúmbia Britânica
Richard Layard
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Escola de Economia e Ciência Política de Londres
Jeffrey D. Sachs
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Cada vez mais, com a globalização, as pessoas do mundo estão em
movimento. E a maioria desses migrantes se desloca em busca de uma
vida mais feliz. Mas será que conseguem? Os migrantes não são as únicas
pessoas afetadas por sua decisão de se mudar. Dois outros grandes grupos
de pessoas são afetados pela migração: os que ficaram para trás na área
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de origem e os que já vivem na área de destino. Neste artigo, avaliamos as

4

consequências da felicidade da migração para os três grupos. Vamos fazer
isso separadamente, primeiro para a migração de uma área rural para uma
urbana num mesmo país e depois para a migração internacional.
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MIGRAÇÃO RURAL
A migração de uma área rural para grandes cidades de um mesmo país tem sido muito maior que
o movimento de imigração, e continua sendo assim,
especialmente no mundo em desenvolvimento. Desde
a revolução agrícola neolítica, houve um movimento
de pessoas do campo para as cidades. Em tempos
ruins, essa tendência é parcialmente revertida. Mas
nos tempos modernos, vem acelerando enormemente. A cronologia é diferente nas diferentes partes do
mundo, com os maiores movimentos vinculados a
impulsos na produtividade agrícola combinados com
oportunidades de emprego em outros lugares, mais
frequentemente em um ambiente urbano. Tem sido
um grande motor de crescimento econômico, transferindo pessoas da agricultura de menor produtividade
para atividades de maior produtividade nas cidades.
Em alguns países industrializados, esse processo
já dura duzentos anos e, nos últimos tempos, a migração rural-urbana dentro dos países vem desacelerando. Mas em outros lugares, em países mais pobres
como a China, a recente transformação da vida rural

em urbana tem sido dramática o suficiente para ser
chamada de “a maior migração em massa da história da humanidade”. Ao longo dos anos 1990-2015, a
população urbana chinesa cresceu em 463 milhões,
dos quais cerca de metade são migrantes de aldeias
para vilas e cidades. Em contraste, durante o mesmo
período, o aumento no número de migrantes internacionais em todo o mundo foi 90 milhões, menos da
metade dos migrantes rurais para urbanos somente
na China. Assim, a migração interna é uma ordem de
grandeza maior que a migração internacional. Mas
recebeu menos atenção dos estudantes do bem-estar – embora ambos os tipos de migração levantem
problemas semelhantes para os migrantes, para os
que ficaram para trás e para as populações que recebem os migrantes.
A mudança para as cidades é mais facilmente vista olhando para o crescimento da população urbana
nos países em desenvolvimento. Entre 1990 e 2015, a
fração de pessoas nesses países que moram nas cidades aumentou de 30% para quase 50%, e o número
dos que vivem nas cidades aumentou em mais de 1,5

A FELICIDADE DOS IMIGRANTES
Como já foi notado, a migração dentro e entre
países deslocou as pessoas de situações de trabalho
menos produtivo e menor remuneração para uma si-

urbana dentro dos países
é um fenômeno antigo, a
migração internacional
em larga escala aumentou
muito nos últimos anos
devido à globalização

tuação oposta: maior produção e ganhos mais altos.
Em muitos casos, as diferenças foram bastante extremas. A imigração também salvou muitas pessoas
de situações extremas de opressão e perigo físico –
cerca de 10% de todos os migrantes internacionais
são refugiados, ou 25 milhões de pessoas no total.
Mas o que dizer da felicidade dos imigrantes depois de terem chegado ao seu destino? Trazemos uma
classificação e análise usuais dos níveis e mudanças
na felicidade de todos os residentes, sejam eles nascidos localmente ou imigrantes, com base em amostras de 1.000 por ano, em média para 2015-2017, para
156 países pesquisados pelo Instituto Gallup. O foco
é então mudado para migração internacional, separando os imigrantes para permitir a classificação das
avaliações de vida média dos imigrantes para os 117
países que têm mais de 100 entrevistados nascidos
no exterior entre 2005 e 2017. (Esses residentes estrangeiros nascidos no exterior podem incluir trabalhadores convidados para temporadas de curto prazo
a imigrantes de prazo mais longo e migrantes em série que mudam de residência com mais frequência,
em diferentes estágios de formação e carreiras.)
Então, o que determina a felicidade dos imigrantes que vivem em diferentes países e vêm de diferentes países? Três fatos notáveis emergem:
1. No país típico, os imigrantes são tão felizes
quanto as pessoas locais. (A diferença está abaixo de
0,1 ponto de 10) No entanto, nos países mais felizes
os imigrantes são significativamente menos felizes
do que os locais, enquanto o inverso é verdadeiro nos
países menos felizes.
2. A felicidade de cada imigrante depende não só
da felicidade dos locais (com um peso aproximado
de 0,75), mas também do nível de felicidade no país
de origem do migrante (com um peso aproximado de
0,25). Assim, se um imigrante vai (como muitos mi-
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IMIGRAÇÃO
Se a migração rural-urbana dentro dos países é
um fenômeno antigo, a migração internacional em
larga escala aumentou muito nos últimos anos devido
à globalização. Em 1990, havia no mundo 153 milhões
de pessoas que viviam fora do país em que nasceram. Em 2015, esse número subiu para 244 milhões,
dos quais cerca de 10% eram refugiados. Assim, no
último quarto de século, os migrantes internacionais
aumentaram em 90 milhões. Este é um grande número, mesmo que diminuído pela escala da migração rural-urbana. Além disso, em uma estimativa, há
outros 700 milhões de pessoas que gostariam de se
movimentar entre países, mas ainda não o fizeram.
Do aumento do número de migrantes registrado
recentemente, mais da metade dos casos se dá entre
continentes. Houve grandes migrações para a América do Norte e Europa, alimentadas pela emigração
da América do Sul/Central, Ásia e África. Havia também fluxos importantes de migrantes internacionais
no continente. Na Ásia, por exemplo, houve grandes
fluxos do subcontinente indiano para os Estados do
Golfo; e na Europa havia o forte fluxo ocidental que
seguiu o fim do comunismo.
Do ponto de vista dos residentes, uma questão
importante é quantos imigrantes existem, como parcela da população total. Isso requer que consideremos os imigrantes como uma fração da população
total. Em nível mundial, isso aumentou pela metade
nos últimos anos. Mas na maioria dos países mais
pobres e altamente populosos do mundo, a proporção
de migrantes continua bastante baixa. É em alguns
países mais ricos que a proporção de imigrantes é
muito alta. Na Europa Ocidental, a maioria dos países tem imigrantes entre 10% e 15% da população.
O mesmo acontece com os EUA; enquanto Canadá,
Austrália e Nova Zelândia têm entre 20 e 30%. Os
casos mais extremos são os Emirados Árabes Unidos
e o Kuwait, ambos com mais de 70%.

Se a migração rural-

|

bilhão de pessoas. Uma parte disso veio do crescimento natural da população dentro das cidades ou
das aldeias que se tornaram cidades. Mas pelo menos metade veio da migração líquida para as cidades.
Nas partes mais desenvolvidas do mundo houve também uma migração rural-urbana, mas a maior parte
já aconteceu antes de 1990.
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A migração tem claramente
seus riscos. Estes incluem
a separação dos entes
queridos, discriminação no
novo local e um sentimento
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de privação relativa

8

grantes) de um país menos feliz para um mais feliz,
acaba um pouco menos feliz do que os habitantes locais. Mas o inverso é verdadeiro se um migrante passar de um país mais feliz para um menos feliz. Outra
maneira de descrever esse resultado é dizer que, em
média, um imigrante ganha em felicidade cerca de
três quartos da diferença na felicidade média entre o
país de origem e o país de destino.
3. A felicidade dos imigrantes depende também
do quão receptivos os nativos são em relação aos
estrangeiros. (Para medir a aceitação, perguntou-se
aos residentes locais se os itens a seguir eram “coisas boas” ou “coisas ruins”: ter imigrantes no país,
ter um imigrante como vizinho e ter um imigrante casando-se com seu parente próximo.) Em um país que
aceitou mais (por um desvio padrão), os imigrantes ficaram mais felizes em 0,1 ponto (na escala de 0 a 10).
Assim, a análise argumenta que os imigrantes
saem ganhando se deixam um país menos feliz para
viver em um mais feliz (fato que é o principal norteador da migração). Mas esse argumento foi baseado
em uma simples comparação da felicidade dos imigrantes com as pessoas nos países que eles deixaram. E se os imigrantes fossem tipos diferentes de
pessoas daquelas deixadas para trás? Isso muda a
conclusão? A resposta é não. Os resultados da comparação dos imigrantes com seus semelhantes que ficaram em casa sugerem que o migrante internacional
médio ganhou 0,47 ponto (de 10) em felicidade pela
migração. Esse é um ganho substancial.
Mas há uma ressalva importante: a maioria ganha,
mas muitos perdem. Por exemplo, no único experimento controlado que conhecemos, os tonganeses
que se candidataram a migrar para a Nova Zelândia
foram selecionados aleatoriamente. Depois de se
mudarem, aqueles que foram selecionados para se
mover eram, em média, menos felizes do que aqueles que (forçosamente) ficaram para trás. A migração

tem claramente seus riscos. Estes incluem a separação dos entes queridos, discriminação no novo local
e um sentimento de privação relativa, porque agora
você se compara a outros que são mais ricos do que
o seu grupo de referência anterior em casa.
Uma questão óbvia é: os imigrantes se tornam
mais ou menos felizes quanto mais tempo estiveram
em um país? A resposta é em média, nenhuma das
opções: a felicidade deles permanece plana. E em alguns países há evidências de que os imigrantes de
segunda geração não são mais felizes do que seus
pais imigrantes. Uma maneira de explicar essas descobertas é em termos de grupos de referência: quando as pessoas se mudam para um país mais feliz, seu
grupo de referência ainda é em grande parte seu país
de origem. Eles experimentam um ganho imediato
de felicidade. Com o passar do tempo, sua situação
objetiva melhora (o que os torna ainda mais felizes),
mas seu grupo de referência torna-se cada vez mais
o país de destino (o que os torna menos felizes). Esses dois efeitos são aproximadamente compensados.
Esse processo continua na segunda geração.
A pesquisa Gallup exclui muitos refugiados atuais,
uma vez que os campos de refugiados não são pesquisados. Só na Alemanha há evidências suficientes
sobre os refugiados, e na Alemanha os refugiados
são 0,4 ponto menos felizes que os outros imigrantes. Mas antes de se mudarem, os refugiados também
ficaram muito menos felizes do que os outros migrantes antes de se mudarem. Assim, é provável que
os refugiados tenham se beneficiado da imigração.
Desse modo, a imigração média beneficia a maioria dos migrantes, mas não todos. Será que a mesma
conclusão vale para o vasto exército de pessoas que
se mudaram do país para as cidades de países menos
desenvolvidos?
A FELICIDADE DOS QUE SAEM DA
ZONA RURAL PARA CIDADES
A maior evidência disso vem da China. Os migrantes praticamente dobraram sua renda no trabalho ao
se mudar do campo, mas são menos felizes do que
as pessoas que ainda vivem nas áreas rurais. Quais
são as possíveis razões para isso? Será que muitos
dos migrantes sofrem por causa das remessas que
mandam para casa? A evidência diz: Não. Será que
as pessoas que migram eram intrinsecamente menos
felizes? A evidência diz: Não. Será que a vida urbana
é mais insegura do que a vida no campo – e envolve
menos amigos e mais discriminação? Talvez.
O maior fator que afeta a felicidade dos migrantes é a mudança do grupo de referência: a equação

os migrantes, enquanto na África do Sul um estudo
encontrou uma diminuição.
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A FELICIDADE DAS FAMÍLIAS
DEIXADAS PARA TRÁS
Em qualquer caso, os migrantes não são as únicas pessoas que importam. E quanto à felicidade das
famílias deixadas para trás? Elas frequentemente recebem remessas (no total, cerca de US $ 500 bilhões
em 2015). Mas perdem a companhia e o apoio direto
do migrante.
Isso é feito estudando pessoas no país de origem
e examinando o efeito de ter um parente que mora no
exterior. Em média, essa experiência aumenta tanto
a satisfação com a vida quanto o afeto positivo. Mas
também há um aumento no afeto negativo (tristeza,
preocupação, raiva), especialmente se o migrante
está no exterior em trabalho temporário. Infelizmente, não há análises comparáveis de famílias deixadas
por migrantes rurais-urbanos que se mudam para vilas e cidades no mesmo país.

|

de felicidade para os migrantes é semelhante à dos
moradores urbanos e diferente da dos moradores
rurais. Isso poderia explicar por que os migrantes
dizem que são mais felizes com o resultado da mudança – eles não mais apreciariam os prazeres simples da vida rural.
A psicologia humana é complicada, e a economia
comportamental já documentou centenas de maneiras pelas quais as pessoas interpretam erroneamente o impacto das decisões sobre sua felicidade. Não
é que devamos regular excessivamente suas vidas, o
que também causaria infelicidade. Mas sim proteger
as pessoas depois que elas tomarem suas decisões,
garantindo que possam fazer conexões sociais positivas em suas novas comunidades (evitando ou reduzindo a discriminação), e que elas sejam ajudadas a
realizar os sonhos que as levaram a se mudarem, em
primeiro lugar.
É lamentável que não haja mais estudos de migração rural-urbana em outros países. Na Tailândia,
um estudo encontrou um aumento na felicidade entre

9
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A FELICIDADE DOS CIDADÃOS NATIVOS
DO PAÍS ANFITRIÃO
A questão final é como a chegada dos migrantes
afeta os residentes existentes no país ou cidade anfitriã. Esta é uma das questões mais difíceis em todas
as ciências sociais.
Uma abordagem é simplesmente explicar a felicidade em diferentes países por uma série de variáveis,
incluindo a proporção de imigrantes para a população
localmente nascida (a “parcela de imigrantes”). Não
identificamos nenhum efeito da parcela de imigrantes
sobre a felicidade média dos nascidos localmente.
Contudo, a população nascida localmente (como os
imigrantes) é mais feliz se o país é mais receptivo a
imigrantes.
No entanto, sabemos que a imigração pode criar
tensões, como mostra a alta tensão política em muitos países receptores de imigrantes, especialmente
aqueles em rotas migratórias de países de origem infelizes para esperados para paraísos no norte. Vários

10

fatores contribuem para explicar se a migração é bem
recebida pelas populações locais. Primeiro, a escala
é importante. Níveis moderados de imigração causam
menos problemas do que surtos rápidos. Segundo,
o impacto da imigração não qualificada recai principalmente sobre pessoas não qualificadas no país anfitrião, embora o impacto nos serviços públicos seja
frequentemente exagerado e a contribuição positiva
dos imigrantes seja frequentemente subestimada.
Em terceiro lugar, o grau de angústia social causado aos residentes locais depende, em grande medida, do seu próprio estado de espírito – uma atitude
mais aberta é melhor tanto para os imigrantes como
para os residentes originais. Em quarto lugar, a atitude dos imigrantes também é importante – se quiserem encontrar e aceitar oportunidades de se conectar
com as populações locais, isso é melhor para todos.
Mesmo que essa integração pareça inicialmente difícil, a longo prazo ela tem melhores resultados – a
familiaridade acaba gerando aceitação, e o casamento mais do que qualquer coisa embota as diferenças.
CONCLUSÃO
Existem grandes lacunas de felicidade entre os
países, e estas continuarão a criar grandes pressões
migratórias. Alguns daqueles que migram entre países serão beneficiados e outros perderão. Em geral,
aqueles que se mudam para países mais felizes do
que os seus irão se beneficiar da felicidade, enquanto aqueles que se mudam para países mais infelizes
tendem a perder. Aqueles deixados para trás não perderão em média, embora mais uma vez haja ganhadores e perdedores. A imigração continuará a representar oportunidades e custos para aqueles que se
mudam, para aqueles que ficam para trás e para os
nativos dos países que recebem os imigrantes.
Onde os imigrantes são bem-vindos e onde eles se
integram bem, a imigração funciona melhor. Uma atitude mais tolerante no país anfitrião será melhor para
os migrantes e para os residentes originais. Mas há
claramente limites para os fluxos anuais que podem
ser acomodados sem prejuízo do tecido social que fornece a base da atração do país aos imigrantes. Uma
solução óbvia, que não tem limite máximo, é aumentar
a felicidade das pessoas nos países remetentes – talvez pelos meios tradicionais de ajuda externa e melhor
acesso aos mercados dos países ricos, mas mais importante, ajudando-os a crescer seus próprios níveis
de confiança e instituições do tipo que possibilitam
melhores vidas nos países mais felizes. •
*Este artigo é parte do “Happiness Report 2018”
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Economia
circular:
a fronteira
da reciclagem

|

Na busca por novos paradigmas de produção e consumo,
o conceito de economia circular surge como opção ao já
desgastado modelo linear “extrair, transformar, descartar”, ainda
fortemente utilizado na atualidade e que depende de grandes
quantidades de materiais. O modo circular se caracteriza
como uma economia que é restaurativa e regenerativa e tem
como objetivo manter produtos, componentes e materiais em
seu mais alto nível de utilidade e valor. Cada vez mais, ações
para minimização dos problemas ambientais são buscadas por
corporações ao redor do planeta. Dentro dessa perspectiva,
a adoção de práticas de economia circular torna-se fator
diferencial competitivo nesse processo.
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Por Gardênia Santos
Pesquisadora da Universidade Federal
Fluminense
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noção de uma economia circular, não é recente, sua origem está relacionada com a
publicação do artigo “The Economics of the
Coming Spaceship Earth”, do economista
evolucionista norte-americano Kenneth Boulding, em
1966. Na China, essa alternativa faz parte da Lei de
Promoção da Produção Limpa, promulgada em 2002.
O tema vem atraindo cada vez mais atenção nos últimos anos. Em 2010, a Fundação Ellen MacArthur adotou o conceito da economia circular, que a partir de
2014 passou a ser amplamente discutido na Europa.
Ainda em 2014 a Comissão Europeia adotou formalmente a economia circular como enquadramento conceitual. Mais recentemente, a Índia, em 2016.
A diferença entre a economia linear e a circular é
que, na primeira, faz-se uso de recursos naturais de
forma desordenada, sem considerar que esses estão
cada vez mais escassos. A produção linear transforma a matéria-prima em produtos que são embalados,
vendidos, consumidos e descartados, sem considerar
a necessidade de atentar ao descarte e a reutilização
das embalagens.
Observa-se que a economia circular envolve uma
conscientização de todos os envolvidos, desde o
fornecedor, produtor, consumidor e governo. É um
processo cíclico. A economia circular é uma mudança transformacional nos aspectos das políticas públicas, dos modelos de negócios, das tecnologias e
das escolhas dos consumidores. No modelo circular
os ciclos de vida dos produtos são otimizados, desde
a concepção e desenho, passando pelo processo de
produção, indo até a gestão dos resíduos que não foram possíveis de eliminar. Com relação ao consumo
do produto, envolve também a questão do descarte
do produto. Alguns exemplos de informações necessárias ao usuário seriam: orientações sobre como e
onde retornar os produtos.
PANORAMA DA ECONOMIA CIRCULAR NO BRASIL
No Brasil, a economia circular deu seus primeiros
passos com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos
de 2010, instituída pela Lei nº 12.305. Entre os princípios e instrumentos da referida lei, destacam-se
a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
do produto e a logística reversa. A responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme o artigo 30, parágrafo único e incisos da referida lei, tem por objetivo:
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental,
desenvolvendo estratégias sustentáveis;

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou
para outras cadeias produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;
IV - incentivar a utilização de insumos de menor
agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a
produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.
A logística reversa consiste no retorno das embalagens dos produtos após o uso pelo consumidor,

A economia circular
é uma mudança
transformacional nos
aspectos das políticas
públicas, dos modelos de
negócios, das tecnologias
e das escolhas dos

INSIGHT-BIOMA

consumidores
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de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, sendo responsáveis por esse retorno, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos
– seus resíduos e embalagens –, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento
de resíduos perigosos: pilhas e baterias, pneus, embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes
de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista e também
produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê,
ainda, a redução na geração de resíduos, tendo como
proposta a prática de hábitos de consumo sustentável
e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos
sólidos. Observa-se que esse processo envolve uma
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série de mudanças necessárias. Entre elas: revolução no projeto dos produtos, encorajando aspectos
como longevidade, durabilidade, potencial de reparo,
possibilidade de atualização (upgrade), reúso, remanufatura e reciclagem.
A publicação “Uma Economia Circular no Brasil: uma abordagem exploratória inicial”, lançada em
2017 pela Ellen Macarthur Foundation, apresenta
uma série de ações propostas para o Brasil, destacando as atividades de economia circular já existentes e buscando identificar possíveis oportunidades
de dar escala a essas atividades. Com características mercadológicas e sociais únicas e capital natural
incomparável, o Brasil é um cenário atraente para a
exploração de oportunidades que a economia circular
poderia trazer para a construção do capital econômico, social e natural.

As ações propostas no estudo estão distribuídas
em três setores importantes para a economia brasileira: agricultura e ativos da biodiversidade, edifícios
e construção e equipamentos eletroeletrônicos.
AGRICULTURA E ATIVOS DA BIODIVERSIDADE
O estudo sobre agricultura e ativos da biodiversidade inclui a agricultura propriamente dita (excluindo
a pecuária) e ativos da biodiversidade (incluindo produtos não madeireiros que fazem parte das cadeias
de valor de alimentos, bebidas, bioquímicas e cosméticos). Práticas de produção agrícola urbana e biociclos urbanos também não fazem parte do estudo. As
ações propostas para esse setor são:
1. Ampliar esforços existentes em modelos de negócio regenerativos em agricultura e ativos da biodiversidade. A aplicação de modelos regenerativos

O Brasil é um cenário
atraente para a exploração
de oportunidades que a
economia circular poderia
trazer para a construção
do capital econômico,
social e natural

EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (EEE)
1. Aproveitar a dinâmica específica do mercado
brasileiro de EEE para criar novas oportunidades de
negócio no contexto da economia circular. Essa dinâmica de mercado inclui a proximidade entre mercados consumidores em crescimento e centros de
produção industrial, infraestrutura de ciclo reverso já
estabelecido e conhecimentos, habilidades e capacidade já existentes.
2. Integrar a economia informal ao setor de EEE
visando a uma colaboração mutuamente vantajosa.
Combinar o melhor de dois mundos: integrar a eficiência e a capacidade operacional da indústria formal com a agilidade, a escala e a capilaridade do setor informal.
3. Desenvolver novos modelos de negócio para
ampliar o acesso e reduzir os custos dos produtos do
setor de EEE. Uma vez estabelecidas as condições sistêmicas adequadas, modelos de negócio da economia
circular que promovam compartilhamento e modelos
de serviços e produtos recondicionados podem vir
a oferecer aos usuários mercadorias de custo mais
acessível, com mais valor e mais modernos.
4. Criar mecanismos para influenciar processos de
design. Uma abordagem de baixo para cima, na qual
empresas brasileiras ofereçam feedback sobre o processo de design de atores globais do setor de EEE,
pode ampliar os conhecimentos gerados pelo mercado
para aprimorar os processos de design do setor.
Diante dessa abordagem, constata-se que as
ações de economia circular propostas para o Brasil
são abrangentes e apresentam soluções com combinação do uso sustentável dos recursos existentes e a
tecnologia. Essas ações envolvem uma conscientização da necessidade de mudança não só na produção,
mas também no consumo. Isso requer um processo
de mudança de comportamento e a adoção de atitude
responsável no sentido de contribuir com a sustentabilidade socioambiental. •
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EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO
1. Usar a lente da economia circular em investimentos em novos edifícios para evitar entraves lineares. Isso representa uma chance de o Brasil evitar ficar preso em um caminho de desenvolvimento linear
no espaço construído e transitar diretamente para
uma economia circular, limitando custos transacionais que se apresentariam alternativamente.

2. Ampliar o acesso ao espaço construído ao aplicar princípios da economia circular. Integrar conceitos
como flexibilidade e modularidade, mais eficiência no
uso de recursos e redução do desperdício estrutural
poderia contribuir para reduzir os custos de edifícios
habitacionais e outros edifícios em toda a economia.
3. Canalizar a tecnologia digital e práticas inovadoras da economia circular para criar mais valor no
setor de edifícios e construção. Abordagens de economia circular podem gerar modelos disruptivos e
incentivar a inovação abrindo novos horizontes para
o desenvolvimento futuro do setor.

|

na agricultura e em bioeconomias urbanas poderia
restaurar a grande reserva de capital natural do Brasil, aumentar a diversidade biológica, fechar ciclos
de nutrientes, aumentar o conteúdo nutricional dos
alimentos e, simultaneamente, aumentar a produção
agrícola e sua lucratividade.
2. Estimular o desenvolvimento do incipiente setor de biointeligência. A combinação do grande capital natural e da diversidade social do Brasil resultou
na reunião de um amplo conhecimento sobre os ativos da biodiversidade brasileira. Isso deve ser aproveitado para que o Brasil possa aplicar essa biointeligência de forma mais ampla em seu território e em
cadeias de valor globais.
3. Alavancar a tecnologia digital para destravar
potencial de economia circular na bioeconomia. Uso
da tecnologia em cadeias de suprimento digitalizadas
para facilitar a troca de recursos e conhecimentos,
além de soluções de compartilhamento de ativos.
Isso aumenta a transparência nos mercados do setor
e produz economias de escala agrupadas para pequenos produtores rurais (sem que, para isso, eles
precisem dar escala às suas atividades).
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O planeta Terra
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Por Denise Almeida
Jornalista
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Velhos problemas, novas soluções. A água, elemento indispensável
à sobrevivência, está cada vez mais escassa. As causas são o
desperdício, a poluição, o crescimento populacional e as mudanças
climáticas, que fizeram aumentar, a partir da década de 1990, os
desastres naturais relacionados a secas e enchentes. Se nada for
feito, em 2050, 5 bilhões de pessoas poderão viver em locais onde
haverá falta de recursos hídricos para suprir suas necessidades,
pelo menos, um mês por ano. Nesse cenário de aridez, especialistas
recomendam que se olhe para a natureza. Especialistas das Nações
Unidas acreditam que a resposta virá de lá.
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aposta da vez são as chamadas Soluções
baseadas na Natureza (SbN), que podem
ter um papel importante na melhoria do
abastecimento e na redução do impacto
dos desastres naturais. Na prática, a saída para ampliar a qualidade, quantidade e o acesso à água seriam a extensão da cobertura vegetal para pastagens,
zonas úmidas e florestas; a recomposição de solos e
jardins suspensos; e, principalmente, a proteção das
bacias hidrográficas.
Hoje as áreas de maior risco estão nas regiões
semiáridas da Ásia e ao sul do deserto do Saara, na
África. O desafio é como obter água suficiente para a
produção de alimentos, para abastecimento público
e para a geração de energia, uma vez que a agricultura consome 70% da água disponível no mundo; a
indústria outros 20%, incluindo a geração de energia
elétrica; e o consumo doméstico, 10%. O aumento da
demanda é de 1% ao ano.
Essa análise e as propostas para enfrentar a crise
foram apresentadas no relatório do Programa Mundial
de Avaliação dos Recursos Hídricos, ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (Unesco), divulgado no 8º Fórum Mundial
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da Água, realizado em Brasília de 19 a 23 de março,
que reuniu 100 mil participantes de 172 países.
O documento indica as SbN que usam ou simulam
processos naturais apoiados em conhecimentos tradicionais e indígenas, como o caminho para aumentar
a oferta hídrica. O objetivo é purificar a água, reduzir
as enchentes e o impacto das secas. São técnicas
para criar reservas de água em mangues e proteção
das áreas alagadas, que promovam a restauração da
força natural do solo no lugar.
Os pesquisadores da Unesco sustentam que a infraestrutura verde pode ser, em certos casos, mais
eficaz e ter melhor custo-benefício do que as tradicionais infraestruturas cinzas, construídas pelos
homens, como barragens, estações de tratamentos e
reservatórios. Na maioria das situações, a recomendação é que as infraestruturas verdes e as cinzas sejam trabalhadas em conjunto.
Um exemplo bem-sucedido de parceria com a natureza é o projeto brasileiro, “Cultivando a Água Boa”,
que foi premiado pelas Nações Unidas, em 2015, na
categoria de melhores práticas de gestão hídrica do
planeta. A iniciativa foi desenvolvida pela Itaipu Binacional, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, para

usada são devolvidos ao meio
ambiente sem ser tratados.
Para atenuar a contaminação, o
relatório da Unesco recomenda a
ampliação de banheiros secos

também permite a produção de composto orgânico
ao final do processo. Outra proposta apresentada é
a experiência das cidades-esponjas, na China, em
que construções absorvem água da chuva de forma
rápida e segura.
Em todo o mundo, 2,1 bilhões de pessoas não têm
acesso à água potável em casa, 4,5 bilhões, mais da
metade da população global, não têm acesso ao saneamento básico e 5 milhões morrem a cada ano por
doenças causadas por água contaminada. Destes,
dois milhões são crianças abaixo de 2 anos de idade.
Os dados são do relatório da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef), divulgado em julho do ano passado.
A ONU fez um alerta para que a comunidade internacional se mobilize para solucionar o problema que
afeta diretamente a qualidade de vida da população.
No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2015, cerca de 34
milhões de brasileiros não possuíam acesso à água
potável e 47% não tinham coleta de esgoto, o equivalente a mais de 100 milhões de pessoas.
MITO DA ÁGUA EM ABUNDÂNCIA NO BRASIL
A maior parte da água existente no planeta, 97%, é
salgada, imprópria para consumo. Dos 3% que estão
sob a forma de água doce, 2,5% estão congelados na
Antártica, no Ártico e em geleiras, indisponíveis para
uso imediato. De 0,5% restante no mundo, a maior
parte está concentrada em aquíferos subterrâneos.
Só 0,04% da água está na superfície, em rios, lagos,
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OS DESAFIOS DO SANEAMENTO BÁSICO
Os estudos mostraram que, em todo o mundo,
80% da água usada são devolvidos ao meio ambiente sem ser tratados. Para atenuar a contaminação,
o relatório da Unesco recomenda a ampliação de
banheiros secos, aqueles que evitam o lançamento
de dejetos em tubulações ligadas a centros de tratamento de água ou em rios. Esse tipo de banheiro

Em todo o mundo, 80% da água

|

reduzir a quantidade de sedimentos que entram no
reservatório. Os detritos diminuíam a capacidade de
armazenamento de água e encurtavam a vida útil da
usina, aumentando os custos de manutenção e da geração de eletricidade. Por meio das SbN foi possível
preservar maior proporção de água no solo, para que
os sedimentos não fossem carregados pelos rios. As
ações abrangeram o reflorestamento no topo das serras, das matas ciliares (vegetação nas margens de
rios) e boqueirões (cabeça de vale), a fragmentação
do tamanho dos pastos, reúso e captação da água das
chuvas. Itaipu tem, além da usina hidrelétrica, área
alagada e o Parque Nacional de Iguaçu. O movimento
envolveu desde as comunidades locais até as indústrias privadas, como a própria hidrelétrica.

23

INSIGHT-BIOMA

|
24

mangues etc. O território brasileiro abriga 12% das
reservas de água doce do mundo, o que colocaria o
país em posição estratégica se não fosse o desperdício e a falta de planejamento para utilização dos recursos. Além disso, 75% da água do país estão nos
rios da Bacia Amazônica, que é habitada por menos
de 5% da população.
Quanto ao setor agrícola, que consome 70% da
água disponível, enquanto no Brasil a agricultura irrigada cobre 5 milhões de hectares, na China essa área
salta para 66 milhões de hectares. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
para se produzir um quilo de soja são necessários
1.500 litros de água; no entanto, no Brasil quase toda
a água usada para esse fim vem da chuva.
De toda a água subterrânea do planeta, um quinto se encontra no Brasil, que possui uma reserva
embaixo da terra com mais de 111 trilhões de metros
cúbicos. Os aquíferos Alter do Chão, sob os estados
do Pará, Amapá e Amazonas, e o Guarani, que ocupa parte dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e, principalmente, do Brasil, são os maiores
reservatórios naturais do mundo. O Alter do Chão,
com 86 mil quilômetros cúbicos, tem terreno arenoso, o que facilita a penetração da água no solo.

A areia faz uma espécie de filtro natural. O Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos, está sob uma
rocha, ocupa uma área maior que o Alter do Chão,
mas é menos profundo. Ambos são constantemente realimentados com água muito limpa proveniente
da chuva, neblina, neve e geadas, mas precisam ser
protegidos da contaminação do solo por produtos
químicos, esgoto e lixo.
Mesmo privilegiada, por dispor de recursos hídricos em abundância, a população brasileira sofre
severamente com os efeitos da escassez. Recentemente, a região Nordeste foi assolada com uma das
maiores secas desde 1900. Houve também o episódio
de racionamento na cidade de São Paulo e a estiagem
no Distrito Federal.
As cidades de Ribeirão Preto e de Santarém são
totalmente abastecidas respectivamente pelo Guarani e Alter do Chão. Parte de Manaus (40%) é atendida
pelas águas límpidas do Alter do Chão.
CONEXÕES COM A ECONOMIA CIRCULAR
O uso sustentável dos recursos naturais gera benefícios no campo social, econômico e ambiental. As
soluções verdes se conectam à economia circular,
em que tudo o que é produzido pode voltar a ser uti-

VANTAGEM ESTRATÉGICA DO BRASIL
Mesmo privilegiado, por dispor de recursos hídricos em abundância, a população brasileira já sofreu
com os efeitos da escassez, com as secas que assolam a região Nordeste, e no episódio de racionamento
na cidade de São Paulo. Isso ocorre por que 75% da
água do Brasil estão nos rios da Bacia Amazônica,
que é habitada por menos de 5% da população.
Grande parte das cidades brasileiras com população inferior a 5 mil habitantes, com exceção do
Semiárido nordestino e das regiões formadas por
rochas cristalinas, podem ser abastecidas pelas
reservas subterrâneas. O estado de São Paulo é
atualmente o maior usuário dos reservatórios naturais do país, sendo aproximadamente 90% destinados às indústrias, que são abastecidas de forma
parcial ou total pelos poços, pelos tomadores de
decisões. •
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ter Development Report – WWDR) é publicado anualmente, com foco em questões estratégicas sobre a
água. A publicação oferece um quadro geral do estado dos recursos de água potável no mundo e visa
a proporcionar as ferramentas sustentáveis a serem
utilizadas pelos tomadores de decisões.
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lizado, em vez de ser descartado na natureza. Nesse
modelo, nada é desperdiçado; com isso, são criadas
novas oportunidades de negócio no reparo, manutenção e locação. No setor hídrico a preocupação é com
a reutilização e a regeneração, que buscam reduzir
os desperdícios e evitar a poluição, inclusive por
meio do reúso e da reciclagem.
A aplicação das SbN necessita da adesão de todos,
pois 90% da população mundial vive em países que
partilham rios e bacias de lagos. As decisões relativas
ao uso do solo em uma determinada região podem ter
consequências boas ou más para outros locais.
O documento foi redigido a partir de uma base de
dados que reúne mais de 300 artigos científicos, que
avaliaram vários tipos de projetos. Um dos estudos
concluiu que o uso mais eficiente da água, combinado
à redução do uso de produtos químicos, aumentou a
produção das colheitas em 70%. A ideia é trabalhar
em parceria com a natureza para a recuperação de
ecossistemas que vêm sendo degradados pela atividade humana. Segundo a publicação, desde 1900,
entre 64% e 71% das zonas úmidas de todo o mundo
foram devastadas.
O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (World Wa-
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Força que vem do
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O Brasil acaba de ultrapassar a
marca histórica de 1 gigawatt (GW)
em projetos operacionais da fonte
solar fotovoltaica conectados à
matriz elétrica nacional. A potência
é suficiente para abastecer
500.000 residências do país,
produzindo energia renovável,
limpa, sustentável e competitiva,
capaz para atender o consumo de
2 milhões de brasileiros.
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Por Rodrigo Lopes Sauaia
Presidente-executivo da Absolar

o

panorama da energia solar fotovoltaica no
Brasil não poderia ser mais promissor. O
país tem um valor imenso, e a maior parte
desse potencial ainda está inexplorada. Existe um grande espaço de desenvolvimento para o país.
Só em usinas de grande porte temos potencial de mais
de 28.500 gigawatts. Isso equivale a 200 vezes toda a
matriz elétrica brasileira, que atualmente é de 150 gigawatts, somando todos os tipos de fonte de energia.
Nos sistemas domiciliares, isto é, nos telhados das
residências, segundo mapeamento técnico e teórico
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), temos um
potencial inexplorado de 164 gigawatts, mais que todo
o potencial instalado no Brasil. Assim, só os telhados
residenciais do país seriam capazes de suprir em mais
de duas vezes a demanda dos domicílios brasileiros.
No que depender de recurso solar, o Brasil está muito
bem posicionado no âmbito internacional para se tornar
uma referência em energia solar fotovoltaica. Contudo,
grande parte desse potencial ainda não está aproveitada. Atualmente o Brasil possui aproximadamente 80
megawatts operacionais da fonte solar fotovoltaica na
sua matriz. Esse horizonte está mudando rapidamente
nos últimos anos. Em 2016, tivemos um crescimento de
320% na geração distribuída solar fotovoltaica no ano.
É um volume bem expressivo, saímos de 1.827 sistemas
para mais de 7.600 sistemas de micro e minigerações
no Brasil. E a expectativa para os próximos anos é que
esse crescimento continue acelerado.
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Cada estado avança na sua própria rota e velocidade. Alguns já possuem programas estaduais. O
mais recente é Tocantins, com o Programa Pró-Solar. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio
Grande do Sul têm programas nesse sentido.
Quando analisamos o incentivo por estado, Goiás
se destaca, ao dar início e continuar em seu papel estratégico para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil, tendo inclusive tomado a liderança com algumas medidas importantes para o avanço
e desenvolvimento da fonte no país. Uma delas foi
quando liderou, junto com São Paulo e Pernambuco,
a adesão dos estados a um convênio do ICMS, denominado Convênio 16 de abril de 2015, que permite às
unidades da federação isentar desse tributo a energia de micro e minigeração distribuída, tornando-a
mais competitiva e, consequentemente, barateando a
energia solar fotovoltaica para a população.
Além disso, Goiás estruturou, por meio de sua
agência de fomento, a GoiásFomento, uma linha de
crédito específica, o Crédito Produtivo Energia Solar,
que disponibiliza financiamento para microempresas,
empresas de pequeno porte e até mesmo empreendedores individuais que quiserem instalar energia fotovoltaica no seu negócio.

Para essa linha de crédito, temos a expectativa
de que as condições de financiamento possam ser
melhoradas para os próximos anos, já que, depois
do lançamento, tivemos em outras regiões do Brasil
avanços importantes nas áreas de financiamento.
Em termos regionais, cabe destaque para o Nordeste, que estabeleceu uma linha de crédito chamada
FNE SOL, na a qual o Banco do Nordeste disponibiliza
recursos a uma taxa de juros entre 6,5% e 11% ao
ano para pessoas jurídicas – empresas de qualquer
porte ou perfil –, prazo de amortização de 12 meses e
carência de até um ano para investimento em energia
solar fotovoltaica.
Essas são condições muito competitivas, e a Absolar tem trabalhado com o apoio do governo do estado de Goiás para desenvolver, em conjunto com a
Sudeco, a linha de crédito FCO SOL – que ainda está
em desenvolvimento. A ideia é oferecer uma linha de
financiamento nos mesmos moldes e com condições
equivalentes ou melhores do que as já existentes na
região Nordeste, trazendo financiamento de qualidade
não só para Goiás, mas para os outros estados da região Centro-Oeste e inclusive para o Distrito Federal,
de forma que se possa acelerar a adoção da energia
solar fotovoltaica nas empresas.

BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS
Os benefícios da energia solar vão muito além
da conjuntura energética. Na esfera socioeconômica
temos a atração de empregos locais e de qualidade,
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PERSPECTIVAS
Atualmente a energia solar fotovoltaica representa 0,02% da matriz elétrica brasileira. Ainda é uma
fração pequena. No entanto, a nossa expectativa é
que até 2024 a fonte passe a representar 4% da matriz, equivalentes ao crescimento de 200 vezes em
um período de menos de dez anos. Até 2030, esperase que a fonte passe a representar pelo menos 10%
da matriz elétrica nacional. Na nossa visão é aumentar o mercado de 80 megawatts para uma potência de
mais de 25 mil megawatts.
Temos um horizonte de muitas possibilidades
para o desenvolvimento da fonte solar fotovoltaica no
Brasil. Nas áreas urbanas, junto aos edifícios, a nossa expectativa é que cada vez mais seja competitivo
inserir energia solar fotovoltaica com investimentos
da população e das empresas goianas, uma vez que a
tecnologia continua tendo uma redução de custo ano
a ano. Para avaliação nos últimos anos, tivemos mais
de 80% de redução no custo da tecnologia. Paralelo
a isso, existe uma pressão de aumento nas taxas das
tarifas elétricas, especialmente neste ano, quando
será incorporado às tarifas de energia elétrica dos
consumidores o rateio das indenizações das transmissoras de energia elétrica em valores bilionários,
que serão arcados pelos consumidores.
Uma ação que poderia ser muito positiva seria
um programa de conscientização e divulgação da
tecnologia para a população. Infelizmente o brasileiro
ainda conhece pouco sobre a energia solar fotovoltaica. Apesar de eventualmente já ter ouvido falar, ele
conhece muito superficialmente a metodologia. Por
isso, uma campanha de informação e de divulgação
teria um papel estratégico para motivar a população
a se envolver mais com essa fonte e investir mais na
tecnologia que pode trazer uma série de benefícios
sinérgicos para os brasileiros.

lembrando que a energia solar fotovoltaica é uma
fonte de grande geração de empregos, são criados
aproximadamente de 25 a 30 empregos diretos para
cada megawatt instalado em um ano. É um volume
bastante elevado quando se pensa no setor energético brasileiro, e é uma das fontes que mais gera emprego por megawatt instalado.
Por outro lado temos a oportunidade de desenvolver uma cadeia produtiva fabricando equipamentos de
alto conteúdo tecnológico. Ajudando a aquecer as economias de municípios e estados brasileiros. Já na área
de meio ambiente, temos uma fonte que é reconhecidamente limpa, renovável e de baixo impacto ambiental.
A energia solar fotovoltaica também pode contribuir
para a redução das emissões de gases de efeito estufa
(GEE) do nosso país e particularmente de cada estado, fazendo com que o Brasil consiga caminhar para
cumprir a sua meta de redução de emissões de GEE,
estabelecida pelo Acordo de Paris em 2015 – o acordo
foi ratificado no final do ano passado. Por ser uma tecnologia robusta, o sistema fotovoltaico opera sem partes móveis, sem ruído e com baixíssima manutenção.
É uma tecnologia sem dor de cabeça para a população,
fácil de usar, de entender e que não toma muito tempo,
esforço e energia da população para operar.
Por fim, temos os benefícios estratégicos. Quando
um governo estadual investe em energia solar fotovoltaica, como o de Goiás, ele promove uma maior
autonomia e ao mesmo tempo diversifica o seu suprimento energético, ficando menos dependente de uma
só fonte e incluindo um recurso renovável na matriz.
Com isso, adquire maior segurança de suprimentos
de energia elétrica para a população e para as empresas crescerem na região.
A energia solar fotovoltaica também pode ajudar
a reduzir ou postergar investimentos em transmissão e distribuição de energia, já que esses sistemas
quando são instalados de forma distribuída junto das
unidades consumidoras, como por exemplo, nas próprias residências, comércios e indústrias, reduzem
as perdas elétricas e com isso traz mais eficiência
econômica e técnica para o sistema.
A população brasileira ainda não conhece de forma abrangente todos esses benefícios múltiplos, em
especial a economia que essa tecnologia pode trazer.
Acima de tudo, quem investe em energia solar fotovoltaica passa a gerar no seu telhado uma energia
mais barata do que estava comprando de terceiros.
É um alívio financeiro para a população e mais
dinheiro no bolso para investir em saúde, educação,
qualidade de vida. E, para as empresas, representa
mais competitividade do negócio.•
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Fora isso, Goiás foi o primeiro estado a lançar e
colocar em prática, em 2016, um programa para que
o uso de energia solar fotovoltaica se estenda à habitação popular. O trabalho desenvolvido pela Agência
Goiana de Habitação (Agehab) mostra o engajamento
do poder público para trazer mais economia, simultaneamente e sustentabilidade para a população de
baixa renda. Temos 2017 como um marco importante
para a consolidação desta iniciativa.
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Riscos econômicos, falta de pessoal qualificado e custos elevados são os principais
obstáculos à atividade inovadora no Brasil. O quadro é apresentado na edição da Pesquisa
de Inovação (Pintec), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que permite fazer uma avaliação do panorama de investimentos e tendências da área de
inovação no Brasil. Recebemos a nova edição da Pintec, com preocupação, pois a pesquisa
retrata um cenário de estagnação dos investimentos na área de inovação. Verificamos que o
Brasil, no geral, investe pouco em pesquisa e inovação. O quadro é luz vermelha.
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Por José Carlos Pinto
Diretor executivo do Parque Tecnológico da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
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utro dado que nos traz inquietação é que a
Pintec mostra um afastamento das instituições de pesquisa das áreas de inovação das
empresas privadas. Isso é uma característica do Brasil. A pesquisa em nosso país é feita majoritariamente por instituições públicas, universidades
federais e institutos ligados ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Quando falamos em inovação, nos referimos a
aprimoramento no mercado, conhecimento chegando
às pessoas em forma de produtos e processos. Essa
dissociação, no fundo mostra uma dificuldade muito grande que a sociedade brasileira no sentido de
transferir o conhecimento gerado nas instituições de
pesquisa para o mercado. No fundo, significa que a sociedade brasileira não consegue ser beneficiada pelo
conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa.
No estado do Rio, em particular, existe uma quadro
preocupante: a inovação é extremamente dependen-

te da Petrobras. Então, quando excluímos os investimentos relacionados à Petrobras, vemos que o Rio
está muito abaixo em comparação a outros estados
brasileiros. Isso significa que existe um trabalho para
se fazer, com urgência, no Rio de Janeiro. É preciso
acender o sinal vermelho para chamar atenção para
um trabalho de base que precisa ser feito para incentivar a inovação. Segundo a Pintec, o Rio está atrás de
estados como Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e
até do Pará. Quando comparo ao Pará é porque economicamente, o Rio é muito mais importante. Então, dá
para se ter ideia da disparidade de que isso representa.
O cenário no Rio de Janeiro pode ser favorecido
por meio de duas propostas. A primeira é o fortalecimento da Faperj.A instituição deve ter uma ação dupla,
financiando a pesquisa básica e também a inovação,
em outra ponta, em particular nas áreas em que ela desenvolve pesquisas, acelerando produtos e processos
que ela ajuda a desenvolver em laboratório. A Funda-
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HUB DE INOVAÇÃO
A segunda medida é uma atuação integradas dos
agentes inovadores do estado do Rio. Isso requer
uma visão integradora do governo do estado.É preciso que os espaços de inovação sejam visto como pa-

trimônio do estado. Não queremos ter 20 espaços de
inovação bem-sucedidos apenas, mas que atuem em
conjunto, como um hub de inovação. Mas hoje falta
uma ação de coordenação do estado. Por exemplo, o
Rio de Janeiro abriga varias incubadoras de startups.
Uma ação simples que podia ser feita é softlanding,
que é a movimentação das empresas nesse ambiente
de inovação. Uma indústria baseada em Campos poderia ser recebida como empresa visitante numa polo
em Resende, num programa gerido pelo estado.
Vale lembrar que uma empresa de base tecnológica não é criada para ter um mercado local, mas global. Logo, essa capacidade de movimentação é vital.
Trata-se de uma ação relativamente simples, mas que
pode ser executada pelo governo do estado. É preciso
entender o estado como um grande hub de tecnologia
e inovação, e não como promotor de ações isoladas.
Quando comparamos o ambiente de inovação
fluminense ao brasileiro, detectamos um diferencial

|

ção de Amparo à Pesquisa precisa ser referência no
Rio, do mesmo modo que a Fapesp é em São Paulo.
Sabe-se hoje que a Fapesp é fator de atração de empresas. Muitas companhias escolhem se instalar em
São Paulo por causa dessa instituição de pesquisa, por
acreditarem que ela faz diferença. Sendo assim, é imprescindível que a Faperj estimule o desenvolvimento
do ambiente de inovação no estado do Rio de Janeiro.
Nos últimos anos, antes da crise no estado, a Faperj
começou a desenvolver muitas ações na área de inovação, com financiamento de trabalhos conjuntos com
empresas, fomento à atividade empresarial inovadora.
Esse movimento foi enfraquecido com a crise.
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negativo do estado do Rio, que é a questão da burocracia. Aparentemente, a movimentação com vistas à
inovação no Rio é muito inibida por entraves burocráticos. Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo são
exemplos de estados em que as instituições podem
se movimentar com agilidade, fazendo a devida conexão entre as áreas de pesquisa e de inovação.Isso
traz à tona uma questão que o Rio precisa discutir: a
necessidade de adaptar seu marco de tecnologia ao
novo Marco de Inovação do Brasil. Hoje temos no Rio
uma estrutura que, na média, é muito mais amarrada
que em outras unidades federativas. Se outros estados conseguem resolver essas questões com mais
celeridade, nós, do Rio, também podemos.
Mas nem tudo são más notícias. O Rio também diferenciais positivos. Somos fortes em economia criativa, uma área que muito demandante de inovação e
tecnologia. O estado é um polo criativo, abrigando indústria de cinema, TV e entretenimento. Esses setores
são muito intensivos no uso de tecnologia de ponta.
Logo, no Rio há um ambiente propício à mistura de
tecnologias tradicionais, usadas na indústria de petróleo e gás, a outras mais ágeis, adotadas na economia
criativa. Esse trunfo o estado deve explorar em seu
próprio benefício. Ao ativar esse mecanismo de sinergia, o estado terá a oportunidade de desenvolver soluções tecnológicas ricas e originais, conectando áreas
tradicionais de engenharia à riqueza cultural do Rio.
O Rio já é muito forte em algumas áreas e tem a
sorte de atrair empresas com forte pegada criativa,
dada a própria vocação criativa do estado. Apesar da
recessão, a quantidade de ambientes de inovação que
vem se desenvolvendo é considerável. Há uma ligação
muito forte e histórica em áreas-chave como petróleo
e gás, ciência e saúde. A interlocução com a indústria
criativa ajudará a alavancar o desenvolvimento de soft
wares, aplicativos e soluções de telecomunicações.
Outra vantagem a favor do estado é que o Rio concentra um mercado consumidor imenso. A despeito
do momento adverso, permanecemos entre as três
maiores economias brasileiras. Esse fator, por isso,
é relevante e atrai empresas para o território fluminense. Para que o ambiente de inovação deslanche,
precisamos tornar nosso marco mais ágil e ajudar
que esses empreendimentos se desenvolvam na plenitude em nosso estado.
INTEGRAÇÃO EMPRESA-UNIVERSIDADES
Ao observar os resultados da última Pintec, um
dos pontos que mais me preocupa é a baixa interação entre pesquisa e inovação no estado do Rio. É
urgente a implementação de ações que diminuam a

No Rio há um ambiente propício
à mistura de tecnologias
tradicionais, usadas na
indústria de petróleo e gás, a
outras mais ágeis, adotadas na
economia criativa. Esse trunfo
o estado deve explorar em seu
próprio benefício

distância entre universidades e empresas. Pois essa
lacuna reduz as oportunidades de negócios no estado. Sei que é de interesse das indústrias que essa
aproximação seja efetivada.
O parque de pesquisa instalado no Rio é muito
significativo e deve ser explorado para fomentar as
atividades inovadoras. Esse contexto permite queMédias, Pequenas e Micro Empresas não tenham que
investir montando uma estrutura laboratorial: elas
podem trabalhar em sinergia com o hub tecnológico
que o estado abriga. Essa interação é o caminho para
estimular o ambiente de negócios fluminense.
Nesse cenário, o Parque Tecnológico surge justamente para estimular conexões. Nossa principal
missão é conectar as empresas aoslaboratórios de
pesquisa da UFRJ. Trabalhamos para encontrar parceiros para nossos laboratórios, viabilizando parcerias para as pesquisas que desenvolvemos.
Nos últimos cinco anos, já foram desenvolvidos mais
de 400 projetos entre empresas residentes no Parque
e a UFRJ, representando R$ 150 milhões em projetos
contratados. Isso dá a medida do envolvimento que essas empresas têm com as universidades. São números
expressivos para a realidade brasileira, mas ainda estamos longe de atingir nossa capacidade máxima.Mesmo
que a gente multiplicasse esse numero por 10 ainda teríamos potencial de interação e crescimento
Apenas na UFRJ existem cerca de mil laboratórios
instalados, das mais diferentes áreas.As possibilidades de interação são vastas. Se ainda somarmos a capacidade de laboratórios das universidades particulares e estaduais, vemos que o potencial é gigantesco. O
Rio tem muita potência. Há muito trabalho a ser feito. •
*Texto produzido a partir de entrevista
a Kelly Nascimento

Juntando
criatividade
e inovação,
você constrói
o futuro.
Imagine um inﬆituto que conecta pessoas
para transformar realidades. Um ambiente
que incentiva a inovação, a colaboração,
a criatividade e o empreendedorismo.
Um laboratório onde todos aprendem
e também ensinam. Um espaço que
acredita na tecnologia para potencializar
transformações. Isso tudo é o Oi Futuro,
o inﬆituto da Oi que atua nas áreas de Cultura,
Educação, Inovação Social e Esporte.
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#juntos
transformamos
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CONHEÇA OS NOSSOS PROJETOS:

@oi_futuro
linkedin.com/company/inﬆitutooifuturo/

CONECTADO
PELA

35

GLOBAL

Termômetro da

inovação
A balança da inovação global está mudando. E o sentido é o
Oriente. Esta é uma das conclusões do estudo GE Innovation
Barometer (GIB) 2018. O cenário é desenhado a partir de
relatos de mais de 2 mil líderes empresariais de 20 países.
Eles apostam que, em breve, surgirão novos campeões de
inovação no horizonte. A Ásia e os mercados emergentes
são percebidos como sendo mais inovadores do que em
anos anteriores, enquanto os Estados Unidos e a Alemanha
perdem seu status de inovadores.
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ntitulada “Do Caos à Confiança: Jogadores Emergentes, Tecnologias Emergentes,
Desafios Emergentes”, a pesquisa explora como os líderes de negócios percebem
as barreiras e as oportunidades de inovação em um
ambiente global complexo. Esta é a sexta edição da
pesquisa desde 2010. As descobertas representam
um pulso do estado atual da inovação.
“O Global Innovation Barometer deste ano revela que, apesar de enfrentar desafios significativos e
complexos, os líderes empresariais em todo o mundo
estão mais confiantes quando se trata de impulsionar
o crescimento através da inovação”, disse Sue Siegel, diretora de inovação da GE e CEO da Business

Innovations. Em particular, os executivos estão mais
bem equipados para tornar a inovação uma parte fundamental de sua disciplina de negócios.
As novidades na pesquisa deste ano foram questões sobre o impacto das políticas protecionistas em
inovação e negócios. O estudo descobriu que uma
apertada maioria (55%) dos líderes globais acredita que uma postura protecionista em inovação seria benéfica para as empresas em seu país, citando
empregos e uma força de trabalho forte (73%), além
de uma vantagem competitiva maior, para empresas
nacionais (86%) como as principais razões. No entanto, muitos desses executivos acreditam que as
empresas multinacionais são os principais impulsio-
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em seus países. Por sua vez, a percepção é de que a
relevância de pequenas e médias empresas e de start-ups para fomentar o cenário de inovação diminuiu.
Globalmente, os líderes empresariais dizem que
40% de suas inovações estão tendo um impacto positivo nos resultados finais de sua empresa, mas enfrentam desafios crescentes. O financiamento insuficiente (67%), a incapacidade de ampliar as inovações
para mercados mais amplos (65%) e a falta de apetite
quando se trata de assumir riscos (64%) são desafios
que aumentaram em apenas quatro anos.
Sobre como governos e empresas lidam com o
impacto da automação e o futuro do trabalho, quase
três em cada quatro executivos globais acreditam
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nadores da inovação em seus países, que os governos não estão impulsionando a inovação nem sendo
capazes de acompanhar o ritmo das mudanças e que
as regulamentações sobre privacidade e dados estão
sufocando a inovação.
Os EUA e a Alemanha perderam o status de campeão de inovação nos últimos quatro anos, com executivos globais identificando cada vez mais a Ásia e
os mercados emergentes como líderes em inovação.
A China passou a Alemanha em termos de ser percebida como líder nesse item.
Outro ponto que merece destaque é o fato de que
líderes empresariais em todo o mundo agora veem as
multinacionais como os impulsionadores da inovação
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que a falta de habilidades é um problema enfrentado
por sua indústria.
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TECNOLOGIAS
À medida que experimentam a realidade da implementação da inovação, os executivos globais vão
relatando que muitas tecnologias pouco divulgadas
podem ter o potencial de ser tão transformadoras e
impactantes quanto as da Inteligência Artificial (IA),
que recebem mais atenção. Por exemplo, os líderes
empresariais dizem que redes inteligentes de energia
(74%), saúde virtual (68%) e cidades inteligentes (71%)
podem trazer mudanças transformadoras a seus países, apesar de serem tecnologias pouco divulgadas.
Executivos globais estão entusiasmados com o potencial da impressão 3D, com 63% afirmando que terá
um impacto positivo nos negócios em seu país, 91%
reconhecendo que aumentará a criatividade e 89%
admitindo que colocará os produtos no mercado mais
rapidamente. No entanto, 53% dizem que a impressão
3D ainda não atingiu todo o seu potencial, indicando
que precisa de mais educação e tranquilidade.
Os entrevistados da pesquisa dizem que 40% das
inovações estão tendo um impacto positivo em seus

resultados. Cada vez mais, aqueles que estão alavancando com sucesso a inovação dizem que estão adotando uma abordagem mais ponderada:
• 65% estão esperando para aperfeiçoar e testar
a inovação antes do lançamento, em vez de chegar ao
mercado rapidamente (um aumento de 10 pontos em
relação a 2016);
• 84% estão mais dispostos a esperar pelo Retorno de Longo Prazo da Inovação (ROI) para inovações
revolucionárias;
• 50% têm estrutura e processo claros para medir
o ROI.
MERCADOS EMERGENTES
Globalmente, os EUA ainda são percebidos como
o país mais inovador entre os líderes empresariais,
mas continuam tendendo para baixo (–8 posições
desde 2014) junto com a Alemanha (–7). Enquanto
isso, o Oriente está subindo com a China (+4) e o Japão (+8) aumentando o status de campeão este ano.
Líderes empresariais em todo o mundo veem as
multinacionais como impulsionadoras da inovação
(+4 desde 2014) em seus países, enquanto as pequenas e médias empresas (–11) e as empresas inician-

Desafios como a falta de
financiamento suficiente e a
incapacidade das empresas de
assumir riscos aumentaram
13 e 14 pontos, respectivamente,
desde 2014
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ÍNDIA DESPONTA
O estudo revela confiança crescente entre os líderes de negócios em todo o mundo. Nesse quesito,
a Índia se destaca na narrativa global. O GIB mostra
que tem havido um aumento acentuado no número
de executivos de negócios indianos que dizem que
a Índia tem um ambiente propício à inovação. Em
2014, apenas 28% acreditavam. Agora 67% dos indianos estão confiantes de que a inovação deslanchará no país.

DESAFIOS
Os desafios enfrentados pelas empresas inovadoras são difíceis – e cada vez mais difíceis – tanto
interna quanto externamente. Desafios como a falta
de financiamento suficiente e a incapacidade das empresas de assumir riscos aumentaram 13 e 14 pontos,
respectivamente, desde 2014.
Enquanto a força de trabalho é considerada o elemento mais crucial para o sucesso da inovação na
maioria dos mercados, 64% dos executivos dizem
que a falta de talento adequado está restringindo a
capacidade da empresa de inovar efetivamente, com
oito pontos a mais desde 2014. •
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tes e empreendedoras (–2) diminuíram. No Oriente
Médio e na Ásia, especialmente, o setor privado está
se tornando um fator mais importante de inovação,
enquanto há um declínio nos governos impulsionando
a inovação.
No entanto, uma estreita maioria dos executivos
globais (55%) acredita que as políticas protecionistas beneficiariam as empresas em seu país, com 86%
acreditando que isso daria às empresas uma margem
competitiva e 73% indicando que seria bom para a
força de trabalho. Por outro lado, 68% dos executivos
dizem que seu governo não consegue acompanhar o
ritmo da mudança.

Mas o entusiasmo em torno de certas tecnologias
nem sempre equivale a um impacto transformador.
A Índia superou o índice em relação à média global
para todos os hypes, exceto fintech (75% comparado a 69% globalmente) e transporte sem motorista
(68% comparado a 62% globalmente). Os executivos
de empresas indianas demonstram considerável entusiasmo pelas cidades inteligentes, que superlotam
a média global em 35 pontos percentuais (87% em
comparação com 62% no mundo). O domínio das cidades inteligentes também se reflete no ranking de
impacto, ocupando a primeira posição em 87%, contra a média global de 71%.
As lacunas nas competências continuam a ser
uma das principais preocupações das empresas indianas, com 77% dos executivos acreditando que são
um problema para o setor, em comparação com a
média global de 74%. Um total de 150 executivos de
negócios na Índia responderam a perguntas sobre as
tecnologias emergentes e os desafios que enfrentam
para inovar seus negócios.
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Por Regina Siqueira
Diretora-presidente da Comunitas

presas destaca que atualmente há muito mais diálogo
com os stakeholders e com as comunidades, parcerias mais fortes com outras organizações, públicas e
privadas, assim como uma maior aderência dos investimentos sociais aos negócios (mais foco e mais
integração das equipes internas). O desafio hoje é
avançar na mensuração dos impactos gerados.
Os recursos envolvidos nas avaliações, em 2016,
foram da ordem de R$ 5,5 milhões, mas esse valor
pode estar subestimado, visto que muitas empresas
não forneceram tal informação. Entre 2011 e 2016, as
empresas investiram no monitoramento dos projetos
sociais e na definição de metodologias de avaliação,
mas, mesmo assim, ainda não estão contentes com
o retorno do trabalho realizado: apenas 33% das em-
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os últimos três anos, as empresas voltaram a sua atenção para atividades que
contribuem para aproximá-las das comunidades, ampliar o alcance do atendimento
e incentivar o empreendedorismo. Esses objetivos já
haviam sido identificados no Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC) como demandas
das lideranças empresariais, e os resultados hoje
sinalizam que o grupo concentrou o trabalho nessa
direção. Os institutos e fundações tiveram um papel
fundamental nesse caminho, atuando como elo de ligação entre a empresa e demais atores externos.
Os avanços na gestão dos investimentos sociais
se manifestam em diferentes aspectos. Em relação
ao que ocorria há dez anos, a maior parte das em-
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A última década foi marcada por uma reviravolta na condução dos investimentos sociais.
O período se caracteriza pela rejeição às ações isoladas, fragmentadas e assistencialistas
em prol de uma atuação estruturada e estruturante. Foco, critérios, escala, diálogo,
participação, inovação, parcerias, profissionalização e resultados tornaram-se o centro das
atenções. Tudo isso ganhou ainda uma importância renovada no contexto das restrições
econômicas dos anos mais recentes. Fazer mais com menos é hoje o grande desafio das
equipes que cuidam dos investimentos sociais.
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presas concordam totalmente com a afirmação de que
as avaliações permitem mensurar satisfatoriamente
as realizações dos seus projetos, e somente 18% delas aceitam que essas avaliações permitem mensurar
satisfatoriamente as transformações sociais geradas
pelos investimentos sociais.
AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Mensurar os resultados e impactos dos investimentos sociais continua sendo um grande desafio para
o grupo. É interessante observar que, à medida que
as empresas buscam avançar no campo da avaliação,
cresce a percepção dos desafios a serem enfrentados:
definir os melhores indicadores a serem utilizados,
coletar as informações necessárias e mensurar a sua
parcela de contribuição nos avanços sociais observados são dificuldades assinaladas por um percentual
bem maior de empresas, nos dias atuais.
Praticamente todas as empresas envolvem as organizações sem fins lucrativos na execução dos projetos sociais. Não obstante, diversas mudanças podem ser observadas nessas relações. Cerca de dois
terços das empresas assinalam estar se aproximando, cada vez mais, das entidades que desenvolvem
atividades mais alinhadas aos negócios, amplamente
reconhecidas pela sua expertise na sua área de atuação e/ou sediadas no entorno de seus empreendimentos econômicos.
O volume de recursos destinados às organizações
sem fins lucrativos oscilou nos últimos anos; em 2016,
ele foi da ordem de R$ 512 milhões, o que representa um aumento de 41% em relação a 2011. Em que
pese o aumento no volume de recursos, observouse uma queda no número de organizações apoiadas.
Em 2011, as empresas do grupo BISC apoiaram 1.756
entidades; em 2016, esse número caiu para menos da
metade: 810.
Em 2016 muda o perfil do financiamento: cresce
bastante a proporção das organizações que receberam aportes superiores a R$ 140 mil. Antes, um terço
delas se encontrava nesse patamar; em 2016, esse
percentual elevou-se para 49%.
As mudanças nas relações com as organizações
sociais se refletem na satisfação com os resultados
obtidos. Daí que, em diversos aspectos, a avaliação
positiva das empresas é bem maior nos dias atuais.
Por exemplo, dois terços das empresas consideram
que essas parcerias contribuem para o alinhamento
às políticas públicas – em 2011, apenas 9% delas tinham essa percepção.
Num balanço das atividades desenvolvidas pelo
grupo para superar as dificuldades destacadas, obser-

va-se que os avanços não foram expressivos: menos
de um terço das empresas declara ter ampliado, de
forma significativa, o apoio à melhoria da gestão das
organizações sem fins lucrativos nos últimos anos.
A autoavaliação realizada pelo grupo indica melhorias na qualidade da gestão dos projetos socais.
A nota média, em 2016, foi 8, numa escala de 0 a
10. Um avanço em relação ao primeiro ano em que
foi realizada essa autoavaliação, quando a nota média
foi de 7,5. Em 2016, foram avaliados 55 projetos, a
maior parte deles (45%) focada na área de educação.
O ganho mais expressivo se deu no quesito comunicação e mobilização, que passou de uma nota 6,3 (em
2011) para 8,1, em 2016. A grande dificuldade continua
sendo a avaliação dos investimentos sociais. O resultado obtido em 2016 não sinaliza avanços significativos: a nota média auferida nesse quesito foi de 6,7
contra 6,4 em 2011.
Comparando com dez anos atrás, a percepção sobre os resultados gerados pelos seus investimentos
sociais é bastante positiva. Os esforços empreendidos para ultrapassar a fase do atendimento pontual
e assistencialista se refletem na opinião da maioria
das empresas de que os resultados hoje são mais, ou
muito mais satisfatórios.
As contribuições das empresas para a agenda nacional de educação e para o aprimoramento de políticas públicas são dois exemplos que ilustram os ganhos percebidos. Oito anos atrás, menos de um quarto
das empresas reconhecia ter contribuído para os
avanços nessas duas frentes de atuação; atualmente,
dois terços delas avaliam que os benefícios gerados
foram significativos.
Apesar dos avanços, há um reconhecimento generalizado de que para alcançar as transformações
almejadas é preciso acelerar a marcha. As lições
aprendidas nos últimos dez anos apontam que, no
futuro próximo, o investimento social privado será
avaliado pela sua aderência aos seguintes atributos:
participativo, customizado, flexível, efetivo, inovador,
estratégico para o negócio e alinhado a agendas públicas. O desafio é grande, mas a experiência recente
indica que o grupo já tem um conhecimento acumulado que lhe permite apostar no sucesso dessa empreitada.
Isoladamente, a atuação social das empresas terá
alcance reduzido, e o fortalecimento das parcerias é
defendido como um caminho para o sucesso. É necessário buscar, cada vez mais, a adesão dos demais
atores envolvidos com os seus projetos sociais e reconhecer que o êxito vai depender da apropriação das
propostas por parte dos parceiros e das comunidades.
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seus investimentos sociais no entorno dos empreendimentos e constatam que realidades distintas exigem soluções construídas localmente; diretrizes que
elas destacam como fatores críticos para o sucesso
dos investimentos sociais.
Romper a inércia, criar caminhos diferentes aos
habituais e adotar novos padrões de atuação são exigências inerentes aos dias atuais. No caso dos investimentos sociais, o que se busca com a inovação é fazer
a diferença, ganhar escala e ampliar o impacto dos
projetos. As empresas estão cientes desse desafio.
Inserir os investimentos sociais nas estratégias
dos negócios tem sido recomendado como uma alternativa importante para ampliar resultados, angariar o
apoio interno e garantir a sustentabilidade do setor.
Para tanto, o grupo destaca, por exemplo, a necessidade de uma maior aproximação com as equipes
internas e um planejamento mais aderente aos objetivos gerais da empresa.
Ser parte integrante de um processo mais amplo
de enfrentamento dos problemas nacionais, e globais,
é essencial para ampliar a visibilidade dos compromissos da empresa com a sustentabilidade, assim
como, o alcance, a capilaridade e a escala dos projetos sociais privados. •
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As empresas destacam a necessidade de concentrar esforços nas seguintes questões:
• Assumir um diálogo constante utilizando um
maior número de canais e simplicidade na comunicação;
• Envolver o máximo possível de atores de todos
os setores da comunidade, para garantir a continuidade dos projetos. Quanto mais sentido o projeto fizer
para a comunidade como um todo e quanto maior for
a importância da rede de parceiros na execução do
projeto, maior a garantia de continuidade do mesmo;
• Buscar obter uma compreensão clara das vocações da localidade e identificar parceiros técnicos
capazes de apoiar no desenvolvimento das organizações locais;
• Ampliar a participação dos colaboradores por
meio do trabalho voluntário;
• Ampliar parcerias e capacitar parceiros, especialmente as organizações não governamentais.
Num mundo que passa por constantes mudanças não é recomendado fixar-se em soluções rígidas e imutáveis. Portanto, revisão de rumos, revisão
de agendas e revisão de procedimentos devem ser
práticas recorrentes na condução dos investimentos
sociais. Ademais, as empresas estão concentrando
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SUSTENTÁVEIS
Bossa Nova Investimentos e DP Participações
comandarão o núcleo de startups do Hubb Salvador
As empresas foram as escolhidas pela Prefeitura
de Salvador para operar o Hubb, inaugurado em 2 de
abril. Elas serão as responsáveis pela apresentação
de serviço de incubação e aceleração, por meio de
mentoria, suporte de gestão administrativa, financeira
e a gestão física das instalações do complexo pelo
prazo de cinco anos.
“O Hubb será instalado no Terminal Marítimo de
Salvador e contará com 100 startups, na fase inicial,
que deverão desenvolver projetos que envolvam os
setores financeiro, jurídico, social e de serviços, entre
outros. A estimativa é que sejam gerados 1.500 em-

pregos diretos e indiretos”, revela Pierre Schurmann,
founding partner da Bossa Nova Investimentos.
O gerenciamento do Hubb Salvador de tecnologia
será feito por uma empresa com larga experiência
internacional em atração de startups, como a Bossa
Nova, que possui 150 investimentos em 18 países,
entre eles Estados Unidos, México, Canadá, China e
Israel. “A Bossa Nova Investimentos e a DP Participações já fizeram outros consórcios. Agora, juntas
novamente, terão a missão de selecionar os melhores
projetos pertencentes a diversos segmentos na área
tecnológica”, explica Schurmann.

|

INSIGHT-BIOMA

Grupo Boticário assume para eficiência hídrica
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O CEO do Grupo Boticário e presidente da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Artur
Grynbaum, juntamente com outros 17 líderes empresariais brasileiros, assumiu o compromisso de promover maior eficiência hídrica em suas operações e
potencializar as iniciativas conduzidas pela Fundação. Por meio do Compromisso Empresarial para a
Segurança Hídrica, construído pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e parte de suas empresas associadas,
o Grupo Boticário, maior rede de franquias em cosméticos do mundo, demonstra que é possível crescer
gerando valor para a sociedade e contribuindo para a
segurança hídrica do Brasil.
O compromisso, que pretende ser uma referência
nacional sobre a contribuição das empresas para segurança hídrica do Brasil, concentra desafios relacionados à gestão da água nos processos produtivos e
ao engajamento da cadeia de valor, até 2025. Neste
período, o compromisso do Grupo Boticário é reduzir
em 60% o consumo de água relativo a suas fábricas.
“O futuro que queremos construir precisa começar
hoje. Por isso, o Grupo Boticário, com seus mais de
300 milhões de produtos fabricados por ano, e a Fundação Grupo Boticário, que é a maior financiadora privada de projetos de conservação da natureza do Brasil,
se comprometem a contribuir para a geração de valor

para a sociedade, promovendo a segurança hídrica do
Brasil”, afirma Artur Grynbaum.
A Fundação Boticário mantém duas reservas naturais, uma na Mata Atlântica e outra no Cerrado – bioma
onde nascem os rios que abastecem as três principais
bacias hidrográficas do país. Também apoia ações de
conservação da natureza por meio de editais públicos
desde 1991, sendo que do total de 1.528 iniciativas apoiadas, 358 projetos foram voltados para conservação de
ambientes fluviais, lacustres, costeiros e marinhos.
O Oásis é outra iniciativa da Fundação Grupo Boticário que contribui para a proteção da natureza e, consequentemente, dos recursos hídricos. Estruturado em
uma rede de impacto, o Oásis promove a valorização
dos ambientes naturais por meio de mecanismos de
incentivo econômico como o Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA) a proprietários que se comprometam com a conservação das áreas naturais e a adoção
de práticas conservacionistas de uso do solo. Em doze
anos, o Oásis já protegeu cerca de 5 mil hectares de
áreas naturais nativas, a partir de quase 500 propriedades localizadas em cinco estados brasileiros: São
Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais.
Na cadeia de valor, a implementação de novas práticas de gestão da água permitiu a redução de 43.200
m³ de água/ano, o equivalente a 17 piscinas olímpicas,
em 10 empresas fornecedoras do Grupo Boticário.

C&A investe em sustentabilidade
A Loja Eco da C&A no Brasil, localizada no Centro
Histórico de Porto Alegre, foi otimizada. O projeto faz
parte da estratégia global de sustentabilidade da C&A.
A empresa foi a primeira do varejo de moda no país
a incluir temas voltados à sustentabilidade em sua
estratégia, tendo como propósito ser uma plataforma
para as pessoas se expressarem por meio da moda e
contribuir para uma indústria com impacto positivo.
Com a reestruturação do espaço
para clientes, a loja terá um ambiente
multiuso, oferecendo exposições com
conteúdo de sustentabilidade, que é
um dos diferenciais da loja, bem como
informações sobre produtos mais sustentáveis entre outros temas.
O projeto da Loja Eco trouxe para
a C&A a conquista de ser a primeira
marca do varejo de moda do país a
receber o selo LEED – Leadership in
Energy and Environmental Design –,
em 2013. Para conquistar o selo, foram
necessários três anos e meio em um
processo que envolveu uma grande

reforma da loja, com sistemas de iluminação e uso de
água mais eficientes, entre outras iniciativas.
A loja conta com um telhado verde de 640 m² com
árvores frutíferas e trepadeiras, ao mesmo tempo em
que a vegetação diminui a sensação de calor. O resultado é a diminuição do uso de ar condicionado. O
espaço é também um agradável centro de convivência
para os funcionários.
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A Safira Energia, uma das principais comercializadoras e consultorias do mercado livre de energia no
Brasil, está com inscrições abertas até o dia 16 de abril, para a primeira edição do seu Programa Safira
Inovação, que prevê investimentos em até três startups especializadas em projetos e soluções voltadas
para o mercado de energia. As empresas interessadas em participar do programa devem se inscrever no
site da SartSe, no link https://goo.gl/yEMX2h
Podem se inscrever startups de todo o Brasil e que estejam no estágio de Produto Mínimo Viável desenvolvido e validado, ou mesmo operacional. Os projetos pré-selecionados participam de um pitch day, e
os escolhidos receberão um total de até R$ 500 mil em investimento, além de espaço físico para trabalharem, acesso ao know-how da Safira Energia e ao mercado de energia, além de uma viagem para o Vale do
Silício ao projeto ganhador. O investimento em cada startup é variável e se dará por meio de participação
societária; a propriedade intelectual do projeto será definida quando da assinatura do contrato.
O diretor executivo da Safira Energia, Mikio Kawai Junior, afirma que o desenvolvimento do setor
energético brasileiro passa, certamente, pela diversificação da matriz energética, com a adoção de fontes alternativas e sustentáveis, como a solar e eólica. Mas, para desenvolver esse ecossistema de forma
mais efetiva, é preciso ter o suporte de aplicações tecnológicas nas mais variadas frentes. “Ocorre que
as empresas envolvidas nem sempre têm capital humano ou mesmo a expertise necessários para essa
finalidade. Nosso programa de incentivo às startups tem justamente o intuito de identificar projetos relevantes para o setor e proporcionar as condições necessárias para que eles alcancem a maturidade e
sejam colocados em prática”, destaca.
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Safira Energia investirá até R$ 500 mil em startups
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As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.
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Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.
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Revista sobre as empresas
com maior atuação social.
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THE HAPPINESS OF INTERNATIONAL MIGRANTS
As already noted, migration within and between
countries has in general shifted people from less
to more productive work, and from lower to higher
incomes. In many cases the differences have been

INSIGHT-BIOMA

RURAL-URBAN MIGRATION
Rural-urban migration within countries has been
far larger than international migration, and remains
so, especially in the developing world. There has
been, since the Neolithic agricultural revolution, a
net movement of people from the countryside to the
towns. In bad times this trend gets partially reversed.
But in modern times it has hugely accelerated. The
timing has differed in the various parts of the world,
with the biggest movements linked to boosts in agricultural productivity combined with opportunities
for employment elsewhere, most frequently in an urban setting. It has been a major engine of economic
growth, transferring people from lower productivity
agriculture to higher productivity activities in towns.
In some industrial countries this process has
gone on for two hundred years, and in recent times
rural-urban migration within countries has been
slowing down. But elsewhere, in poorer countries
like China, the recent transformation from rural to urban living has been dramatic enough to be called “the
greatest mass migration in human history”. Over the
years 1990-2015 the Chinese urban population has
grown by 463 million, of whom roughly half are migrants from villages to towns and cities. By contrast,
over the same period the increase in the number of
international migrants in the entire world has been
90 million, less than half as many as rural to urban
migrants in China alone. Thus internal migration is an
order of magnitude larger than international migration. But it has received less attention from students
of wellbeing – even though both types of migration
raise similar issues for the migrants, for those left behind, and for the populations receiving the migrants.
The shift to the towns is most easily seen by looking at the growth of urban population in developing
countries. Between 1990 and 2015 the fraction of

people in these countries who live in towns rose from
30% to nearly 50%, and the numbers living in towns
increased by over 1,500 million people. A part of this
came from natural population growth within towns or
from villages becoming towns. But at least half of it
came from net migration into the towns. In the more
developed parts of the world there was also some
rural-urban migration, but most of that had already
happened before 1990.
International Migration If rural-urban migration
within countries is an age-old phenomenon, largescale international migration has increased greatly in
recent years due to globalisation. In 1990 there were in
the world 153 million people living outside the country
where they were born. By 2015 this number had risen
to 244 million, of whom about 10% were refugees. So
over the last quarter century international migrants
increased by 90 million. This is a large number, even
if dwarfed by the scale of rural-urban migration. In
addition, on one estimate there are another 700 million people who would like to move between countries but haven’t yet done so.
Of the increased number of recent migrants, over
a half comes from migration between continents.
There were big migrations into North America and
Europe, fuelled by emigration from South/Central
America, Asia and Africa. There were also important
flows of international migrants within continent. In
Asia for example there were big flows from the Indian
sub-continent to the Gulf States; and in Europe there
was the strong Westward flow that has followed the
end of Communism.
From the point of view of the existing residents
an important issue is how many immigrants there are,
as a share of the total population. This requires us to
look at immigrants as a fraction of the total population.
At the world level this has risen by a half in recent
years. But in most of the poorer and highly populous
countries of the world, the proportion of migrants remains quite low. It is in some richer countries that
the proportion of immigrants is very high. In Western
Europe, most countries have immigrants at between
10 and 15 per cent of the population. The same is true
of the USA; while Canada, Australia and New Zealand
have between 20 and 30%. The most extreme cases
are the UAE and Kuwait, both over 70%.
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ncreasingly, with globalization, the people
of the world are on the move; and most of
these migrants are seeking a happier life.
But do they achieve it? That is the central
issue considered in this 2018 World Happiness Report. But what if they do? The migrants are not the
only people affected by their decision to move. Two
other major groups of people are affected by migration: those left behind in the area of origin, and those
already living in the area of destination. This chapter
assesses the happiness consequences of migration
for all three groups. We shall do this separately, first
for rural-urban migration within countries, and then
for international migration.
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quite extreme. International migration has also saved
many people from extremes of oppression and physical danger – some 10% of all international migrants
are refugees, or 25 million people in total.
But what can be said about the happiness of international migrants after they have reached their destination? This report begins with its usual ranking and
analysis of the levels and changes in the happiness
of all residents, whether locally born or immigrants,
based on samples of 1,000 per year, averaged for
2015-2017, for 156 countries surveyed by the Gallup
World Poll. The focus is then switched to international
migration, separating out immigrants to permit ranking of the average life evaluations of immigrants for
the 117 countries having more than 100 foreign-born
respondents between 2005 and 2017. (These foreignborn residents may include short-term guest workers, longer term immigrants, and serial migrants who
shift their residency more often, at different stages of
their upbringing, careers, and later lives).
So what determines the happiness of immigrants
living in different countries and coming from different, other countries? Three striking facts emerge.
1. In the typical country, immigrants are about as
happy as people born locally. (The difference is under
0.1 point out of 10). However the figure also shows
that in the happiest countries immigrants are significantly less happy than locals, while the reverse is
true in the least happy countries. This is because of
the second finding.

Do migrants become
happier or less happy the
longer they have been in
a country? The answer is
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on average, neither – their
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happiness remains flat

2. The happiness of each migrant depends not
only on the happiness of locals (with a weight of
roughly 0.75) but also on the level of happiness in the
migrant’s country of origin (with a weight of roughly
0.25). Thus if a migrant goes (like many migrants)
from a less happy to a more happy country, the migrant ends up somewhat less happy than the locals.
But the reverse is true if a migrant goes from a more
to a less happy country. Another way of describing
this result is to say that on average, a migrant gains
in happiness about three-quarters of the difference in
average happiness between the country of origin and
the destination country.
3. The happiness of immigrants also depends importantly on how accepting the locals are towards
immigrants. (To measure acceptance local residents were asked whether the following were “good
things” or “bad things”: having immigrants in the
country, having an immigrant as a neighbour, and
having an immigrant marry your close relative). In
a country that was more accepting (by one standard
deviation) immigrants were happier by 0.1 points (on
a 0 to 10 scale).
Thus the analysis argues that migrants gain on average if they move from a less happy to a more happy
country (which is the main direction of migration).
But that argument was based on a simple comparison of the happiness of migrants with people in the
countries they have left. What if the migrants were
different types of people from those left behind? Does
this change the conclusion? The answer is, no. The
results from comparing the migrants with their looka-likes who stayed at home suggests that the average
international migrant gained 0.47 points (out of 10) in
happiness by migration (as measured by the Cantril
ladder). This is a substantial gain.
But there is an important caveat: the majority gain,
but many lose. For example, in the only controlled experiment that we know of, Tongans applying to migrate to New Zealand were selected on randomised
basis. After moving, those who had been selected to
move were on average less happy than those who
(forcibly) stayed behind. Migration clearly has its
risks. These include separation from loved ones, discrimination in the new location, and a feeling of relative deprivation, because you now compare yourself
with others who are richer than your previous reference group back home.
One obvious question is: Do migrants become
happier or less happy the longer they have been
in a country? The answer is on average, neither –
their happiness remains flat. And in some countries

THE HAPPINESS OF RURAL-URBAN MIGRANTS
The fullest evidence on this comes from China.
Migrants have roughly doubled their work income by
moving from the countryside, but they are less happy
than the people still living in rural areas. Which are
the possible reasons for this? Could it be that many
of the migrants suffer because of the remittances
they send home? The evidence says, No. Could it be
that the people who migrate were intrinsically less
happy? The evidence says, No. Could it be that urban
life is more insecure than life in the countryside –
and involves fewer friends and more discrimination?
Perhaps.
The biggest factor affecting the happiness of
migrants is a change of reference group: the happiness equation for migrants is similar to that of urban
dwellers, and different from that of rural dwellers.
This could explain why migrants say they are happier
as a result of moving – they would no longer appreciate the simple pleasures of rural life.
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moved from the country to the towns within less developed countries?
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(where this has been studied) there is evidence that
second-generation migrants are no happier than their
immigrant parents. One way of explaining these findings is in terms of reference groups: When people
first move to a happier country, their reference group
is still largely their country of origin. They experience
an immediate gain in happiness. As time passes, their
objective situation improves (which makes them still
happier) but their reference group becomes increasingly the destination country (which makes them less
happy). These two effects roughly offset each other.
This process continues in the second generation.
The Gallup World Poll excludes many current refugees, since refugee camps are not surveyed. Only
in Germany is there sufficient evidence on refugees,
and in Germany refugees are 0.4 points less happy
than other migrants. But before they moved, the refugees were also much less happy than the other migrants were before they moved. So refugees too are
likely to have benefitted from migration.
Thus average international migration benefits the
majority of migrants, but not all. Does the same finding hold for the vast of the army of people who have
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Human psychology is complicated, and behavioural economics has now documented hundreds
of ways in which people mispredict the impact of
decisions upon their happiness. It does not follow that we should over-regulate their lives, which
would also cause unhappiness. It does follow that
we should protect people after they make their decisions, by ensuring that they can make positive social connections in their new communities (hence
avoiding or reducing discrimination), and that they
are helped to fulfil the dreams that led them to move
in the first place.
It is unfortunate that there are not more studies of rural-urban migration in other countries. In
Thailand one study finds an increase in happiness
among migrants, while in South Africa one study
finds a decrease.
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THE HAPPINESS OF FAMILIES LEFT BEHIND
In any case the migrants are not the only people
who matter. What about the happiness of the families
left behind? They frequently receive remittances (altogether some $500 billion into 2015). But they lose
the company and direct support of the migrant.
This is done by studying people in the country
of origin and examining the effect of having a relative who is living abroad. On average this experience
increases both life-satisfaction and positive affect.
But there is also a rise in negative affect (sadness,
worry, anger), especially if the migrant is abroad on
temporary work. Unfortunately, there is no comparable analysis of families left behind by rural-urban
migrants who move to towns and cities in the same
country.
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THE HAPPINESS OF THE ORIGINAL RESIDENTS
IN THE HOST COUNTRY
The final issue is how the arrival of migrants affects the existing residents in the host country or city.
This is one of the most difficult issues in all social
science.
One approach is simply to explain happiness in
different countries by a whole host of variables including the ratio of immigrants to the locallyborn
population (the “immigrant share”). There is no effect
of the immigrant share on the average happiness of
the locally born. It does however show that the locally
born population (like immigrants) are happier, other
things equal, if the country is more accepting of immigrants.
Nevertheless, we know that immigration can create tensions, as shown by its high political salience in

many immigrant-receiving countries, especially those
on migration trails from unhappy source countries to
hoped-for havens in the north. Several factors contribute to explaining whether migration is welcomed
by the local populations. First, scale is important.
Moderate levels of immigration cause fewer problems than rapid surges.
Second, the impact of unskilled immigration
falls mainly on unskilled people in the host country,
though the impact on public services is often exaggerated and the positive contribution of immigrants
is often underestimated. Third, the degree of social
distress caused to the existing residents depends
importantly on their own frame of mind – a more
open-minded attitude is better both for immigrants
and for the original residents. Fourth, the attitude of
immigrants is also important – if they are to find and
accept opportunities to connect with the local populations, this is better for everyone. Even if such integration may initially seem difficult, in the long run
it has better results – familiarity eventually breeds
acceptance, and inter-marriage more than anything
blurs the differences.
CONCLUSION
There are large gaps in happiness between countries, and these will continue to create major pressures to migrate. Some of those who migrate between
countries will benefit and others will lose. In general,
those who move to happier countries than their own
will gain in happiness, while those who move to unhappier countries will tend to lose. Those left behind
will not on average lose, although once again there
will be gainers and losers. Immigration will continue
to pose both opportunities and costs for those who
move, for those who remain behind, and for natives
of the immigrant receiving countries.
Where immigrants are welcome and where they
integrate well, immigration works best. A more tolerant attitude in the host country will prove best for
migrants and for the original residents. But there
are clearly limits to the annual flows which can be
accommodated without damage to the social fabric
that provides the very basis of the country’s attraction to immigrants. One obvious solution, which has
no upper limit, is to raise the happiness of people in
the sending countries – perhaps by the traditional
means of foreign aid and better access to rich-country markets, but more importantly by helping them to
grow their own levels of trust, and institutions of the
sort that make possible better lives in the happier
countries. •
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n the context of search for new paradigms
of production and consumption, the concept of circular economy emerges as an
option to the already worn linear model
“extract, transform, discard”, still heavily used today
and depending on large quantities of materials. The
circular mode is characterized as an economy that is
restorative and regenerative and aims to keep products, components and materials at their highest level
of usefulness and value. Increasingly, actions to minimize environmental problems are sought by corporations around the planet. Within this perspective, the
adoption of practices of circular economy becomes a
competitive differential factor in this process.
The notion of a circular economy is not recent, its
origin is related to the publication of the article “The
Economics of the Coming Spaceship Earth” by the
American evolutionary economist Kenneth Boulding
in 1966. In China, this alternative is part of the Law of
Promotion of Clean Production, promulgated in 2002.
The theme has attracted more and more attention in
recent years. In 2010, the Ellen MacArthur Foundation adopted the concept of circular economy, which
in 2014 became widely discussed in Europe. Also in
2014 the European Commission formally adopted the
circular economy as a conceptual framework. Most
recently, India in 2016.
The difference between linear and circular economics is that in the former, natural resources are used in
a disorderly way, without considering that these are
increasingly scarce. Linear production transforms the
raw material into products that are packaged, sold, consumed and discarded, without considering the need to
consider the disposal and reuse of the packaging.
It is observed that the circular economy involves
an awareness of all involved, from the supplier, producer, consumer and government. It is a cyclical
process. Circular economics is a transformational
change in the aspects of public policies, business
models, technologies and consumer choices. In the
circular model the product life cycles are optimized,
from conception and design, through the production
process, to the management of waste that could not
be eliminated. Regarding product consumption, it also
involves the issue of product disposal. Some examples of information you need are: guidance on how
and where to return products.
OVERVIEW OF THE CIRCULAR
ECONOMY IN BRAZIL
In Brazil, the circular economy took its first
steps with the National Solid Waste Policy of 2010,

instituted by Law No. 12,305. Among the principles
and instruments of this law, the shared responsibility for the product life cycle and reverse logistics
stand out. The shared responsibility for the product
life cycle, according to article 30, sole paragraph
and subsections of said law, has the following objectives:
I - reconcile interests between economic and social agents and the processes of business and market
management with those of environmental management, developing sustainable strategies;
II - promote the use of solid waste, directing them
to its productive chain or to other productive chains;
III - reduce the generation of solid waste, waste of
materials, pollution and environmental damage;
IV - encourage the use of inputs of lesser aggressiveness to the environment and greater sustainability;
V - stimulate market development, production and
consumption of products derived from recycled and
recyclable materials;
VI - to enable productive activities to achieve efficiency and sustainability;
VII - encourage good socio-environmental responsibility practices.
Reverse logistics consists of the return of product packaging after use by the consumer, regardless of the public service of urban cleaning and solid
waste management, being responsible for this return,
manufacturers, importers, distributors and dealers
of agrochemicals – their waste and packaging – as
well as other products whose packaging, after use,
constitutes hazardous waste, in compliance with the
hazardous waste management rules: batteries and
accumulators, tires, lubricating oil containers, sodium
vapor, mercury and mixed light and also electronic
products and their components.
The National Solid Waste Policy also foresees a
reduction in waste generation, with the proposal of
sustainable consumption habits and a set of instruments to increase the recycling and reuse of solid
waste. It is noted that this process involves a number
of necessary changes. Among them: product design
revolution, encouraging aspects such as longevity,
durability, repair potential, upgradeability, reuse, remanufacturing and recycling.
The publication “A Circular Economy in Brazil: An
Initial Exploratory Approach”, launched in 2017 by
the Ellen Macarthur Foundation, presents a series of
actions proposed for Brazil, highlighting the existing
circular economy activities and seeking to identify
possible opportunities to scale these activities. With

BUILDINGS AND CONSTRUCTION
1. Use the lens of circular economy in investments
in new buildings to avoid linear barriers. This represents a chance for Brazil to avoid being stuck in
a linear development path in built space and moving
directly to a circular economy, limiting transactional
costs that would otherwise arise.

ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT (EEE)
1. To take advantage of the specific dynamics of
the Brazilian EEE market to create new business
opportunities in the context of the circular economy. This market dynamics includes the proximity
between growing consumer markets and industrial
production centers, reverse cycle infrastructure already established and existing knowledge, skills and
capacity.
2. Integrate the informal economy into the EEE
sector with a view to mutually advantageous collaboration. Combine the best of both worlds: integrate
the efficiency and operational capacity of the formal
industry with the agility, scale and capillarity of the
informal sector.
3. Develop new business models to increase
access and reduce costs for EEE products. Once
proper systemic conditions are established, circular
economy business models that promote sharing and
refurbished service models and products may offer
users more cost-effective, more valuable, and more
modern goods.
4. Create mechanisms to influence design processes. A bottom-up approach, in which Brazilian
companies offer feedback on the EEE sector’s global
stakeholder design process, can broaden the knowledge generated by the market to improve the design
processes of the sector.
In view of this approach, it can be seen that the
circular economy actions proposed for Brazil are
comprehensive and present solutions with a combination of the sustainable use of existing resources
and technology. These actions involve raising awareness of the need for change not only in production
but also in consumption. This requires a process of
behavior change and the adoption of a responsible
attitude towards contributing to social and environmental sustainability. •
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AGRICULTURE AND BIODIVERSITY
ASSETS
The study on agriculture and biodiversity assets
includes agriculture as such (excluding livestock)
and biodiversity assets (including non-timber products that are part of food, beverage, biochemical
and cosmetic value chains). Urban agricultural
production practices and urban biocicles are also
not part of the study. The proposed actions for this
sector are:
1. Expand existing efforts in regenerative business
models in agriculture and biodiversity assets. The application of regenerative models in agriculture and
urban bioeconomies could restore Brazil’s large reserve of natural capital, increase biological diversity,
close nutrient cycles, increase the nutritional content
of food, and simultaneously increase agricultural production and profitability.
2. Stimulate the development of the emerging biointelligence sector. The combination of the great natural capital and the social diversity of Brazil resulted
in the meeting of a wide knowledge about the assets
of the Brazilian biodiversity. This should be used so
that Brazil can apply this biointelligence more broadly
in its territory and in global value chains.
3. Leverage digital technology to unlock potential
circular economy in the bioeconomy. Use of technology in digitized supply chains to facilitate the exchange of resources and knowledge, as well as asset
sharing solutions. This increases transparency in the
sector’s markets and produces aggregate economies
of scale for small rural producers (without their having to scale up their activities).

2. Expand access to built space by applying principles of circular economy. Integrating concepts
such as flexibility and modularity, more resource
efficiency, and reduced structural waste could help
reduce the costs of housing and other buildings
across the economy.
3. Channel digital technology and innovative practices of circular economy to create more value in the
building and construction industry. Circular economics approaches can generate disruptive models and
encourage innovation by opening up new horizons for
the future development of the industry.
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unique market and social characteristics and incomparable natural capital, Brazil is an attractive scenario
for the exploration of opportunities that the circular
economy could bring to the construction of economic,
social and natural capital.
The actions proposed in the study are distributed in three sectors important to the Brazilian economy: agriculture and biodiversity assets, buildings
and construction, and electrical and electronic
equipment.
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water

Old problems, new solutions. Water, an indispensable element for survival, is
increasingly scarce. The causes are waste, pollution, population growth and
climate change, which have increased natural disasters related to droughts and
floods since the 1990s. If nothing is done, by 2050, 5 billion people will be able
to live in places where there will be a lack of water resources to meet their
needs, at least one month a year. In this scenario of aridity, experts recommend
that you look at nature. UN experts believe the answer will come from there.
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he focus is on the so-called Nature-Based
Solutions (NbS), which can play an important role in improving supply and reducing the impact of natural disasters. In
practice, the output to increase quality, quantity and
access to water would be the extension of the vegetation cover to pastures, wetlands and forests; the
restoration of suspended soils and gardens; and, especially, the protection of watersheds.
Today the most at risk areas are in the semi-arid
regions of Asia and south of the Sahara desert in Africa. The challenge is how to get enough water for
food production, for public supply and for energy generation, since agriculture consumes 70% of the water
available in the world; other 20% industry, including
electric power generation; and domestic consumption, 10%. The increase in demand is 1% per year.
This analysis and proposals to address the crisis
were presented in the report of the World Water Assessment Program, linked to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), released at the 8th World Water Forum, held in
Brasilia from March 19 to 23, which brought together
100,000 participants from 172 countries.
The document indicates the NbS that use or simulate natural processes based on traditional and indigenous knowledge, as the way to increase the water
supply. The goal is to purify water, reduce flooding,
and reduce the impact of droughts. They are techniques to create water reserves in mangroves and
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protection of flooded areas, which promote the restoration of the natural force of the soil in place.
Unesco researchers argue that green infrastructure can in some cases be more effective and costeffective than traditional male-built gray infrastructure such as dams, treatment stations and reservoirs.
In most situations, the recommendation is for green
infrastructures and ashes to be worked together.
A successful example of partnership with nature
is the Brazilian “Cultivating Good Water” project,
which was awarded by the United Nations in 2015
in the category of best practices in water management on the planet. The initiative was developed by
Itaipu Binacional, on the border between Brazil and
Paraguay, to reduce the amount of sediment entering
the reservoir. Debris reduced water storage capacity and shortened plant life, increasing maintenance
costs and generating electricity. Through the NbS
it was possible to preserve a greater proportion of
water in the soil, so that the sediments were not carried by the rivers. Actions included reforestation at
the top of the mountain ranges, riparian vegetation
(riverbank vegetation) and bluffs (valley head), fragmentation of pasture size, reuse and abstraction of
rainwater. Itaipu has, in addition to the hydroelectric
plant, flooded area and the Iguaçu National Park. The
movement involved from local communities to private
industries, such as the hydroelectric plant itself.
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THE CHALLENGES OF BASIC SANITATION
Studies have shown that around the world, 80% of
the water used is returned to the environment without
being treated. To mitigate contamination, the Unesco
report recommends expanding dry toilets, those that
prevent the discharge of waste into pipelines linked
to water treatment centers or into rivers. This type of
bathroom also allows the production of organic compound at the end of the process. Another proposal
presented is the experience of sponge-cities in China,
where buildings absorb rainwater quickly and safely.
Around the world, 2.1 billion people do not have
access to safe water at home, 4.5 billion, more than
half the global population, do not have access to basic
sanitation and 5 million die each year from waterborne diseases contaminated. Of these, two million
are children under 2 years of age. The data comes
from the report of the World Health Organization
(WHO) and the United Nations Children’s Fund (Unicef), released in July last year. The UN has warned
that the international community should mobilize to
solve the problem that directly affects the quality of
life of the population. In Brazil, according to the Na-

tional Sanitation Information System (NSIS), in 2015,
some 34 million Brazilians did not have access to
drinking water and 47% had no sewage collection,
equivalent to more than 100 million people.
MYTH OF ABUNDANT WATER IN BRAZIL
Most of the water on the planet, 97%, is salty, unfit for consumption. Of the 3% that are in the form
of fresh water, 2.5% are frozen in Antarctica, in the
Arctic and in glaciers, unavailable for immediate use.
Of the remaining 0.5% in the world, most are concentrated in underground aquifers. Only 0.04% of the water is on the surface, in rivers, lakes, mangroves, etc.
The Brazilian territory is home to 12% of the world’s
freshwater reserves, which would place the country
in a strategic position were it not for waste and lack
of planning for resource use. In addition, 75% of the
country’s water is in the rivers of the Amazon Basin,
which is inhabited by less than 5% of the population.
As for the agricultural sector, which consumes
70% of available water, while in Brazil irrigated agriculture covers 5 million hectares, in China this area
jumps to 66 million hectares. According to the Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa),
to produce one kilo of soy, 1,500 liters of water are
needed; however, in Brazil almost all the water used
for this purpose comes from the rain.
Of all the planet’s groundwater, a fifth is found in
Brazil, which has a reserve under the earth with more
than 111 trillion cubic meters. Alter do Chão aquifers,
under the states of Pará, Amapá and Amazonas, and
Guarani, which occupies part of the territories of
Uruguay, Argentina, Paraguay and, mainly, Brazil, are
the largest natural reservoirs in the world. Alter do
Chão, with 86 thousand cubic kilometers, has sandy
soil, which facilitates the penetration of water into
the soil. The sand makes a kind of natural filter. The
Guarani, with 45,000 cubic kilometers, is under a
rock, occupies an area larger than Alter do Chão, but
is less deep. Both are constantly fed with very clean
water from rain, fog, snow and frost, but need to be
protected from soil contamination by chemicals, sewage, and litter.
Even privileged, because it has abundant water
resources, the Brazilian population suffers severely
from the effects of scarcity. Recently, the Northeast region has been plagued with one of the largest droughts since 1900. There was also the rationing
episode in the city of São Paulo and the drought in the
Federal District.
The cities of Ribeirão Preto and Santarém are fully supplied by the Guarani and Alter do Chão respec-

BRAZIL´S STRATEGIC ADVANTAGE
Although privileged, because it has abundant water resources, the Brazilian population has already
suffered from the effects of scarcity, droughts in the
Northeast, and the rationing episode in the city of São
Paulo. This is because 75% of Brazil’s water is in the
rivers of the Amazon Basin, which is inhabited by
less than 5% of the population.
Most Brazilian cities with a population of less
than 5 thousand inhabitants, with the exception of the
semi-arid Northeast and regions formed by crystalline
rocks, can be supplied by the underground reserves.
The state of São Paulo is currently the largest user of
the country’s natural reservoirs, with approximately
90% being used for industries, which are partially or
totally supplied by wells, by decision makers. •
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CONNECTIONS TO THE CIRCULAR ECONOMY
The sustainable use of natural resources generates
benefits in the social, economic and environmental
field. Green solutions connect to the circular economy,
where everything that is produced can be reused, instead of being discarded in nature. In this model, nothing is wasted; with that, new business opportunities
are created in repair, maintenance and leasing. In the
water sector the concern is with reuse and regeneration, which seek to reduce waste and avoid pollution,
including through reuse and recycling.
The application of NbS requires the adherence of
all, since 90% of the world population lives in countries that share rivers and lakes. Decisions about land
use in a given region can have good or bad consequences for other sites.
The document was drafted from a database that
gathers more than 300 scientific articles, which evaluated various types of projects. One study found that
more efficient use of water combined with reduced
use of chemicals increased crop yields by 70 percent.
The idea is to work in partnership with nature for the
recovery of ecosystems that have been degraded by

human activity. According to the publication, since
1900, between 64% and 71% of the world’s wetlands
have been devastated.
The United Nations World Water Development Report (WWDR) is published annually, focusing on strategic water issues. The publication provides a general picture of the state of potable water resources in
the world and aims to provide the sustainable tools to
be used by decision makers.
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tively. Part of Manaus (40%) is served by the clear
waters of Alter do Chão.
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PERSPECTIVES
Currently, photovoltaic solar energy represents
0.02% of the Brazilian electricity matrix. It’s still a
small fraction. However, our expectation is that by
2024 the source will represent 4% of the matrix,
equivalent to the growth of 200 times in a period of
less than ten years. By 2030, the source is expected
to represent at least 10% of the national electricity
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the units of the federation to exempt of this tribute the
energy of micro and distributed minigram, the most
competitive and, consequently, cheapening photovoltaic solar energy for the population.
In addition, the state of Goias, through its development Agency Goiás Fomento, has structured a specific line of credit, the Solar Energy Productive Credit,
which provides financing for microenterprises, small
businesses and even individual entrepreneurs who
wish to install photovoltaic energy in the country in
their your business.
For this line of credit, we expect that the financing conditions can be improved for the coming years,
since, after the launch, we have made important advances in the areas of financing in other regions of
Brazil.
In regional terms, the Northeast has established a
credit line called FNE SOL, in which Banco do Nordeste provides resources at an interest rate of between 6.5% and 11% per year for any size or profile
–, amortization period of 12 months and grace period
of up to one year for investment in photovoltaic solar
energy.
These are very competitive conditions, and Absolar has been working with the support of the state
government of Goiás to develop, along with Sudeco,
the FCO SOL credit line – which is still under development. The idea is to offer a line of financing in the
same way and with conditions equivalent or better
than those already existing in the Northeast, bringing
quality financing not only to Goiás, but to other states
in the Midwest and even to the District Federal, so
that the adoption of photovoltaic solar energy in companies can be accelerated.
Other than that, Goiás was the first state to launch
and put into practice, in 2016, a program for the use of
photovoltaic solar energy to extend to popular housing. The work carried out by the Goiás Agency for
Housing (Agehab) shows the commitment of the public power to bring more economy, simultaneously and
sustainability to the low income population. We have
2017 as an important milestone for the consolidation
of this initiative.
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razil has just surpassed the historical
mark of 1 gigawatt (GW) in operational
projects of the solar photovoltaic source
connected to the national electric matrix.
The power is sufficient to supply 500,000 residences
in the country, producing renewable, clean, sustainable and competitive energy, capable of serving the
consumption of 2 million Brazilians.
The panorama of photovoltaic solar energy in
Brazil could not be more promising. The country
has immense value, and most of that potential is still
unexplored. There is a large development space for
the country. Only in large plants we have a potential
of more than 28,500 gigawatts. This is equivalent
to 200 times the entire Brazilian electrical matrix,
which is currently 150 gigawatts, adding up all types
of energy source.
In home systems, that is to say, on the roofs of
residences, according to the technical and theoretical mapping of the Energy Research Company
(EPE), we have an untapped potential of 164 gigawatts, more than the installed potential in Brazil.
Thus, only the residential roofs of the country would
be able to supply more than twice the demand of
Brazilian households.
As far as solar resources are concerned, Brazil
is very well positioned internationally to become a
benchmark in solar photovoltaic energy. However,
much of this potential is still untapped. Currently
Brazil has approximately 80 megawatts of the solar
photovoltaic source in its headquarters. This horizon
has been changing rapidly in recent years. In 2016,
we had a 320% increase in distributed solar photovoltaic generation in the year. It is a very expressive
volume, we left 1,827 systems for more than 7,600
micro systems and minigenerations in Brazil. And the
expectation for the coming years is that this growth
will continue to accelerate.
Each state advances in its own route and speed.
Some already have state programs. The most recent
is Tocantins, with the Pró-Solar Program. Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco and Rio Grande
do Sul have programs in this regard.
When analyzing the state incentive, Goiás stands
out as it begins and continues in its strategic role for
the development of photovoltaic solar energy in Brazil, having even taken the lead with some important
measures for the advancement and development of
the source in the country. One of them was when he
led, along with São Paulo and Pernambuco, the adhesion of the states to an agreement of the ICMS, denominated Agreement 16 of April of 2015, that allows

61

ENERGY

On the other hand we
have the opportunity to
develop a production chain
manufacturing equipment
with high technological
content
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matrix. In our vision is to increase the market from
80 megawatts to a power of more than 25 thousand
megawatts.
We have a horizon of many possibilities for the development of the solar photovoltaic source in Brazil.
In urban areas, next to the buildings, our expectation
is that it is increasingly competitive to insert photovoltaic solar energy with investments of the population and companies from Goiás, as the technology
continues to have a cost reduction year by year. For
evaluation in recent years, we have had more than
80% reduction in the cost of technology. Parallel to
this, there is an increasing pressure on electric tariff
rates, especially in this year, when consumers will be
charged with the apportionment of indemnification of
electricity transmission companies in billions of dollars, which will be borne by consumers.
One action that could be very positive would be a
program of awareness and dissemination of technology to the population. Unfortunately the Brazilian still
knows little about photovoltaic solar energy. Although
he may have already heard of it, he knows the methodology very superficially. Therefore, an information and
publicity campaign would have a strategic role to motivate the population to become more involved with this
source and to invest more in the technology that can
bring a series of synergistic benefits for the Brazilians.
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SOCIOECONOMIC BENEFITS
The benefits of solar energy go far beyond energy.
In the socioeconomic sphere we have the attraction
of local jobs and quality, remembering that photovoltaic solar energy is a source of great job creation,
approximately 25 to 30 direct jobs are created for
each megawatt installed in a year. This is a very high
volume when you think about the Brazilian energy
sector, and it is one of the sources that generates the
most job per megawatt installed.

On the other hand we have the opportunity to
develop a production chain manufacturing equipment with high technological content. Helping to
warm up the economies of Brazilian municipalities
and states. In the area of environment, we have
a source that is recognized as clean, renewable
and of low environmental impact. Photovoltaic solar energy can also contribute to the reduction of
greenhouse gas (GHG) emissions from our country
and particularly from each state, allowing Brazil to
achieve its goal of reducing GHG emissions, established by Paris agreement in 2015 – the agreement
was ratified at the end of last year. Being a robust
technology, the photovoltaic system operates without moving parts, without noise and with very low
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tion of energy, since these systems, when installed
in a distributed way among consumer units, such as
in homes, businesses and industries, reduce electric
losses and with that brings more economic and technical efficiency to the system.
The Brazilian population is not yet fully aware of
all these multiple benefits, especially the economy
that this technology can bring. Above all, those who
invest in solar photovoltaic energy generate on their
roof a cheaper energy than they were buying from
third parties.
It is a financial relief for the population and more
money in the pocket to invest in health, education,
quality of life. And for companies, it represents more
business competitiveness. •
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maintenance. It is a no-headache technology for
the population, easy to use, to understand and that
does not take much time, effort and energy from
the population to operate.
Finally, we have the strategic benefits. When a
state government invests in photovoltaic solar energy, such as that of Goiás, it promotes greater autonomy and at the same time diversifies its energy
supply, becoming less dependent on a single source
and including a renewable resource in the matrix. As
a result, it acquires greater security of electric power
supplies for the population and for companies to grow
in the region.
Photovoltaic solar energy can also help reduce
or delay investments in transmission and distribu-
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potencial to innovate
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INNOVATION HUB
The second measure is an integrated action of the
innovative agents of the state of Rio. This requires
an integrative vision of the state government. It is
necessary that the spaces of innovation be seen as
patrimony of the state. We do not want to have 20
successful innovation spaces alone, but to act together as a hub for innovation. But today there is a
state coordination action. For example, Rio de Janeiro
hosts several startups incubators. One simple action
that could be done is softlanding, which is the movement of companies in this innovation environment. A
Campos-based industry could be received as a visiting company at a polling station in Resende, a staterun program.
It is worth remembering that a technology-based
company is not created to have a local, but global
market. Therefore, this ability to move is vital. This is
a relatively simple action, but it can be carried out by
the state government. One must understand the state
as a great hub of technology and innovation, not as
promoter of isolated actions.
When we compare the environment of innovation
in Rio de Janeiro to the Brazilian, we detect a negative differential of the state of Rio, which is the issue
of bureaucracy. Apparently, the drive for innovation
in Rio is greatly inhibited by bureaucratic obstacles.
Minas Gerais, Santa Catarina, and São Paulo are examples of states where institutions can move with
agility, making the connection between research and
innovation areas. This brings up an issue that Rio
needs to discuss: the need to adapt its technology
milestone to Brazil’s new Innovation Framework. Today we have in Rio a structure that, on average, is
much tighter than in other federative units. If other
states can resolve these issues more quickly, we in
Rio can also.
But it’s not all bad news. The Rio also had positive
differentials. We are strong in creative economics, an
area that is very demanding of innovation and tech-
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São Paulo. It is known today that Fapesp is a factor
of attraction of companies. Many companies choose
to settle in São Paulo because of this research institution because they believe it makes a difference.
Therefore, it is imperative that Faperj stimulate the
development of the innovation environment in the
state of Rio de Janeiro. In recent years, before the
crisis in the state, Faperj began to develop many actions in the area of innovation, with funding of joint
work with companies, fostering innovative business
activity. This movement was weakened by the crisis.
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conomic risks, lack of qualified personnel and high costs are the main obstacles to innovative activity in Brazil. The
table is presented in the edition of the
Innovation Survey (Pintec), carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE),
which allows an evaluation of the investment and
trends panorama of the innovation area in Brazil. We
received the new edition of Pintec, with concern, because the research portrays a scenario of stagnation
of investments in the area of innovation. We find that
Brazil, in general, invests little in research and innovation. A red light.
Another issue that brings us concern is that Pintec shows a departure from research institutions in
the areas of innovation of private companies. This is
a characteristic of Brazil. The research in our country is made mostly by public institutions, federal
universities and institutes linked to the Ministry of
Science, Technology, Innovations and Communications (MCTIC).
When we talk about innovation, we mean improvement in the market, knowledge reaching people in the
form of products and processes. This dissociation
in the background shows a very great difficulty that
the Brazilian society in the sense of transferring the
knowledge generated in the research institutions to
the market. In essence, it means that Brazilian society cannot benefit from the knowledge generated by
research institutions.
In the state of Rio, in particular, there is a worrying picture: innovation is extremely dependent on
Petrobras. So when we exclude investments related
to Petrobras, we see that Rio is much lower in comparison to other Brazilian states. This means that
there is work to be done urgently in Rio de Janeiro. It
is necessary to light the red light to call attention to a
grassroots work that needs to be done to encourage
innovation. According to Pintec, Rio is behind states
like Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná and even
Pará. When I compare to Pará it is because economically, Rio is much more important. So you have an
idea of the disparity this represents.
The scenario in Rio de Janeiro can be favored
through two proposals. The first is the strengthening of Faperj. The institution must have a double
action, funding both basic research and innovation,
at the other end, in particular in the areas in which
it pursues research, accelerating the products and
processes that it helps to develop in the laboratory.
The Foundation for Research Support needs to be a
reference in Rio, in the same way that Fapesp is in
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nology. The state is a creative hub, housing the movie, TV and entertainment industry. These sectors are
very intensive in using state-of-the-art technology.
Therefore, in Rio there is an atmosphere conducive to the mixing of traditional technologies used
in the oil and gas industry and the more agile ones
adopted in the creative economy. That trump state
should exploit for its own benefit. By activating this
mechanism of synergy, the state will have the opportunity to develop rich and original technological solutions, connecting traditional engineering areas to the
cultural wealth of Rio.
Rio is already very strong in some areas and is
fortunate to attract companies with a strong creative
footprint, given the state’s own creative vocation. Despite the recession, the number of innovation environments that have been developing is considerable.
There is a very strong and historical link in key areas
like oil and gas, science and health. Interlocution with
the creative industry will help leverage the development of telecommunications software, applications
and solutions.
Another advantage in favor of the state is that Rio
concentrates an immense consumer market. Despite
the adverse moment, we remain among the three
largest Brazilian economies. This factor, therefore, is
relevant and attracts companies to the territory of Rio
de Janeiro. For the innovation environment to kick in,
we need to make our milestone more agile and help
these ventures develop fully in our state.
INTEGRATION COMPANIES-UNIVERSITIES
Looking at the results of the last Pintec, one of the
points that most concern me is the low interaction

between research and innovation in the state of Rio.
It is urgent to implement actions that reduce the distance between universities and companies. Because
this gap reduces business opportunities in the state. I
know that it is in the interests of the industry that this
approach is carried out.
The research park installed in Rio is very significant and should be explored to foster innovative activities. This context allows Medium, Small and Micro
Enterprises not to invest in setting up a laboratory
structure: they can work in synergy with the technological hub that the state houses. This interaction is
the way to stimulate the business environment of Rio
de Janeiro.
In this scenario, the Technological Park arises
precisely to stimulate connections. Our main mission
is to connect companies to UFRJ research laboratories. We work to find partners for our laboratories,
enabling partnerships for the research we develop.
In the last five years, more than 400 projects have
been developed between companies resident in the
Park and UFRJ, representing R$ 150 million in contracted projects. This gives the measure of the involvement that these companies have with universities.
These are expressive numbers for the Brazilian reality,
but we are still far from reaching our maximum capacity. Even if we multiplied this number by 10 we would
still have potential for interaction and growth
At UFRJ alone, there are about 1,000 laboratories
installed, from the most different areas. The possibilities for interaction are vast. If we still add the capacity of laboratories of private and state universities,
we see that the potential is enormous. Rio has a lot of
power. There is a lot of work to be done. •
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he balance of global innovation is changing. And the meaning is the Orient. This
is one of the conclusions of the 2018 GE
Innovation Barometer (GIB) study. The
scenario is drawn from the accounts of more than
2,000 business leaders from 20 countries. They bet
that, soon, new champions of innovation will emerge
on the horizon. Asia and emerging markets are perceived to be more innovative than in previous years,
while the United States and Germany lose their status
as innovators.
Entitled “From Chaos to Confidence: Emerging
Players, Emerging Technologies, Emerging Challenges,” the research explores how business leaders
perceive the barriers and opportunities for innovation
in a complex global environment. This is the sixth edition of the survey since 2010. The findings represent
a pulse of the current state of innovation.
“This year’s Global Innovation Barometer reveals
that while facing significant and complex challenges,
business leaders around the world are more confident
when it comes to driving growth through innovation,”
said Sue Siegel, GE’s chief innovation officer. CEO of
Business Innovations. In particular, executives are
better equipped to make innovation a key part of their
business discipline. “
New in this year’s survey were questions about
the impact of protectionist policies on innovation and
business. The study found that a small majority (55
percent) of global leaders believe that a political protectionist stance on innovation would be beneficial to
companies in their country, citing jobs and a strong
workforce (73 percent), as well as a greater competitive advantage . for national companies (86%) as the
main reasons. However, many of these same executives believe that multinational corporations are the
main drivers of innovation in their countries, that governments are not pushing innovation, nor are they being able to keep up with the pace of change, and that
privacy and data regulations are stifling innovation.
The US and Germany have lost the status of innovation champion in the last four years, with global
executives increasingly identifying Asia and emerging
markets as innovation leaders. China passed Germany
in terms of being perceived as a leader in innovation.
Another point worth mentioning is the fact that
business leaders around the world now see multinationals as the driving force behind innovation in their
countries. In turn, the perception is that the relevance
of small and medium-sized enterprises and start-ups
to foster the innovation scenario has diminished.
Overall, business leaders say 40 percent of their

innovations are having a positive impact on their bottom line, but they face increasing challenges. Insufficient funding (67%), inability to expand innovations
to larger markets (65%) and lack of appetite when it
comes to taking risks (64%) are challenges that have
increased in just four years.
On how governments and companies deal with the
impact of automation and the future of work, nearly
three in four global executives believe that lack of
skills is a problem faced by their industry.
TECHNOLOGIES
As global executives experience the reality of implementing innovation, they are reporting that many
little-publicized technologies may have the potential
to be as transformative and impactful as those of AI
that receive the most attention. For example, business leaders say that smart energy networks (74%),
virtual health (68%) and smart cities (71%) can bring
transformative changes to their countries, although
they are little-known technologies.
Global executives are thrilled with the potential of
3D printing, with 63% saying it will have a positive
impact on business in their country, 91% saying it will
boost creativity and 89% saying it will put products
on the market faster. However, 53% say that 3D printing has not yet reached its full potential, indicating
that it needs more education and peace of mind.
Survey respondents say that 40% of innovations
are having a positive impact on their bottom line. Increasingly, those who are successfully leveraging
innovation say they are taking a more thoughtful approach:
• 65% are waiting to refine and test innovation before launch, rather than reaching the market quickly
(a 10-point increase over 2016);
• 84% are more willing to wait for Innovation LongTerm Return (ROI) for breakthrough innovations;
• 50% have a clear structure and process for
measuring ROI.
EMERGING MARKETS
Overall, the US is still perceived as the most innovative country among business leaders, but continues to trend down (-8 positions since 2014) along
with Germany (-7). Meanwhile, the East is rising with
China (+4) and Japan (+8) increasing champion status this year.
Business leaders around the world have seen
multinationals drive innovation (+4 since 2014) in
their countries, while small and medium-sized enterprises (-11) and start-ups and entrepreneurs (-2) have

EMERGING CHALLENGES
The challenges faced by innovative companies are
difficult – and increasingly difficult – both internally
and externally. Challenges such as the lack of sufficient funding and companies’ inability to take risks increased by 13 and 14 points, respectively, since 2014.
While the workforce is considered the most crucial element for innovation success in most markets,
64 percent of executives say the lack of adequate talent is constraining the company’s ability to innovate
effectively, with eight more points since 2014. •
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INDIA RISES
The study reveals growing confidence among
business leaders around the world. In this regard, India stands out in the global narrative. The GIB shows
that there has been a sharp increase in the number of
Indian business executives who say India has a conducive environment to innovation. In 204, only 28%
believe. Now 67% of Indians are confident that innovation will take off in the country.
But the enthusiasm for certain technologies does
not always equate to a transformative impact. India
surpassed the index for the global average for all
hypes except fintech (75% compared to 69% globally) and non-driver transport (68% compared to

62% globally). Executives from Indian companies
show considerable enthusiasm for smart cities,
which overcrowd the global average by 35 percentage points (87% compared to 62% worldwide). The
domain of smart cities is also reflected in the ranking
of impact, occupying the first position in 87%, against
the global average of 71%.
Gaps in skills remain a major concern of Indian
companies, with 77% of executives believing they are
a problem for the industry, compared to a global average of 74%. The following charts show how 150 business executives in India answered questions about
emerging technologies and the challenges they face
in order to innovate their business.
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declined. In the Middle East and Asia, in particular,
the private sector is becoming a more important factor in innovation, while there is a decline in governments driving innovation.
However, a small majority of global executives
(55%) believe that protectionist policies would benefit
companies in their country, with 86% believing that
this would give companies a competitive edge and
73% indicating that it would be good for the workforce. On the other hand, 68% of executives say their
government cannot keep up with the pace of change.
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INVESTMENT EVALUATION
Measuring the results and impacts of social investments remains a major challenge for the group.
It is interesting to note that, as companies seek to
advance in the field of evaluation, the perception of
the challenges to be faced grows: to define the best

indicators to be used, to collect the necessary information and to measure their contribution share in the
observed social advances are difficulties identified by
a much larger percentage of companies, nowadays.
Virtually all businesses involve nonprofits in the
execution of social projects. Nevertheless, several changes can be observed in these relationships.
About two-thirds of the companies report that they
are increasingly approaching the entities that develop
activities more aligned to the business, widely recognized for their expertise in their area of expertise and
/ or based around their economic ventures.
The volume of resources for non-profit organizations has fluctuated in recent years; in 2016, it was in
the order of R $ 512 million, which represents an increase of 41% compared to 2011. Despite the increase
in the volume of resources, there was a decrease in
the number of organizations supported. In 2011, the
BISC group companies supported 1,756 entities; in
2016, that number dropped to less than half: 810.
In 2016 the profile of financing changes: the proportion of organizations that received contributions
in excess of R$ 140 thousand is growing. Before, a
third of them were on this level; in 2016, this percentage rose to 49%.
The changes in relations with social organizations
are reflected in the satisfaction with the results obtained. Hence, in many respects, the positive evaluation of companies is much higher in the present day.
For example, two thirds of companies consider that
these partnerships contribute to alignment with public
policies – in 2011, only 9% of them had this perception.
In a review of the group’s activities to overcome
the difficulties highlighted, the progress was not significant: less than a third of the companies stated that
they had significantly increased their support for the
improvement of the management of non-profit organizations in recent years.
The self-assessment carried out by the group indicates improvements in the quality of the management of social projects. The average score in 2016
was 8, on a scale of 0 to 10. An improvement over the
first year in which this self-assessment was carried
out, when the average grade was 7.5. In 2016, 55 projects were evaluated, most of them (45%) focused on
education. The most significant gain was in communication and mobilization, which went from a note 6.3
(in 2011) to 8.1 in 2016. The great difficulty continues
to be the evaluation of social investments. The result
obtained in 2016 does not signal significant advances:
the average score obtained in this question was of 6.7
against 6.4 in 2011.
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he last decade was marked by a reversal
in the conduct of social investments. The
period is characterized by the rejection
of isolated, fragmented and assistentialist actions in favor of a structured and structuring
action. Focus, criteria, scale, dialogue, participation,
innovation, partnerships, professionalization and results have become the center of attention. All this has
gained renewed importance in the context of the economic restrictions of recent years. Doing more with
less is today the great challenge of teams that take
care of investments.
Over the past three years, companies have turned
their attention to activities that help bring them closer to
communities, expand service reach, and encourage entrepreneurship. These objectives had already been identified in the Corporate Social Investment Benchmarking
(BISC) as demands of business leaders, and the results
today indicate that the group has concentrated its work
in this direction. The institutes and foundations played
a fundamental role in this way, acting as a link between
the company and other external actors.
Advances in the management of social investments are manifested in different aspects. In relation
to what happened ten years ago, most companies emphasize that there is much more dialogue with stakeholders and communities, stronger partnerships with
other public and private organizations, as well as
greater adherence to social investments for business
(more focus and more integration of internal teams).
The challenge today is to advance the measurement
of the impacts generated.
The resources involved in evaluations in 2016
were in the order of R $ 5.5 million, but this figure
may be underestimated, since many companies did
not provide such information. Between 2011 and 2016,
companies invested in the monitoring of social projects and in the definition of evaluation methodologies,
but, even so, they are still not satisfied with the return
of the work done: only 33% of companies fully agree
with the assertion that evaluations allow us to measure satisfactorily the achievements of their projects,
and only 18% of them accept that these assessments
can satisfactorily measure the social transformations
generated by social investments.
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Compared with ten years ago, the perception about
the results generated by their social investments is
quite positive. The efforts undertaken to overcome
the phase of assistance and punctual assistance are
reflected in the opinion of most companies that the
results today are more, or much more satisfactory.
The contributions of companies to the national education agenda and to the improvement of public policies
are two examples that illustrate the perceived gains.
Eight years ago, less than a quarter of companies recognized that they had contributed to the advances in
these two fronts; currently, two-thirds of them estimate
that the benefits generated were significant.
Despite the advances, there is widespread recognition that in order to achieve the desired transformations it is necessary to accelerate the march. Lessons
learned over the last ten years indicate that in the near
future, private social investment will be evaluated by
its adherence to the following attributes: participatory,
customized, flexible, effective, innovative, strategic
for the business and aligned with public agendas. The
challenge is great, but recent experience indicates that
the group already has accumulated knowledge that allows it to bet on the success of this endeavor.
By itself, the social performance of companies will
be reduced in scope, and the strengthening of partnerships is defended as a path to success. It is necessary to seek, more and more, the adhesion of the
other actors involved with their social projects and to
recognize that success will depend on the ownership
of the proposals by partners and communities.
The companies emphasize the need to concentrate efforts on the following issues:
• Take a constant dialogue using a greater number
of channels and simplicity in communication;
• Involve as many actors as possible from all sectors of the community to ensure project continuity.
The more sense the project does for the community

as a whole and the greater the importance of the network of partners in the execution of the project, the
greater the guarantee of its continuity;
• To seek a clear understanding of local vocations
and identify technical partners capable of supporting
the development of local organizations;
• Increase participation of employees through voluntary work;
• Expand partnerships and empower partners, especially non-governmental organizations.
In a world that goes through constant changes, it
is not recommended to fix rigid and immutable solutions. Therefore, reviewing directions, reviewing
agendas and reviewing procedures should be recurring practices in the conduct of social investments. In
addition, companies are concentrating their social investments in the surroundings of the enterprises and
they verify that distinct realities demand solutions
constructed locally; guidelines that they highlight as
critical factors for the success of social investments.
Breaking the inertia, creating different paths to the
habitual ones and adopting new patterns of action are
requirements inherent to the present day. In the case of
social investments, what is sought with innovation is to
make a difference, gain scale and increase the impact of
projects. Companies are aware of this challenge.
Putting social investments in business strategies
has been recommended as an important alternative to
increase results, raise internal support and ensure the
sustainability of the sector. To do so, the group stresses, for example, the need for greater rapprochement
with the internal teams and a plan that is more consistent with the general objectives of the company.
Being an integral part of a broader process of addressing national and global problems is essential to
increase the visibility of the company’s commitments
to sustainability, as well as the reach, capillarity and
scale of private social projects. •

