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“

Mostra tua for a, Brasil
E amarra o amor na chuteira
Que a garra da torcida inteira
Vai junto com você, Brasil

Eu vejo um Brasil só
Que luta com garra
Pra ser cada dia
Um pouco melhor

Eu vejo um Brasil só
Que faz valer o suor
E sabe que unida
A nossa torcida
É muito maior

Mostra tua for a, Brasil
Ef

ão sua bandeira

Que a paixão da massa inteira
Vai junto com você, Brasil

”

a em itau.com.br/issomudaojogo
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para transformar realidades. Um ambiente
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e também ensinam. Um espaço que
acredita na tecnologia para potencializar
transformações. Isso tudo é o Oi Futuro,
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NOVA ECONOMIA

Carbono
Zero,
ganhos em alta
Por Adair Turner
Presidente do Instituto Novo Pensamento Econômico

O desafio da transição rumo à economia totalmente “verde” agora diz
respeito a setores mais difíceis de se abater, como caminhões, transportes
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marítimo e aéreo, aço, cimento e produtos químicos. Fazer o mesmo

6

progresso rápido que tem sido feito em tecnologias de energia renovável
requer o mesmo tipo de políticas voltadas para o futuro.
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uando você comprar seu próximo automóvel, você pagaria 100 dólares a mais para
garantir que o aço fosse fabricado sem
produzir emissões de dióxido de carbono?
Meu palpite é que a maioria dos leitores vai dizer sim.
A maioria das pessoas na maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, aceita a esmagadora evidência
científica de que as emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem estão causando mudanças
climáticas potencialmente prejudiciais. A maioria das
pessoas com rendimentos decentes está disposta a
pagar algum preço para atingir a economia de carbono zero necessária para reduzir os riscos colocados pelas alterações climáticas. E há evidências
crescentes de que os custos totais dessa transição
serão bem menores do que os 1-2% do PIB sugeridos
por Nicholas Stern em seu relatório seminal de 2006,
“The Economics of Climate Change”. Mas, apesar dos
baixos custos, a mudança não acontecerá rápido o
suficiente sem novas políticas vigorosas.
Os custos da energia renovável caíram mais rápido do que todos, exceto os otimistas mais extremos,

acreditavam ser possível apenas alguns anos atrás.
Em locais ensolarados e favoráveis, como o norte do
Chile, os leilões de eletricidade estão sendo ganhos
pela energia solar a preços que despencaram 90%
em dez anos. Mesmo na Alemanha, menos ensolarada, foram alcançadas reduções de 80%. Os custos do
vento caíram cerca de 70%, e a bateria custa cerca
de 80% desde 2010.
Como a Comissão para Transição de Energia definiu em seu relatório “Better Energy-Greater Prosperity”, em abril de 2017, sistemas de energia que
dependem de 85-90% de energias renováveis intermitentes poderão produzir, até 2030, energia a um
custo total – incluindo armazenamento e qualquer
back-up necessário – abaixo dos combustíveis fósseis. Para o fornecimento de energia, a estimativa
de Stern de que o custo investir em soluções verdes
será muito pequeno provou ser muito pessimista – o
custo será realmente negativo.
Essas reduções dramáticas de custos não aconteceram no vácuo. Eles são o resultado de políticas
públicas deliberadas e inicialmente caras. Os gastos
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ficada; e a instalação de captura e armazenamento
de carbono (CCS) acrescentaria um custo adicional
significativo. Voo movido a bateria pode ser possível
em distâncias curtas, mas por muitas décadas – e
talvez para sempre – a aviação internacional exigirá
a densidade energética de um hidrocarboneto líquido,
e provavelmente a densidade de biocombustíveis ou a
síntese de CO2 e CO2 capturado ser mais cara do que
derivar do petróleo.
Da mesma forma, a produção de aço pode ser
descarbonizada pela aplicação de CCS ou usando o
hidrogênio produzido por eletrólise como agente de
redução, em vez de carvão de coque. Mas, a menos
que os custos de eletricidade com baixo teor de carbono caiam muito mais, a rota do hidrogênio continuará sendo mais cara que a tecnologia atual. E, por
definição, adicionar CCS na parte de trás do processo
adiciona custo.
Mas não muito mais custo. As estimativas sugerem que, com os custos de eletricidade renovável já
alcançados, o aço produzido por meio da redução
direta baseada em hidrogênio pode custar US$ 100

|

públicos ao longo de várias décadas apoiaram a pesquisa básica em tecnologia fotovoltaica, e os grandes
subsídios para a implantação inicial, particularmente
na Alemanha, permitiram que a indústria solar atingisse tamanho suficiente para efeitos de curva de
aprendizado e economia de escala.
Ao contrário dos modelos econômicos simplistas, o ritmo de inovação e redução de custos não é
um dado exógeno; é fortemente determinado pelos
objetivos de longo prazo dos governos. Nas curvas
de custo que os economistas usam para classificar
tecnologias de redução de carbono, a energia solar
fotovoltaica era, há apenas dez anos, uma das opções
mais caras. No entanto, nas últimas curvas de custo,
ele aparece como um dos mais baratos. Forte apoio
político levou-o até lá.
Na extremidade superior da maioria das curvas de
custo publicadas, agora encontramos ações para descarbonizar setores econômicos nos quais a eletrificação parece impossível, difícil ou cara. As emissões
da reação química na produção de cimento permaneceriam, mesmo se a entrada de calor fosse eletri-

9
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adicionais por tonelada – o que adiciona US$ 100 ao
custo de um carro de uma tonelada. E esses custos
podem cair significativamente se, como é provável, o
hidrogênio emergir como uma rota importante para
a descarbonização em muitos setores – incluindo a
aviação, navegação (usando amônia derivada de hidrogênio verde em vez de óleo combustível pesado)
e caminhão de longa distância (em que as células de
combustível de hidrogênio podem desempenhar um
papel significativo).
O desenvolvimento em larga escala de uma economia de hidrogênio poderia levar o custo de eletrolisadores a um caminho descendente similar ao
observado com painéis solares e baterias. E o custo
do CCS também poderia cair significativamente se as
políticas do governo suportassem a implantação em
grande escala.
O desafio é replicar o sucesso impressionante
que temos visto em energia renovável e baterias nos
setores “mais difíceis de abater”, como caminhões,
navegação e aviação, aço, cimento e produtos químicos. Isso exigirá uma combinação de precificação de
carbono, regulamentação e apoio governamental para
pesquisa e implantação inicial.

Algumas das políticas requerem coordenação internacional, mas algumas podem ser buscadas por
países agindo isoladamente. Uma exigência de que
todos os carros vendidos na Europa ou na China tivessem que cumprir um padrão certificado de “aço
verde”, com a participação do aço proveniente da produção zero-carbono aumentando gradualmente para
100% nas próximas décadas, forneceria um forte estímulo para descarbonização do aço. Se vários países
importantes pudessem concordar com esse padrão,
ou com a imposição de um preço significativo de carbono, o progresso ocorreria ainda mais rápido.
As tecnologias para descarbonizar até mesmo os
setores mais difíceis de se abater agora estão disponíveis, e os custos estimados não são assustadores.
Se políticas fortes fossem introduzidas, as inovações
tecnológicas e os efeitos da curva de aprendizado
desencadeados provavelmente provariam, como as
energias renováveis, que as estimativas iniciais de
custo fossem pessimistas. Se você estiver disposto
a pagar US$ 100 a mais pelo seu carro verde hoje,
dentro de algumas décadas, o custo provavelmente
será menor, mas somente se a política pública forçar
o ritmo. •
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CIDADES

Cidades
inteligentes
e
igualitárias?
Por Homi Kharas
Diretor do Programa de Economia Global e
Desenvolvimento do Brookings Institute

|

Para os planejadores urbanos, dados e tecnologia são
ferramentas valiosas para melhorar a administração e os
serviços. Mas enquanto essas inovações estão tornando
os ambientes urbanos mais habitáveis, elas vêm com um
custo oculto: o potencial para aprofundar a desigualdade
entre os grupos digitalmente marginalizados.
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Jaana Remes
Sócia do McKinsey Global Institute
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CIDADES
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m todo o mundo, os governos estão tornando as cidades “mais inteligentes” usando
dados e tecnologia digital para construir
ambientes urbanos mais eficientes e habitáveis. Isso faz sentido: com o crescimento das populações urbanas e a infraestrutura sob pressão, as
cidades inteligentes estarão mais bem posicionadas
para gerenciar rápidas mudanças.
Mas, à medida que os sistemas digitais se tornam
mais difundidos, existe o perigo de que a desigualdade
se aprofunde, a menos que os governos locais reconheçam que as soluções orientadas para a tecnologia são
tão importantes para os pobres quanto para os ricos.
Embora as populações off-line possam se beneficiar de aplicativos em execução no cotidiano – como
sinais inteligentes que ajudam nos fluxos de tráfego –
eles não terão acesso a toda a gama de programas de
cidades inteligentes. Com os smartphones servindo
como a principal interface na cidade moderna, fechar
o fosso digital e estender o acesso a redes e dispositivos é um primeiro passo crítico.
Os planejadores da cidade também podem implantar a tecnologia de modo a tornar as cidades

mais inclusivas para os pobres, deficientes, idosos e outras pessoas vulneráveis. Exemplos já são
abundantes.
Na cidade de Nova York, a Unidade de Engajamento Público da Prefeitura usa plataformas de dados interagenciais para coordenar a divulgação porta a porta para os moradores que precisam de assistência.
No condado de Santa Clara, na Califórnia, a análise
preditiva ajuda a priorizar o espaço de abrigo para os
sem-teto. No metrô de Londres, um aplicativo chamado Wayfindr usa Bluetooth para ajudar os deficientes
visuais a navegar pelos caminhos de torção e escadas rolantes do metrô.
E em Calcutá, Índia, uma startup de Dublin chamada Addressing the Unaddressed usou o GPS para
fornecer endereços postais para mais de 120.000
moradores de favelas em 14 comunidades informais.
O objetivo é dar aos residentes um meio legal de obter cartões de identificação biométrica, documentação essencial necessária para acessar os serviços do
governo e registrar-se para votar. Mas, embora essas
inovações sejam certamente significativas, elas são
apenas uma fração do que é possível.

Os planejadores da cidade
também podem implantar a
tecnologia de modo a tornar
as cidades mais inclusivas
para os pobres, deficientes,
idosos e outras pessoas

|
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vulneráveis

17

CIDADES

Quando os dados são usados
para identificar grupos
demográficos com elevado perfil
de risco, as campanhas via
mensagens de celular podem
transmitir informações vitais de

|
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prevenção a baixo custo
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A saúde pública é uma área em que pequenos
investimentos em tecnologia podem trazer grandes benefícios para grupos marginalizados. No
mundo em desenvolvimento, as doenças evitáveis
compõem uma parcela desproporcional do ônus
das enfermidades. Quando os dados são usados
para identificar grupos demográficos com perfis
de risco elevados, as campanhas de mensagens
móveis de baixo custo podem transmitir informações vitais de prevenção. As chamadas intervenções “m-health” em questões como vacinas, sexo
seguro e cuidados pré e pós-natal têm mostrado
melhorar os resultados de saúde e reduzir os custos dos cuidados de saúde.
Outra área propícia à inovação é o desenvolvimento de tecnologias que auxiliem diretamente
os idosos. Aqui, a criação de redes locais de mídia social pode ajudar os idosos a permanecerem
conectados, talvez atraindo-os para programas
de orientação e tutoria que construam laços entre gerações. As plataformas de carreiras online
também podem ser codificadas para combinar
aposentados com oportunidades fora de casa. E
mais cidades poderiam prestar consultas de telemedicina e vídeo a idosos que não podem viajar
facilmente para ver médicos.
Na verdade, as cidades com baixa renda média
que adotam o planejamento inteligente geralmente estão mais bem posicionadas para se beneficiar
porque estão construindo a infraestrutura a partir
do zero. De acordo com a pesquisa do McKinsey
Global Institute, as soluções de governança inteligente podem melhorar a saúde, a segurança, o
meio ambiente e outras métricas de qualidade de
vida em 10% a 30%. E, como a pesquisa descobriu,
as cidades no limite superior desse intervalo são
geralmente as mais pobres. Para perceber esse
potencial, no entanto, as cidades pobres precisam
primeiro superar um problema ainda mais básico:
falhas na infraestrutura digital.
Os planejadores da cidade às vezes têm sido
acusados de promover conveniências digitais que
favorecem os ricos e excluem os pobres. Mas,
como as cidades ao redor do mundo já estão demonstrando, é possível implantar tecnologias que
atendam a todos – mesmo aqueles que estão à
margem da conectividade. À medida que o mundo
urbano se torna “mais inteligente”, as cidades terão a oportunidade de se tornar mais inclusivas.
A alternativa – a persistência e o aprofundamento das divisões digitais entre comunidades – não
será facilmente desfeita. •
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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O plástico sintético, nos moldes que conhecemos
hoje, foi criado em 1907 pelo químico belga Leo
Baekeland. Sua produção em níveis industriais só
decolou nos anos 1950. Mas o que antes era solução,
hoje virou problema. A cada ano, uma enxurrada de
8 milhões de toneladas de plástico é despejada nos
oceanos, ameaçando a vida marinha e humana e
destruindo os nossos ecossistemas naturais.

23
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oje o plástico está em todo lugar, em muitos dos quais não deveria estar: de micropartículas no oceano até no estômago de
animais marinhos. A poluição plástica é
um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo,
com estatísticas mostrando que haverá mais plástico
nos oceanos do que peixes até 2050. Por essas e outras, ele ganhou o status de inimigo público número
de ambientalistas mundo afora.
Os benefícios advindos da criação do plástico são
inegáveis. Sua difusão no início do século XX marcou
tempos de abundância material, acelerados por uma
fonte de energia até então abundante e barata: o petróleo. As companhias de petróleo tinham gases resi-

duais como o etileno saindo das pilhas de suas refinarias. Químicos descobriram que poderiam usar esses
gases como blocos de construção para criar todo tipo
de polímeros novos – tereftalato de polietileno, por
exemplo, ou PET – em vez de trabalhar apenas com
polímeros que já existiam na natureza.
Um mundo de possibilidades se abriu. Tudo poderia ser feito de plástico, e assim foi, porque os plásticos eram baratos. Eles eram tão barato que começamos a fazer objetos que nunca pretendíamos manter.
Foi por essa época que surgiu a febre dos descartáveis. Hoje, cerca de 40% das mais de 448 milhões
de toneladas de plástico produzidas anualmente são
descartáveis, em grande parte usadas como embalagens destinadas a serem jogadas fora poucos minutos após a compra.
A produção cresceu a um ritmo tão acelerado
que praticamente metade do plástico já fabricado
foi gerado nos últimos 15 anos. No ano passado, a
Coca-Cola, talvez a maior produtora de garrafas de
plástico do mundo, reconheceu a parte que lhe cabe:
128 bilhões por ano. Se continuarmos nesse ritmo,
projeções atuais mostram que a produção global de
plásticos irá aumentar fortemente nas próximas décadas: deve atingir desconcertantes 619 milhões de
toneladas até 2030.
Por isso, cidadãos, pesquisadores e ambientalistas acenderam a luz amarela, sinalizando que, para
o nosso bem e do planeta, precisamos repensar a
forma como consumimos itens feitos de plástico.

A pressão sobre marcas e
governos será crescente. Como
em outros momentos de quebra
de paradigma, quem se antecipa
definindo novos parâmetros tem
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mais vantagens dos que apenas
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tentarão alcançar expectativas já
consolidadas
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Américas: avança conscientização
Antígua e Barbuda foi o primeiro país das Américas a banir as sacolas plásticas, em 2016. No ano
seguinte, foi a vez da Colômbia. Com um imposto sobre sacolas plásticas, o governo conseguiu reduzir
o consumo em 35% e, de quebra, arrecadar US$ 3,6
milhões. Na América Central, Costa Rica adotou uma
estratégia nacional para reduzir drasticamente o uso
de plásticos descartáveis até 2021; enquanto o Panamá se tornou o primeiro país da região a proibir
sacolas de polietileno.
“Na América Latina e no Caribe, governos, setor
privado e sociedade civil entenderam a urgência de
repensar a forma com a qual produzimos, usamos e

gerimos o plástico. Atualmente, medidas decisivas
estão sendo tomadas para enfrentar a onda crescente
de plásticos”, observa Erik Solheim, diretor-executivo da ONU Meio Ambiente.
O Chile, por usa vez, já anunciou que banirá o uso
de sacolas plásticas no varejo, uma iniciativa que visa
proteger seu litoral de 4.000 quilômetros. “Estamos
convencidos de que nosso litoral impõe a obrigação
de sermos líderes na limpeza de nossos oceanos”,
afirma Marcela Cubillos, ministra do Meio Ambiente
do Chile.
A medida foi aprovada pelo Congresso por unanimidade em maio. Varejistas e supermercados têm
seis meses para cumpri-la. Pequenas e médias empresas, incluindo lojas de bairro, terão dois anos para
adotar as novas regras. Nesse meio tempo, eles podem distribuir até dois sacos plásticos por cliente.
Os chilenos usam mais de 3,4 bilhões de sacolas
plásticas por ano, segundo o Ministério do Meio Ambiente, e a maioria é despejada em aterros sanitários
ou no oceano. A proibição de sacolas representa o
mais recente esforço do Chile para ser um modelo
em questões ambientais. O Congresso aprovou legis-

|

Ao que parece, a tendência é que a jornada ganhe
novos apoiadores a curto prazo. As expectativas
dos clientes aumentarão com todas as iniciativas de
conscientização. A pressão sobre marcas e governos
será crescente. Como em outros momentos de quebra de paradigma, quem se antecipa definindo novos
parâmetros tem mais vantagens sobre os que apenas
tentarão alcançar expectativas já consolidadas.
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lação em 2016 para reduzir o desperdício e promover a reciclagem, e o Chile reformulou seu setor de
eletricidade nos últimos anos para confiar mais em
fontes de energia renovável. “Isso abre a porta para
avançar e discutir outros problemas relacionados,
como o uso de embalagens plásticas de alimentos e a
reciclagem”, disse Flavia Liberona, diretora do grupo
ambiental Terram. Quase 80 cidades chilenas já adotaram restrições nos últimos anos.

26

Panorama no Brasil
No Brasil, esse debate ainda engatinha, muito em
parte devido ao forte lobby da indústria do setor. Entretanto, recentes avanços nas principais capitais sinalizam que a maré esteja virando a favor do planeta.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, em
junho, um projeto de lei que bane canudos de plástico
em bares, restaurantes e quiosques.
No lugar do plástico, entra o papel, matéria-prima biodegradável. Quem descumprir a nova lei será

multado em R$ 3 mil, valor que será dobrado em
caso de reincidência. A proposta aguarda sanção
do prefeito Marcelo Crivella. A aprovação foi fruto
de pressão popular: foram enviados aos vereadores
mais de 15 mil e-mails de pressão. Uma petição virtual, criada pela ONG Meu Rio para pressionar os
vereadores a votar a favor do projeto, recebeu mais
de 4.500 assinaturas. São Paulo caminha na mesma
direção. No Dia do Meio Ambiente (5 de junho), foi
apresentado, em audiência pública na Câmara, um
projeto de lei que pretende banir os canudos na capital paulista.
A Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) defende que a melhor forma de tratar
o impacto do resíduo plástico não é banir, mas sim
adotar um diálogo propositivo claro e objetivo na
busca de soluções conjuntas. “É importante que haja
uma visão sistêmica do funcionamento da sociedade,
pois podem se criar outros problemas, dependendo
de como será substituída aquela solução por outro

Um bom exemplo em do
continente africano. Em Gana,
a empresa de processamento
industrial Nelplast está
transformando lixo plástico
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em asfalto
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material. Temos o caso de materiais que são colocados como alternativas aos plásticos, mas que tem a
Análise de Ciclo de Vida com impactos negativos ao
meio ambiente ainda mais relevantes”, ressalta José
Ricardo Roriz Coelho, presidente da entidade.
Para especialistas em negócios sustentáveis, o
banimento total do plástico é exagero. Mas governos,
empresas e cidadãos, juntos, podem e devem fazer
sua parte. As nações devem, sim, proibir certos tipos
de plásticos, os mais problemáticos. À indústria, cabe
investir em pesquisa e desenvolvimento, para conseguir formular polímeros biodegradáveis a preços
competitivos. Governos e empresas devem chegar
a um consenso para montar a infraestrutura necessária com vistas a evitar que partículas de plástico
poluam oceanos.
As nações podem promulgar a proibição de certos
tipos de plástico, concentrando-se naqueles que são
mais abundantes e problemáticos. Engenheiros químicos podem formular polímeros biodegradáveis. Os
consumidores podem evitar plásticos de uso único.
E a indústria e o governo podem investir em infraestrutura para capturar e reciclar esses materiais antes
que eles atinjam a água.
Um exemplo nesse sentido vem do continente
africano. A empresa de processamento industrial
Nelplast, em Gana, está transformando lixo plástico
em asfalto para estradas. Em junho, fechou parceria com o governo local, viabilizando a implantação
do projeto em grande escala. Na fábrica da Nelplast,
sacolas plásticas descartadas e outros detritos de
plástico são triturados em fios finos antes de serem
misturados com areia comum, criando uma nova visão do asfalto tradicional. Esse tipo necessita pouco
de um agente de ligação e adota a resiliência física
de suas origens plásticas. Embora a reciclagem de
sacolas plásticas seja o foco desse empreendimento,
a grande novidade é que a Nelplast pode usar praticamente qualquer tipo de resíduo plástico para criar
seu material semelhante a asfalto.
A solução sustentável para rodovias é resultado
de uma mistura composta por 60% de plástico e 40%
de areia. A Nelplast desenvolveu o material depois
que a nação baniu as sacolas plásticas, já que 98%
dos resíduos plásticos em Gana são despejados em
um aterro (em vez de reciclados). A empresa vem se
destacando no continente por suas soluções sustentáveis e de fácil viabilização. Além de construir estradas, a empresa também fabrica telhas duráveis, feitas
do mesmo resíduo, e se oferece para consultar outras
empresas africanas, a fim de espalhar a ideia de que
reciclar é um bom negócio. •
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Por Ricardo Abramovay
Professor titular do Departamento de Economia da FEA/USP

Nova regulamentação europeia para conter hegemonia
dos gigantes da internet demonstra a relação direta entre
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privacidade e democracia.
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mais vigorosa reação pública ao modelo de negócios dos gigantes digitais
entra em vigor em 25 de maio de 2018. É a Regulamentação Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês), aprovada pela União Europeia
em 2016, após quase uma década de intensa discussão envolvendo não
apenas burocratas e parlamentares, mas também acadêmicos e inúmeras organizações da sociedade civil. As novas regras tentam devolver aos cidadãos o poder sobre
aquilo que, até aqui, tem sido usado de maneira não consentida e com resultados
cada vez mais predatórios para a comunidade: os seus dados.
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As novas regras não vão mais permitir que o consentimento no uso de dados pessoais venha por meio
daquelas cláusulas com as quais somos obrigados a
concordar (sem ler), sem as quais o uso dos dispositivos nos é vedado. Os dados serão dos usuários e
serão objeto de portabilidade, mais ou menos como
ocorre hoje com o número do seu celular quando
você muda de operadora. Aumenta a proteção às
crianças. E cada empresa terá que responder pela
coleta e pelo uso que faz das informações fornecidas
por seus clientes.
Nada disso é simples, e tudo isso pode parecer
pouco diante do poder dos gigantes digitais. Mas é,
até aqui, a mais ambiciosa tentativa de iniciar a mudança no funcionamento do punhado de empresas
que dominam o mundo atual, denominadas, no excelente livro do norte-americano Tim Wu, os “mercadores da atenção”. Recolher, armazenar, processar e
interpretar dados pessoais é o meio fundamental para
a expansão de um poder empresarial inédito na história do capitalismo, cujos impactos comprometem
dois fundamentos básicos da vida contemporânea. O
primeiro é a concorrência como forma de impulsionar
a inovação. O segundo é nossa existência cívica, ou

seja, a exposição aberta das ideias, das opiniões e
dos fatos em torno dos quais se estabelece o debate
público e se constitui, portanto, a própria cidadania.
Promessas digitais
Mas como assim? No que se refere à concorrência, a internet prometia intensificá-la, fundamentalmente por meio da redução daquilo que os economistas chamam de “barreiras de entrada”. Montar uma
loja, uma fábrica, uma empresa de transportes exige,
em princípio, investimentos maiores do que propor
aos consumidores serviços on-line, que podem ser
oferecidos contratando pouca gente, a partir do fundo
da garagem dos criadores e contando com muito talento e trabalho. Hal Varian, um dos mais importantes
pesquisadores em microeconomia e atualmente economista-chefe do Google, explica, em artigo publicado no Financial Times: “Entrar em um novo mercado
no mundo on-line, em 2016, é mais fácil do que no
mundo off-line, uma vez que os ativos necessários —
hardware, software e empregados motivados — estão facilmente disponíveis”.
Mas o que isso tem a ver com proteção de dados pessoais? Antes de responder a essa pergunta,

No século 21 surge a publicidade
de precisão, apoiada no
conhecimento minucioso, massivo,
mas individualizado de nossas
preferências a partir de nossos
posts, cliques e likes, mas também
de nossas conversas, de nossos
trajetos, de nossos games e de
nossas compras
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A grande decepção
E hoje, se você digitar “Barbie” no Google, o que
vai encontrar? Isso vai depender de quem você é. E
essa singela resposta (o que você vai encontrar depende de quem você é) muda tudo na nossa vida digital e, por aí, na nossa vida social, quer se trate de
economia, quer de política.
“De tudo o que eu gasto em publicidade, metade
é desperdício. O problema é que eu não sei qual é

esta metade.” A frase é de John Wanamaker, considerado o pai do marketing. A era digital, sobretudo a
capacidade das redes sociais de oferecer a seus controladores informações ao mesmo tempo massivas e
estritamente personalizadas sobre as mais variadas
dimensões de nossos comportamentos, suprimiu
esse véu de ignorância que reduzia a eficiência da
publicidade.
No século 21 surge a publicidade de precisão,
apoiada no conhecimento minucioso, massivo, mas
individualizado de nossas preferências a partir de
nossos posts, cliques e likes, mas também de nossas conversas, de nossos trajetos, de nossos games
e de nossas compras. O otimismo dos que mostraram
as possibilidades emancipatórias (na economia e na
política) daquilo que fazemos na internet foi massivamente substituído, sobretudo nos últimos cinco anos,
por uma preocupação decisiva: o que a internet, as
redes sociais e o modelo de negócios dos que as dominam estão fazendo conosco?
Por que razão a promessa de mais concorrência,
mais inovação e mais democracia acabou se convertendo no seu contrário, ou seja, em monopólios com
poder inédito na história do capitalismo e em crescentes ameaças à convivência democrática? Qual é
a raiz de manifestações cada vez mais frequentes de
engenheiros, investidores e até de anunciantes que
não só deixam ou ameaçam deixar os gigantes digitais, mas denunciam e até se arrependem de suas
criações?

|

é importante lembrar que a promessa da internet na
política e especialmente na informação política não
era muito diferente. Em 2006, Yochai Benkler publica “A riqueza das redes”. Ele propõe uma distinção
entre a economia industrial da informação e a economia da informação em rede. Na primeira, o poder dos
emissores da informação (jornais, revistas, rádio e
televisão) apoiava-se em aparatos físicos e no poder
de contratação de pessoas, que pressupõem poder e
riqueza. O “Cidadão Kane” é o exemplo emblemático
disso.
Na economia da informação em rede, ao contrário, amplia-se a capacidade de atores que não são do
mercado, que não possuem máquinas rotativas nem
antenas de TV, mas que podem produzir informação
e cultura de forma radicalmente distribuída. Benkler
explica: “O custo de tornar-se não um receptor, e sim
um emissor de mensagens, torna-se, na economia da
informação em rede, muito baixo”.
O livro de Benkler foi publicado em 2006 e não
menciona o termo Facebook nem uma só vez. O
smartphone da Apple apareceu um ano depois de
sua primeira edição. E, nas diversas vezes em que
Benkler cita o Google, é como dispositivo de busca,
frequentemente comparando seus resultados com os
de buscas em Overture e Yahoo!. Quando uma criança buscava pela Barbie no Overture (comprada pelo
Yahoo!), apareciam anúncios da conhecida boneca,
pois a ordem dos resultados de uma busca dependia,
naquele dispositivo, de quem pagava mais para aparecer em primeiro lugar.
Já o Google, à época, usava um “mecanismo radicalmente descentralizado para atribuir relevância”,
com base nos links de diferentes sites: quanto mais
sites mencionassem determinado tema, mais alta era
a classificação do tema como resultado das buscas,
como se fosse um sistema de votação. O resultado é
que a menina que buscasse pela Barbie no Google, no
início da primeira década do milênio, encontraria logo
em terceiro lugar na lista um “AdiosBarbie.com”, site
criado por mulheres críticas ao estereótipo de corpo
feminino ligado ao brinquedo.
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big data

A resposta a essas perguntas está no modelo de
negócios dos gigantes digitais, ou seja, em sua capacidade de usar as informações que acumulam a nosso respeito para captar nossa atenção. Pode parecer
anódino, mas é profundamente corrosivo.
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O poder da captologia
“Computadores persuasivos” é o título do paper
publicado há exatos vinte anos por J. B. Fogg, psicólogo comportamental da Universidade Stanford.
Fogg aí define uma nova disciplina cujo batismo é um
acrônimo da expressão Computers As Persuasive Technology (captology), ou “computadores como tecnologia de persuasão”. O artigo explica que a captologia
é “uma tecnologia interativa que muda a atitude e o
comportamento de uma pessoa”.
E é justamente de captologia que fala Tristan Harris, que foi designer ético (ethical designer) do Goo-
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gle numa conferência ted que já foi vista por quase 2
milhões de pessoas e cujo título dificilmente poderia
ser mais incisivo: “Como um punhado de companhias
tecnológicas controla bilhões de mentes a cada dia”.
E o que Harris mostra é a intenção explícita dessas
companhias de criar uma relação compulsiva com os
aparatos digitais com base no conhecimento minucioso e individualizado que os algoritmos desenvolvem sobre cada um de nós a partir dos dados que
lhes oferecemos em troca das comodidades que nos
propiciam. Esse modelo de negócios traz duas ameaças centrais às sociedades contemporâneas, e são
essas ameaças que a nova regulação europeia começa a enfrentar.
Gosplan 2.0
A primeira consiste na substituição da secular
mão mágica do mercado pela mão digitalizada sob
controle dos gigantes digitais, conforme a análise de
Ariel Ezrachi e Maurice E. Stucke em “Virtual Competition”. A característica central de uma economia
de mercado é que ninguém tem nem pode ter o conhecimento pleno e integral daquilo que fazem os
outros. Como mostra Friedrich Hayek, Prêmio Nobel
de Economia, os agentes econômicos contam com
sua experiência pessoal, sua sensibilidade e, antes
de tudo, com a sinalização oferecida pelo sistema de
preços para tomar suas decisões.

Numa economia descentralizada, os preços mudam de forma relativamente lenta, como produto do
esforço dos agentes individuais em usar seus conhecimentos (necessariamente fragmentados e, portanto, limitados) para melhor se colocarem no jogo competitivo. Imaginar que possa haver alguma instância
capaz de conhecer os interesses, as necessidades e
as possibilidades de todos para, sobre a base desse conhecimento integral, melhor alocar os recursos
produtivos, é sonhar com uma sociedade totalitária.
Embutia-se aí, claro, uma crítica aos sistemas de
planejamento centralizado, que, no momento em que
Hayek expõe essas ideias (1945), desfrutavam de
grande prestígio.
Ora, como mostram Ariel Ezrachi e Maurice Stucke, a era digital está fazendo com que a concorrência perca seu poder regulador: computadores mais
rápidos que a inteligência humana para observar os
preços e as mudanças na demanda vão esterilizar a
vantagem que um concorrente poderia obter ao oferecer produtos a preços mais baixos. Se as mudanças de preços na economia norte-americana, como
resultado dessa experiência e do conhecimento individual que os agentes econômicos possuem, va-

riam em média de um a três meses, a Amazon tem
o poder de alterar preços de forma imediata e o faz
permanentemente. Os gigantes digitais possuem o
que Ezrachi e Stucke chamam de uma “visão divina”, pois dispõem de informações e da capacidade de
analisá-las em tempo real por um algoritmo que aniquila a aprendizagem dos agentes individuais por
meio dos sinais indiretos e não intencionais que recebiam das oscilações dos preços.
Conhecer essas oscilações de forma instantânea e
com a abrangência a que os dispositivos digitais contemporâneos abriram caminho é substituir o mercado
pelo planejamento centralizado que, agora, nem sequer possui a fachada de que se realiza em nome do
interesse público. Essa é a razão central que motiva
Izabella Kaminska, do Financial Times, a sustentar a
tese de que a economia global submete-se hoje a uma
espécie de Gosplan 2.0. Gosplan era a Comissão de
Planejamento Estatal, que existiu desde 1921 até o fim
da União Soviética. Kaminska escreve: “Estamos voltando a um mundo em que uma elite tecnocrática faz
planejamento econômico e toma decisões alocativas
baseadas em suas interpretações subjetivas de comportamentos pessoais, em seus status e privilégios”.
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A esfera pública fantasma
A maior ameaça desse modelo de negócios à democracia não está nas famigeradas fake news. As
tentativas recentes de impedir sua difusão no Brasil,
seja por meio da inteligência das Forças Armadas,
seja por leis que punam quem propagar informações
que não correspondam à verdade, não só são absurdas (quem vai definir o que é “verdade”?), mas erram
o alvo do que é importante na situação atual. Para
acompanhar a aplicação da Regulamentação Geral de
Proteção de Dados, a União Europeia criou um Grupo
de Assessoria Ética, composto por alguns dos mais
destacados pensadores contemporâneos sobre os
desafios da era digital.
Assim como a publicidade de precisão, a propaganda política contemporânea pode ser e é feita
com base nas informações relativas às preferências
e às orientações de cada cidadão. E isso é preocupante: “O microalvo da prospecção eleitoral”, diz o
documento, “muda as regras do discurso público,
reduzindo o espaço para o debate e o intercâmbio
de ideias”. O problema é tão sério que a conclusão
do relatório do Grupo de Assessoria Ética não hesita em afirmar que as “tecnologias digitais correm o

risco de enfraquecer o fundamento da governança
democrática”.
Zeynep Tufekci, ativista e professora da Universidade da Carolina do Norte, mostra que o modelo de
negócios dos gigantes digitais criou uma espécie de
“esfera pública fantasma, fragmentada e submersa em
bilhões de capilaridades”. Claro que é mais fácil do que
nunca participar do debate público. Mas isso se faz no
âmbito de uma multiplicação de conversas privadas, e
não da valorização de argumentos e espaços públicos.
Como vou combater um argumento enviado a milhares
de pessoas se esse envio é feito de forma massiva,
mas personalizada, e não numa praça pública, num
jornal, numa rádio ou numa emissora de TV?
A era digital fez da defesa da privacidade e do poder dos cidadãos sobre seus dados pessoais um dos
mais importantes fundamentos da vida pública, tanto
na economia como, sobretudo, na política.
Acompanhar o desdobramento do que vai acontecer a partir de maio com a nova legislação europeia pode ser inspirador para que a rede mundial de
computadores possa voltar a colocar-se a serviço da
inovação e da democracia, e não dos monopólios e da
manipulação política. •
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A tecnologia
anda solta:

a era da

perplexidade
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A tecnologia está mudando o mundo. O ritmo das transformações
ultrapassa radicalmente a nossa capacidade de organizar a transição
para essa sociedade do conhecimento em construção. Se a mudança
tecnológica é muito mais rápida do que a mudança cultural, que dirá das
instituições e das leis. O avanço tecnológico está na era do faroeste, só
que com armas muito mais poderosas do que o cavalo e a pistola. Hoje é
em ritmo avassalador que enchemos os rios e os oceanos de plástico, os
aquíferos de contaminantes químicos, o ar que respiramos de partículas
nocivas, a atmosfera de gases do efeito estufa. As nossas ferramentas
são muito mais poderosas do que as nossas precárias capacidades de
organização política e social. O potencial vira ameaça.
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Por Ladislau Dowbor
Professor titular de economia da PUC-SP e consultor
de várias agências das Nações Unidas
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muito interessante – e os documentários
investigativos têm caminhado com sucesso nessa linha – tomar um produto na forma como nos aparece na loja, em ambiente
suave e limpinho, com iluminação agradável, vendedores sorridentes, um notebook lindo – e retraçar a
sua história. Porque o que nos aparece na loja ou
na publicidade é apenas uma realidade enfeitada. A
produção efetiva envolve hoje centenas de produtos
químicos diferentes, cujo descarte leva, por exemplo,
a que 60% da água dos aquíferos na China estejam
contaminados, realidade pouco diferente no Silicon
Valley na Califórnia. Arsênico, chumbo, mercúrio e
solventes são apenas os mais conhecidos. Na análise
do “O Custo do Vício Digital”, os impactos indiretos
– externalidades, como as chamamos em economia –
aparecem em todos os grandes: Apple, IBM, Google,
Intel, Dell etc. O rendimento financeiro domina.
No ciclo completo do produto, que envolve desde
a matéria-prima até condições de trabalho, logística,
comercialização, marketing e descarte, descortina-se

o mundo econômico realmente existente, e que não
aparece, evidentemente, nem na loja nem na publicidade. E nem na mídia, pois são as corporações que
pagam a publicidade, que aliás sai do nosso bolso,
incorporada ao preço do produto. O tipo de jornalismo investigativo desses documentários nos coloca
frente a frente com a realidade: imagens de imensas
linhas de montagem em Shenzen, na empresa subcontratada da Apple, com ritmos infernais e suicídios
frequentes, nos trazem para o chão. Entre corporações e população, quem está a serviço de quem?
Uma dinâmica que se torna clara aqui é a do alongamento da cadeia produtiva da eletrônica, que faz
com que uma empresa que distribui o produto final
possa tranquilamente fingir que ignora que barbaridades em termos sociais, ambientais e econômicos
são praticadas em diversas etapas do ciclo e em diversos países. Vamos fazer de conta que ignoramos
o fato de que 90% do que descartamos não é reciclado? Deslocar as etapas mais perniciosas para países
menos regulados sem dúvida ajuda países mais prós-

instrutivo. O mundo da comunicação está claramente
organizado de maneira que tenhamos, como os burros comportados que puxam a carroça, pouca capacidade de olhar para os lados. O que temos de ver é
a linda embalagem de um chocolate que adivinhamos
ser delicioso. Seguir as etapas de uma cadeia produtiva. Por desgraça, para chegar à loja e ao consumidor
final, alguém teve de produzir o cacau, transformá-lo,
transportá-lo, assegurar a composição final, bolar a
embalagem mais atraente possível, acrescentar cheiros, corantes e conservantes. Enfim, se queremos ver
o mundo como realmente existe, temos de ir além da
embalagem e da publicidade.
A regra geral que aparece é que, quanto mais
distante do consumidor final, mais o processo produtivo se torna selvagem, como no caso da produção do cacau na Costa do Marfim ou em Gana.
Os autores do documentário pegam o rico veio da
desresponsabilização. Ninguém sabe da etapa anterior, e todos conseguem razoavelmente ignorar o
uso crescente do trabalho escravo na base da cadeia produtiva. Isso é muito interessante, porque
nos leva de novo aos “biombos” mentais que nos
permitem fazer de conta que desconhecemos o que
é desagradável. Não que a culpa seja rigorosamente
nossa: os departamentos de marketing e os sistemas de “compliance” nas empresas, além eviden-
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peros parecerem limpos. Hoje, como o filme mostra,
as partículas que permeiam o ar que respiramos navegam com os ventos que cobrem o planeta, gerando câncer, doenças respiratórias e outros males em
qualquer parte do mundo. Não se trata aqui de ser
contra as tecnologias, e sim de assegurar uma contabilidade completa dos impactos, muito além do ar
condicionado da loja que expõe o produto final, ou da
caixinha despachada pela Amazon.
Essa lógica da cadeia produtiva aparece com força no filme “Uma História de Desperdício”. A alimentação está no centro das nossas vidas, e as novas
tecnologias permitem produzir muito alimento. Só
em grãos, produzimos mais de um quilo por dia por
pessoa, isso sem falar de frutas, legumes, peixe etc.
E a grande imagem que emerge é que temos quase
um bilhão de pessoas que passam fome no mundo,
enquanto jogamos fora 40% do alimento que produzimos, cerca de 1,3 bilhão de toneladas desperdiçadas. O custo ultrapassa o trilhão de dólares. O que
impressiona é que sabemos o que fazer, temos as
tecnologias disponíveis, mas seguimos desperdiçando em volumes escandalosos. Quem disse que realmente temos de consumir a carne em 3 dias, o peixe
em 2, e as verduras entre 4 e 5? Jogamos montanhas
fora, com os supermercados com medo de que alguém os processe por ficar doente com um alimento
que passou da validade.
Na realidade, o que produzimos pode, sim, alimentar as pessoas, e precisamos alimentá-las todas;
é um escândalo termos gente que passa fome. Mas
podemos também recolher sobras e alimentar animais, e usar os restos ou subprodutos para produzir
bioenergia, e obviamente realimentar o solo através
de compostagem. A Coreia do Sul já não aceita restos orgânicos no destino final do lixo. Muitas regiões
passam a consumir alimento produzido localmente,
reduzindo o desperdício. Em muitos países é ilegal
o supermercado jogar os restos no lixo, ele precisa assegurar um destino inteligente. Na realidade,
se a lógica empresarial é centrar-se apenas no que
dá mais lucro – como a indústria da pesca de camarão, que descarta 5 quilos de peixes não lucrativos a
cada quilo de camarão pescado, o chamado bycatch
– temos de resgatar cadeias produtivas que façam
sentido para a lógica humana e do planeta. Temos
o conhecimento, as tecnologias, os recursos. Falta
usá-los de maneira inteligente.
O chocolate, retratado em “O Caso do Chocolate”,
que tanto associamos com um momento agradável,
com um recreio na nossa vida sofrida, é igualmente
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temente da mídia financiada pela publicidade, asseguram o conforto da nossa ignorância. Mas esse
faz de conta generalizado permite não apenas que o
sistema funcione, mas que não se corrija.
A simpática conclusão dos pesquisadores dessa
cadeia produtiva do chocolate é que os grandes executivos, que tanta segurança e compromisso social
e ambiental apresentam, são pouco mais confiáveis
do que qualquer vendedor de carro usado. Estão todos nessa, e gigantes como Nestlé ou ADM (Archer

Tornamo-nos, de certa forma,
obedientes servidores das
tecnologias que criamos.
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Escravos voluntários,
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naturalmente, e isso é
conseguido por um martelar
incessante da propaganda

Daniels Midland) não estão entre os últimos. Aliás,
gastam rios de dinheiro na associação da marca
com sentimentos de bem-estar e de confiabilidade.
Nas entrevistas, como sempre, aparecem profissionais de relações públicas que, por fim, confessam
que houve deslizes, mas que a empresa já tomou
providências, e tudo continua como dantes, depois de uma campanha de fortalecimento da marca
(brand). A governança corporativa, essencial para
que as tecnologias nos sirvam, está voltada para a
rentabilidade e para o curto prazo. “Greed is good”,
proclama Wall Street.
Frente à dificuldade de adaptarmos a novas tecnologias, produtos, procedimentos, rotinas – enfim, o
mundo em acelerada transformação – ao cotidiano e
à utilidade das nossas modestas vidas, gerou-se uma
imensa indústria de mudança dos nossos comportamentos. Tornamo-nos, de certa forma, obedientes
servidores das tecnologias que criamos; até o pescoço. Escravos voluntários, naturalmente, e isso é
conseguido por um martelar incessante da propaganda, em casa, no computador, no celular, na tela
do consultório médico, na parede do bar, no ônibus:
um imenso aparelho de invasão do nosso limitado
tempo de atenção consciente, gerando o que já se
chamou de “sobrecarga sensorial”, que nos cansa e
esgota. São mais de 600 bilhões de dólares que nos
custa a indústria da persuasão, que lê por meio da
invasão das nossas mensagens e comportamentos
as nossas fragilidades e interesses, além de sugerir
respostas comerciais a tudo. A leitura das emoções
que transparecem nos nossos rostos ao vermos diferentes mensagens nos aparelhos online permite que
os algoritmos adaptem a invasão de qualquer intimidade, com mensagens devidamente customizadas. É
Big Brother is Guiding You, muito além do watching.
Imensa invasão, zero privacidade, zero regulação.
Podemos chamar de marketing, parece inocente e
destinado a nos servir melhor, mas se trata de uma
invasão generalizada que permite um nível de controle de comportamentos com os quais nenhum dos
históricos marqueteiros teria ousado sonhar. Um dos
grandes já dizia: “Não se persuade as pessoas pelo
intelecto”. A captura é pelas emoções. As grandes
corporações mundiais já não dependem de fábricas,
máquinas e outras formas físicas de capital do século
passado: os seus ativos são a conexão online que lhes
permite a leitura da nossa vida. Toxic assets, ativos
tóxicos para a sociedade. You’re mine, baby. O filme faz
uma pergunta direta: é esse o mundo que queremos?
A minha cultura digital (já estou naquela idade
em que da idade não se fala) consistiu em juntar
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impressão visual de estar efetivamente andando de
bicicleta em charmosas e verdejantes veredas. É a
era da natureza virtual do “Natureza: Todos os Direitos Reservados”. A grande mídia não usa fake news,
constrói um fake world.
Não se trata simplesmente de ser contra as tecnologias. Para já, ninguém pergunta se as queremos
ou não. Trata-se, sim, de enquadrá-las, de gerar o
ambiente regulatório que permita que aflore o positivo sem que se escondam os desastres. Inclusive,
podemos, sim, batalhar por tecnologias que são inibidas pelas corporações. Em 1992, no quadro da Cúpula
Mundial sobre o Meio Ambiente, organizei o evento
paralelo sobre tecnologias sustentáveis, no Parque
Anhembi. Tínhamos já naquela época dezenas de
modelos de carros elétricos. Mais de um quarto de
século passou para que começássemos a colocá-los
no comércio. Entre o avanço científico e tecnológico e os interesses das montadoras, das corporações
do petróleo e de outros grupos, a briga é desigual.
Desenvolvemos as tecnologias que rendem para os
produtores, não necessariamente para o meio ambiente e para esse ser humano tão inventivo e tão
pouco sapiens. •
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papéis com clips e organizá-los em pastas. Pastas
de verdade, de papel. Entre a lentidão da mudança
cultural e as transformações dramaticamente aceleradas da era digital, como funciona a cabeça? Os
imigrantes digitais são os que não nasceram nesse país de sinais magnéticos e que tentam desesperadamente aprender a nova linguagem. O ar de
perplexidade dos velhinhos frente à mensagem de
“erro” na tela é encantador e angustiante. Juntamse várias pessoas tentando ajudar. Mas a lógica não
é a delas, é a da máquina. O meu filho, alguns anos
atrás, programou o computador da mãe, a Fátima,
para que, na hora de ligar, aparecesse a mensagem
“Esse computador está programado para explodir
em 30 segundos”. Brincava com a insegurança da
senhora novata. Vivemos a era da disritmia, em que
as tecnologias avançam muito mais rapidamente do
que a nossa capacidade de mudança interna. É a era
da angústia tecnológica.
Outras tecnologias podem até reduzir as angústias. Imagine-se pedalando numa bicicleta ergométrica, mas em vez de ter uma parede pela frente, ou
de “se ver na Globo”, na telinha incorporada, você
esteja imerso numa imagem de bosque e tenha a
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Por Denise Almeida
Jornalista

Trilhos
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elétricos
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cidades. Segundo estudo da
Bloomberg New Energy Finance
(BNEF), no ano passado, o mercado
comemorou o recorde de vendas
de 1,1 milhão de EVs (da sigla em
inglês, electric vehicle), número
pouco expressivo se comparado às
estimativas de crescimento para os
próximos 12 anos.

d
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elétricos serão maioria nas grandes

e acordo com a BNEF, em 2025, 28% dos
carros e 84% dos ônibus serão movidos à
eletricidade. A expectativa dos fabricantes
é de que, até lá, 11 milhões de automóveis
desse tipo estejam circulando nas ruas, e que em
2030, a quantia salte para 30 milhões. Esse pulo será
possível com a produção de EVs em larga escala, que
vai baratear os custos das baterias íons de lítio, que
ainda são muito caras e têm pouca duração. A China
já domina esse mercado, com participação global de
59% da capacidade de produção. A previsão é de que
o percentual suba para 73% até 2021.
A China saiu na frente na corrida da eletrificação
dos transportes de massa graças aos incentivos públicos para a fabricação dos EVs e implantação da
infraestrutura de abastecimento. No país, vão circular
quase a metade dos 11 milhões previstos para 2025.
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Nos próximos anos, os ônibus
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Atualmente, 99% dos ônibus elétricos do mundo rodam na China. Em Shenzen, uma das maiores cidades chinesas, com 12 milhões de habitantes, 100%
da frota de 16 mil ônibus são elétricos. Para garantir
a operação do sistema, o governo chinês instalou 8
mil postes de recargas rápidas ao longo das linhas e
510 estações de carregamento completo, que custaram US$ 490 milhões. Com a substituição dos ônibus
movidos a diesel pelos veículos elétricos, o governo
conseguiu zerar as emissões de gás carbônico (CO2)
para esse modal de transporte urbano. Em um ano
são 1,35 milhão de toneladas de CO2 a menos lançadas no ar e 345 mil toneladas de combustível que
deixam de ser gastas.
A Prefeitura de Nova Iorque embarcou nessa
iniciativa e planeja eletrificar todos os coletivos até
2040. O anúncio foi feito em maio deste ano, como
resposta a uma questão de justiça ambiental. Um relatório divulgado no início do mês de maio pela New
York City Environmental Justice Alliance revelou que
75% das garagens de ônibus da cidade estão em comunidades negras, mais afetadas pelas emissões de
poluentes locais. Estima-se que cada ônibus a diesel
trocado por um elétrico, vai reduzir os gastos com
doenças respiratórias em cerca de US$ 150 mil.
O ritmo de desenvolvimento da eletrificação na
próxima década vai variar de acordo com a capacidade de cada país para implantar a infraestrutura de
recarga e da oferta de modelos com preços acessíveis. Segundo esses critérios da BNEF, em 2030, os
EVs representarão 44% das vendas de veículos leves
europeus, 41% das vendas na China, 34% nos EUA e
17% no Japão. No entanto, na Índia, a previsão é de
que os EVs representarão apenas 7% das vendas de
carros novos no país em 2030.
No Brasil, por exemplo, a Associação Brasileira do
Veículo Elétrico prevê que em 2025 a frota nacional de
ônibus elétricos puros será de 4.277 unidades, e a de
híbridos, de 4.233. O total de 8.510 representa 0,71%
do mercado mundial projetado pela BNEF para 2025.
A mudança de fonte de energia dos veículos vai aumentar a demanda global por eletricidade em 6% até
2040, com um consumo de 2 mil Tera Watt/hora (um
Tera Watt equivale ao consumo de um ano de energia
elétrica de uma cidade com 500 mil habitantes). Com
essa eletrificação, 7,3 milhões de barris de petróleo
deixarão de ser consumidos diariamente, melhorando
a qualidade do ar dos grandes centros urbanos.
Eletrificação no Brasil a passos lentos
A eletrificação avança onde há políticas governamentais de incentivo, principalmente em países eu-

ropeus e na China. No Brasil, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou mudanças no programa Fundo do Clima, em
junho último, que tem o objetivo de financiar veículos comerciais, bens e equipamentos com eficiência
energética e menos geração de poluentes. O Fundo
do Clima cobre até 80% do bem financiado, podendo
chegar a R$ 30 milhões por beneficiário a cada 12
meses, seja pessoa física ou jurídica, como empresas, prefeituras, governos estaduais e produtores rurais. Os juros e custos de financiamento também são
mais reduzidos, somam 4,03% ao ano, inclusive para
a compra de ônibus elétricos.
Outro programa governamental de incentivo é o
Rota 2030, regime automotivo, lançado este ano, que
irá substituir o Inovar-Auto. Segundo o Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
a previsão é de que, com o novo programa, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos EVs
seja reduzido de 25% para 7%, mesma alíquota aplicada sobre carros com motor 1.0. Para a obtenção
dos descontos tributários, por meio do Rota 2030, as
montadoras têm que investir 1,2% de seu faturamento
anual em inovação e eficiência energética. A Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também anunciou que irá regular o fornecimento de energia a veículos elétricos ainda este ano.
A diretora do Instituto de Políticas de Transporte
e Desenvolvimento (ITDP, sigla em inglês), Clarisse
Linke, explica que os investimentos vinculados ao
Inovar-Auto e ao Rota 2030 têm como pano de fundo
o cenário de mudança climática global e o Acordo de
Paris, com vistas a reduzir o efeito estufa. “Ambos se
concentram no incentivo ao desenvolvimento tecnológico para a redução da emissão de gases poluentes”, detalha Clarisse.
No Acordo de Paris, as metas de abatimento de
emissão de CO2 foram estipuladas em 37% até 2025
e 43% até 2030. As atividades de transporte são responsáveis por 46% das emissões do setor de energia,
sendo que o transporte motorizado individual aparece com uma participação de 77% do total de emissões
no transporte de passageiros. Entretanto, o setor, no
Brasil, não demonstra estar conectado à tendência
internacional rumo à eletrificação, para a redução de
poluentes. “Discussões no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima indicam que isso reflete
uma intenção de reserva do mercado brasileiro para
a sobrevida dos veículos movidos a combustível fóssil”, afirma a diretora do ITDP. Dados da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) mostram que, em 2017, os veículos elétri-
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Isso reduziria o custo inicial em 60%, tornando o preço próximo aos convencionais a diesel. Com baterias
arrendadas, os gastos com a manutenção caem 25%
a 50%. Ao final da vida útil, as baterias são devolvidas
para serem recicladas.
Em comparação ao motor à combustão, os elétricos são compostos de menos peças, o que reduz a
frequência de revisões. Outra vantagem é que a eletricidade é mais barata que o diesel. O custo médio
para abastecer as baterias pode ser 64% menor do
que o de um tanque de óleo. Os postos de recarga são
instalados rapidamente em garagens e terminais de
ônibus. A recarga também pode ser feita com energia
solar, por meio da instalação de painéis fotovoltaicos.
Além disso, os motores elétricos têm eficiência de
90% contra cerca de 30% dos motores a combustão,
o que significa um rendimento maior. Enquanto a vida
útil dos ônibus a diesel é de 10 anos, os elétricos podem rodar por 15 anos.
O dossiê cita ainda o estudo produzido pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade sobre os benefícios
para a população: “Se toda a frota dos ônibus de São
Paulo fosse elétrica a partir de 2020, seriam evitadas 13 mil mortes precoces até 2050. Isso representa
R$ 45 milhões de economia apenas com internações
públicas e privadas”, estima o Greenpeace. •
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cos e híbridos representaram apenas 0,15% do total
de licenciamentos de veículos leves do país, em sua
maioria importados.
No Brasil funcionam três fábricas de ônibus elétricos ou híbridos: a brasileira Eletra, em São Bernardo do Campo; a alemã Volvo, em Curitiba; e a chinesa
BYD, em Campinas. Essas indústrias exportam praticamente toda a produção. “As operadoras do sistema
rodoviário não têm poder aquisitivo para adquirir os
veículos. O Brasil investe pouco em tecnologia e inovação, além de serem insuficientes os incentivos para
as empresas comprarem ônibus elétricos, que ainda
são muito caros”, argumenta Clarisse. Dependendo
do modelo, um ônibus elétrico pode custar mais do
que o dobro do que um equivalente a diesel, cujo preço médio é de R$ 500 mil – a diferença está basicamente no preço das baterias.
Apesar de o investimento inicial para a substituição da frota ser alto, a eletrificação dos transportes públicos, segundo o Dossiê Ônibus Limpo, do
Greenpeace, é vantajosa, e o investimento pode ser
recuperado em três anos de operação.
As baterias são o item mais caro de um ônibus
elétrico e duram em média cinco anos. A alternativa apresentada no documento é o aluguel, por meio
de contratos de leasing com os próprios fabricantes.
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O desafio da

gestão da

água
no Brasil rural

Por Anna Virgínia Muniz Machado
João Alberto Neves dos Santos
Pesquisadores

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) interligam aspectos
econômicos, sociais e ambientais com o objetivo de promover o desenvolvimento
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sustentável, fim da pobreza e da fome, através de diversos programas, ações e
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diretrizes. Todos os 17 ODSs se relacionam de alguma forma com o abastecimento
de água potável, mas o Objetivo de número 6 (ODS 6), especificamente, propõe
a garantia da disponibilidade e o gerenciamento sustentável da água e do
saneamento básico para todos.
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té o ano 2030, o ODS 6 propõe que todos
terão acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos, acesso a água de
qualidade de forma efetiva, gestão integrada de recursos hídricos, reduzindo substancialmente
o número de pessoas que sofrem com a escassez
de água. Uma das metas desse mesmo Objetivo 6 é
apoiar e fortalecer a participação local na melhoria
do gerenciamento da água e do saneamento.
A gestão comunitária é uma alternativa para prover sistemas de abastecimentos de água e saneamento às localidades, principalmente comunidades
rurais, que são negligenciadas pelos atores tradicionais que prestam os serviços de abastecimento de
água. Para que seja possível o desenvolvimento e
o abastecimento dessas comunidades, o modelo da
organização comunitária é incorporado ao sistema.
Essas organizações são responsáveis por levar os
serviços básicos a comunidades mais pobres. Atualmente a formação de associações e comitês se apresenta como a forma mais viável de gestão de água
em comunidades rurais. O principal incentivo para
a criação e desenvolvimento dessas organizações é
a iniciativa da própria população que reside no local
e deseja ter acesso a um abastecimento de água de
qualidade.
Para a criação das organizações, é necessário
considerar os problemas ambientais e de abastecimento dos serviços de água potável e de saneamento
que estão presentes na comunidade, além da criação
de um ambiente de discussão comunitário para que
em conjunto as devidas soluções sejam encontradas.
As entidades comunitárias se baseiam em princípios
democráticos, representativos e participativos para
garantir o envolvimento amplo da população local. Na
maioria dos casos é a comunidade e os membros designados para as associações e comitês que definem
as normas, funções, os direitos e responsabilidades
de gestão e sustentabilidade do serviço.
Uma Organização Comunitária Prestadora de
Serviço tem como principal função manter o contínuo abastecimento para toda a comunidade. Entre
os principais atributos, destaca-se capacitação dos
membros para o adequado funcionamento do sistema, manutenção a longo prazo da participação de
toda a comunidade e melhoria do sistema de transparência entre as associações e a comunidade.
No Brasil, em vários estados, têm sido construídos sistemas para abastecimento de comunidades de
pequeno porte ou rural, com participação comunitária para operação e manutenção. No Espírito Santo,
o Pró-Rural foi criado em 1991, com o objetivo de

implantar sistemas de saneamento básico, em comunidades nos municípios operados pela Companhia
Espírito Santense de Saneamento (CESAN), onde não
houvesse viabilidade econômica para operação e manutenção por esta empresa. Nesse modelo, o sistema
funciona com autogerenciamento pela comunidade,
sendo que esta procede à cobrança de taxa, realiza
pequenas manutenções e faz a gestão do sistema.
Cabe à prefeitura o custeio do operador e da energia.
No início do Pró-Rural, as comunidades participavam
na execução da obra, baseada em projetos padronizados, sem o uso de micromedição.
Atualmente são implantadas estações de tratamento de água pré-fabricadas, com uso de micro-
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medição individual, o que possibilita o uso racional
da água. No Paraná, desde 1981, diferentes programas têm realizado a implantação de 2.110 obras de
saneamento rural, envolvendo também a capacitação
da comunidade para o gerenciamento do sistema. No
processo da implantação são apresentados à comunidade os modelos de atas, as instruções para leitura
de hidrômetros, além de planilhas de custos e orientações sobre prestação de contas. Após a implantação, cabe à comunidade, organizada em comitês ou
associações, proceder a total gestão do sistema de
abastecimento de água.
Um bom exemplo nesse sentido é o Projeto São
José, no Ceará, que atua em 177 dos 184 municípios

Associações Comunitárias e Comitês para o
Gerenciamento do Abastecimento de Água
As Associações Comunitárias e os Comitês (ou
Comissões) de Água que gerenciam o abastecimento
de água em comunidades rurais são formados pelos
próprios moradores, que enxergam nessas organizações a possibilidade de fornecer um bem necessário
e de qualidade para todos que precisam.
Apesar de ambos serem responsáveis pelo gerenciamento da água, as Associações e os Comitês
apresentam algumas diferenças em suas constituições, regulamentos e formalidade. Inicialmente, para
constituição da organização é importante a realização
de reuniões prévias com os futuros membros para
discutir os objetivos comuns, a fim de definir se há
interesse na formalização e legalização da entidade.
Se for definido o estabelecimento de uma Asso-
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do estado, no qual a comunidade após a implantação
do sistema tem o compromisso da operação e da
manutenção do sistema, o custeio do operador e da
energia elétrica, a leitura de hidrômetros, o recolhimento da tarifa e a prestação de contas.
No Ceará, surge, em 1996, o Sistema Integrado
de Saneamento Rural (SISAR), como uma instância
intercomunitária para discussão e resolução de problemas comuns, configurando-se numa associação
para realizar a manutenção, a capacitação e a gestão
comercial dos sistemas das comunidades filiadas. A
operação dos sistemas é realizada por operadores
pertencentes às comunidades e por elas escolhidos.
A gestão do SISAR é compartilhada, com a participação no Conselho de Administração de seis membros indicados pelas comunidades e cinco membros
representando órgãos do estado e prefeituras. Esse
modelo possibilita o atendimento com gestão profissionalizada a um conjunto de associações, além de
manter estoques de peças de reposição e infraestrutura administrativa para gestão mais eficiente. Indicadores de produtividade apresentam para esses sistemas o prazo médio de atendimento de 17 horas, sendo
a eficiência de arrecadação de 96%.
A Lei 11.445/2007, em seu Artigo 10, estabelece
que o poder público, nos termos da lei, pode autorizar
a prestação de serviço de saneamento básico para
usuários organizados em cooperativas ou associações, sem que haja a celebração de contrato, no caso
de “localidade de pequeno porte, predominantemente
ocupada por população de baixa renda, em que outras
formas de prestação apresentem custos de operação
e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários”.
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A gestão comunitária é uma
alternativa para prover sistemas
de abastecimentos de água e
saneamento às localidades,
principalmente comunidades rurais,
que são negligenciadas pelos atores
tradicionais que prestam os serviços
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ciação Comunitária, deve ser seguido um processo
preestabelecido. A constituição da organização e seu
registro envolvem: elaboração e discussão de estatuto social; assembleia geral de constituição da associação; registro do estatuto e da ata da assembleia
geral de constituição, em cartório de registros civis
de pessoas jurídicas; obtenção de inscrição na Receita Federal; alvará de licença junto à prefeitura.
Uma Associação é formada por um Conselho Fiscal, uma Assembleia Geral e uma Diretoria Executiva.
Dentre os três órgãos, cabe ao Conselho Fiscal realizar a fiscalização e acompanhamento da Associação,
e aos outros dois órgãos cabe o poder de decisão.
Diferentemente das Associações Comunitárias, os

Comitês da Água são organizações comunitárias não
legalizadas, que não apresentam toda a burocracia da
anterior para serem formados, e ainda assim reúnem
a população para gerenciar o abastecimento de água.
Apesar de não serem formalizados como as Associações, os Comitês possuem um regulamento
para reger a organização e o abastecimento de água,
de forma a estabelecer normas e diretrizes a serem
seguidas. A gestão comunitária da água em zonas
rurais deve ser vista principalmente como uma alternativa acessível e que disponibiliza água para moradores que antes se abasteciam através de sistemas
muitas vezes rudimentares ou impróprios, como carros-pipa ou poços escavados sem nenhum estudo
prévio. Devido à participação da comunidade, os custos de gestão podem ser mais baixos. A transparência com relação aos custos de operação e consumo
de água promove uma melhor conscientização por
parte da população abastecida, incluindo os aspectos
relacionados ao uso racional da água.
A gestão da água em comunidades rurais por
parte da população é uma oportunidade que envolve
toda a comunidade em torno de um ideal, envolvendo
a participação de todos, opinando, sugerindo e auxiliando o desenvolvimento local. Apesar das vantagens apresentadas pelo modelo comunitário de gestão da água, alguns fatores que envolvem esse tipo de
gerenciamento são problemáticos.
Um grande problema nesse modelo é a falta de assistência técnica na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, além da dificuldade
de recursos para aquisição de peças de reposição.
Em muitas comunidades verifica-se algum tipo de suporte financeiro por parte de alguma entidade, seja
ela pública (prefeitura), privada (companhia de água),
ou sem fins lucrativos (ONGs).
Em algumas localidades, a prefeitura contribui com
o pagamento da energia necessária para a ativação da
bomba e/ou com custeio da remuneração do operador
do sistema. Os moradores pagam à organização uma
contribuição para custeio das atividades de operação
e manutenção, mas, frequentemente, este valor não é
suficiente para o custeio das despesas.
Essas dificuldades podem ser superadas com o
funcionamento de uma instituição intercomunitária, a
exemplo do modelo SISAR do Ceará, que possa prestar assistência técnica, além de capacitação e gestão financeira e comercial. A gestão profissionalizada
envolve aspectos técnicos, administrativos e sociais,
permitindo uma melhor produtividade, com sustentabilidade financeira proveniente da tarifa paga pelos
usuários. •
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Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.
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sustentáveis
EKT Global lança madeira biossintética
O desmatamento da Amazônia está beirando os 17% de sua vegetação, e o limite para o abismo climático seria 20%, segundo pesquisa
da Fundação das Nações Unidas publicada na revista Science Advances. A madeira biossintética é uma solução para o problema,
já que substitui a natural na indústria, no comércio e em residências e assim evita o desmatamento. Buscando investir em
projetos sustentáveis, a Associação Nacional dos Inventores
apostou na iniciativa e fechou uma parceria com a EKT Global, que produz máquinas desenvolvedoras do produto.
O principal material da madeira biossintética, o Composto Biossintético Industrial (CBS), é proveniente de qualquer
detrito, de embalagem plástica a lixo de banheiro. “A possibilidade de utilizar um recurso que já havia sido desprezado é
o ponto-chave do negócio. Temos que mudar nossa concepção
de lixo, porque ele nada mais é do que uma sobra mal destinada.
É uma questão de encontrar a finalidade mais adequada para cada
matéria”, comenta Helmut Johan, diretor da EKT.
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Grupo Boticário assume compromisso
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 CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável) 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 preci-

sa 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.
“Há mais de 27 anos, a Fundação contribui para a
proteção de ambientes naturais, que são essenciais à
produção de água em qualidade e quantidade”, destaca a diretora executiva da Fundação Grupo Boticário e gerente de sustentabilidade do Grupo Boticário,
Malu Nunes. Como exemplo, a Fundação criou e 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.

Nissan anuncia plano com foco em sustentabilidade
A Nissan Motor lançou em junho o plano Nissan
Sustainability 2022, para reduzir seu impacto ambiental, fortalecer a inclusão e a diversidade e melhorar a
governança, objetivos alinhados ao seu plano de médio
prazo, o Nissan M.O.V.E. to 2022. Essa é a primeira vez
que a Nissan anuncia um plano abrangente com foco na
sustentabilidade, reunindo todos os aspectos de suas
iniciativas ambientais, sociais e de governança em torno de uma estratégia integrada.
O Nissan Sustainability 2022 tem como base o Nissan Green Program – programa ambiental lançado no
ano fiscal de 2001, que determina a visão de longo prazo da empresa para o ano de 2050 – e permitirá que a
companhia se mantenha alinhada para entregar esses

objetivos na metade da vigência do plano, além de expandir a cultura interna da empresa para promover a
inclusão, diversidade e uma governança mais robusta.
“O Nissan Sustainability 2022 está totalmente alinhado com nossos objetivos de médio prazo para entregar um crescimento sólido e liderar a evolução tecnológica da indústria automotiva”, comentou Hitoshi
Kawaguchi, vice-presidente sênior e executivo-chefe de
Sustentabilidade da Nissan. “Acreditamos que a mobilidade sustentável ajudará a conquistar uma realidade de
zero emissão e zero fatalidade. Nosso plano fará uma
importante contribuição nesse sentido, graças à otimização de nossos esforços para que a empresa abrace a
diversidade e a inclusão de forma consistente”.

Milka: chocolate sustentável
A Mondelez International anuncia que os chocolates Milka, uma das marcas mais icônicas, se
unirá ao Cocoa Life, programa de fornecimento
de cacau sustentável líder da indústria, como
parte do compromisso da empresa de fornecer
todo o seu cacau de forma sustentável. Os tabletes de Milka em toda a Europa contarão com um
novo design de embalagem, que estampará o selo
Cocoa Life, a partir de agosto de 2018. Até o final
de 2019, a empresa espera que todo o portfólio de
chocolates Milka na Europa se junte ao programa.
A Milka segue o caminho de outras marcas da
Mondelez International, como Cadbury Dairy Milk

na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido
e Irlanda; Côte d’Or na Bélgica, Holanda e França;
Freia e Marabou nos países nórdicos; e os biscoitos Oreo em toda a Europa, que já são de origem
sustentável por meio do programa Cocoa Life.
“Estamos extremamente orgulhosos de ver Milka, nossa maior marca de chocolates na Europa,
unir-se ao Cocoa Life. O programa é um grande sucesso, e com essa decisão, estamos dando mais um
grande passo em direção à nossa meta de impactar
200.000 agricultores e um milhão de pessoas até
2022”, afirma Hubert Weber, vice-presidente executivo e presidente da Mondelez Europe.

lhões foram destinados à produção de biodiesel – e 4
milhões de embalagens recicladas, o que corresponde
a mais de 80 toneladas de plástico.
Atualmente, são 2.835 pontos de entrega voluntária
(PEVs) – distribuídos entre escolas, associações, varejo, hospitais, parques, condomínios, restaurantes, entre
outros – espalhados por 114 cidades de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Ceará, Bahia e Minas Gerais. O óleo arrecadado é encaminhado ao Instituto Triângulo, responsável pela produção do sabão e da destinação do resíduo
para a produção de biodiesel, um combustível renovável
e com significativa redução de emissões de CO2.

|

Com mais de uma década de existência, o Soya Recicla se consolida como o maior programa de mobilização e coleta voluntária de óleo vegetal do Brasil. Em
2018, o programa será ampliado. A meta para o ano é
bater a marca de 6,4 milhões de litros de óleo coletados e reciclados, o que significa a preservação de 162
milhões de m³ de água – número equivalente a 64 mil
piscinas olímpicas –, e a redução de 83 milhões de kg
de CO2 eq. ao longo dos mais de 10 anos do programa.
Entre 2006 e 2017, o programa da Bunge South
America atingiu a marca de mais de 5,3 milhões de
litros de óleo coletados e reciclados – destes, 4,8 mi-
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Soya: mais de 5 milhões de litros de óleo reciclados
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and any flexible back-up required – below that of fossil fuels. For power supply, Stern’s estimate that the
cost of going green will be very small has proved too
pessimistic – the cost will actually be negative.
These dramatic cost reductions did not happen in
a vacuum. They are the result of deliberate and initially expensive public policy. Public expenditures
over several decades supported basic research into
photovoltaic technology, and large subsidies for initial deployment, particularly in Germany, enabled the
solar industry to reach sufficient size for learningcurve and economy-of-scale effects to kick in.
Contrary to simplistic economic models, the pace
of innovation and cost reduction is not an exogenous
given; it is strongly determined by governments’ longterm objectives. On the cost curves economists use to
rank carbon-reduction technologies, solar PV was, a
mere ten years ago, one of the most expensive options.
On the latest cost curves, however, it shows up as one
of the cheapest. Strong policy support drove it there.
At the higher end of most published cost curves,
we now find actions to decarbonize economic sectors where electrification seems impossible, difficult,
or expensive. Emissions from the chemical reaction
of cement production would remain even if the heat
input were electrified: and installing carbon capture
and storage (CCS) will add significant additional cost.
Battery-powered flight may be possible over short
distances, but for many decades – and perhaps forever – international aviation will require the energy
density of a liquid hydrocarbon, and delivering that
density with biofuels or by synthesizing hydrogen and
air-captured CO2 will probably always be more expensive than deriving it from oil.
Likewise, steel production can be decarbonized
by applying CCS or using hydrogen produced by

|

t

he challenge in moving to a fully “green”
economy now concerns harder-to-abate
sectors such as trucking, shipping and
aviation, steel, cement, and chemicals. To
make the same rapid progress there that has been
made in renewable-energy technologies requires the
same type of forward-looking policies.
When you buy your next automobile, would you
pay $ 100 extra to ensure that the steel in it was made
without producing carbon dioxide emissions? My
guess is that most readers will say yes. Most people
in most countries, including the United States, accept
the overwhelming scientific evidence that human-induced greenhouse-gas emissions are causing potentially harmful climate change. Most people with decent incomes are willing to pay some price to achieve
the zero-carbon economy needed to reduce the risks
posed by climate change. And there is growing evidence that the total costs of that transition will be
far less than the 1-2% of GDP suggested by Nicholas
Stern in his seminal 2006 report The Economics of
Climate Change. But, despite low costs, change will
not happen fast enough without forceful new policies.
Renewable electricity costs have fallen faster than
all but the most extreme optimists believed possible
only a few years ago. In favorable sunny locations, such
as northern Chile, electricity auctions are being won
by solar power at prices that have plummeted 90% in
ten years. Even in less sunny Germany, reductions of
80% have been achieved. Wind costs have fallen some
70%, and battery costs around 80%, since 2010.
As the Energy Transition Commission set out in
its April 2017 report Better Energy-Greater Prosperity, power systems that are 85-90% dependent on
intermittent renewables will be able by the 2030s to
produce power at an all-in cost – including storage
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electrolysis as the reduction agent, rather than coking coal. But unless low-carbon electricity costs fall
much further, the hydrogen route will remain more
expensive than today’s technology. And, by definition,
adding CCS at the back of the process adds cost.
But not that much more cost. Estimates suggest
that with already achievable renewable electricity
costs, steel produced via hydrogen-based direct reduction might cost an additional $ 100 per ton – in
turn adding $ 100 to the cost of a one-ton car. And
these costs could fall significantly if, as is likely, hydrogen emerges as a major route to decarbonization across many sectors – including aviation (via
synfuels), shipping (by using ammonia derived from
green hydrogen instead of heavy fuel oil), and longdistance trucking (where hydrogen fuel cells may
play a significant role).
Large-scale development of a hydrogen economy
could drive the cost of electrolyzers onto a downward
path similar to that observed with solar panels and
batteries. And the cost of CCS could also fall significantly if government policies supported large-scale
deployment.
The challenge is to replicate the stunning success
we have seen in renewable power and batteries in the

“harder to abate” sectors such as trucking, shipping
and aviation, steel, cement, and chemicals. That will
require a mix of carbon pricing, regulation, and government support for research and initial deployment.
Some of the policies require international coordination, but some could be pursued by countries acting alone. A requirement that all cars sold in either
Europe or China had to meet a certified “green steel”
standard, with the share of steel sourced from zerocarbon production increasing gradually toward 100%
over the next few decades, would provide a strong
stimulus toward steel decarbonization. If several major countries could agree on such a standard, or on
the imposition of a significant carbon price, progress
would occur even faster.
The technologies to decarbonize even the harderto-abate sectors are now available, and the estimated
costs are not daunting. If strong policies were introduced, the technological innovations and learningcurve effects unleashed would probably, as with renewable energy, prove the initial cost estimates to be
pessimistic. If you are willing to pay $ 100 extra for
your green car today, within a few decades the cost
will probably be lower, but only if public policy forces
the pace. •
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cities

For urban planners, data and technology are valuable tools in the drive to improve
administration and services. But while these innovations are making urban environments
more livable, they come with a hidden cost: the potential to deepen inequality among
digitally marginalized groups.
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round the world, governments are making cities “smarter” by using data and
digital technology to build more efficient
and livable urban environments. This
makes sense: with urban populations growing and
infrastructure under strain, smart cities will be better
positioned to manage rapid change.
But as digital systems become more pervasive,
there is a danger that inequality will deepen unless local governments recognize that tech-driven solutions
are as important to the poor as they are to the affluent.
While offline populations can benefit from applications running in the background of daily life – such as
intelligent signals that help with traffic flows – they
will not have access to the full range of smart-city
programs. With smartphones serving as the primary
interface in the modern city, closing the digital divide,
and extending access to networks and devices, is a
critical first step.
City planners can also deploy technology in ways
that make cities more inclusive for the poor, the disabled, the elderly, and other vulnerable people. Examples are already abundant.
In New York City, the Mayor’s Public Engagement
Unit uses interagency data platforms to coordinate
door-to-door outreach to residents in need of assistance. In California’s Santa Clara County, predictive
analytics help prioritize shelter space for the homeless. On the London Underground, an app called
Wayfindr uses Bluetooth to help visually impaired
travelers navigate the Tube’s twisting pathways and
escalators.
And in Kolkata, India, a Dublin-based startup
called Addressing the Unaddressedhas used GPS to
provide postal addresses for more than 120,000 slum
dwellers in 14 informal communities. The goal is to
give residents a legal means of obtaining biometric
identification cards, essential documentation needed
to access government services and register to vote.
But while these innovations are certainly significant, they are only a fraction of what is possible.
Public health is one area where small investments in technology can bring big benefits to mar-

ginalized groups. In the developing world, preventable illnesses comprise a disproportionate share of
the disease burden. When data are used to identify demographic groups with elevated risk profiles, low-cost mobile-messaging campaigns can
transmit vital prevention information. So-called
“m-health” interventions on issues like vaccinations, safe sex, and pre- and post-natal care have
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Global Institute, smart-governance solutions can improve health, safety, environmental, and other quality-of-life metrics by 10-30%. And, as the research
discovered, cities at the upper end of that range are
often the poorest. To realize this potential, however,
poor cities must first overcome a more basic problem:
gaps in digital infrastructure.
City planners have sometimes been accused of
promoting digital conveniences that favor the rich
and exclude the poor. But as cities around the world
are already demonstrating, it is possible to deploy
technologies that serve everyone – even those on the
margins of connectivity. As the urban world becomes
“smarter,” cities will have an opportunity to become
more inclusive. The alternative – the persistence and
deepening of digital divides between communities –
will not be easily undone. •
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been shown to improve health outcomes and lower
health-care costs.
Another area ripe for innovation is the development of technologies that directly aid the elderly.
Here, the creation of local social-media networks
could help seniors stay connected, perhaps by
drawing them into mentoring and tutoring programs
that build cross-generational bonds. E-career platforms could also be coded to match retirees with
opportunities outside of the home. And more cities
could deliver telemedicine and video consultations
to elderly residents who are unable to easily travel
to see doctors.
In fact, lower-income cities that embrace smart
planning are often better positioned to benefit because they are building infrastructure from scratch.
According to forthcoming research by the McKinsey
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Synthetic plastic, in the molds we know today, was created in 1907 by Belgian
chemist Leo Baekeland. Its production at industrial levels only took off in the
1950s. But what was once a solution, today has become a problem. Each year, a
spate of 8 million tons of plastic is dumped each year into the oceans, threatening
marine and human life and destroying our natural ecosystems.
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oday plastic is everywhere, in many of which it
should not be: from microparticles in the ocean to
the stomach of marine animals. Plastic pollution
is one of the greatest environmental challenges of
our time, with statistics showing that there will be more plastic in the oceans than fish until 2050. By these and others,
it has earned the status of public enemy number of environmentalists worldwide.
The benefits of creating plastic are undeniable. Its diffusion in the early twentieth century marked times of material abundance, accelerated by a source of energy until
then plentiful and cheap: oil. The revolution accelerated in
the early 20th century, as plastics began to be made from
the same abundant and cheap source of energy: oil. The oil
companies had waste gases like ethylene coming out of their
refinery stacks. Chemists found that they could use these gases as building blocks to create all kinds of new polymers
– polyethylene terephthalate, for example, or PET – instead
of working only with polymers that already existed in nature.
A whole new world of possibilities opened up. Everything
could be made of plastic, and so it was, because plastics
were cheap. They were so cheap that we started making objects we never intended to keep. At this time came the fever
of disposable. Today, about 40 percent of the more than 448
million tons of plastic produced annually are disposable, largely used as packaging designed to be thrown away within
minutes of purchase.
Production has grown so fast that almost half of the plastic already produced has been generated in the last 15 years.
Last year, Coca-Cola, perhaps the largest producer of plastic
bottles in the world, recognized for its share: 128 billion a
year. If we continue at this rate, current projections show
that global plastics production will rise sharply in the coming
decades: it is expected to hit 619 million tonnes by 2030.
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That’s why citizens, researchers and environmentalists have turned on the yellow light, signaling that
for our good and the planet, we need to rethink how
we consume items made of plastic. It seems that the
trend is that the journey will win new supporters in
the short term. Customer expectations will increase
with all awareness initiatives. The pressure on brands
and governments will increase. As in other moments
of paradigm break, those who anticipate defining new
parameters have more advantages than just trying to
reach already consolidated expectations.
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Americas: Advance Awareness
In the Americas, Antigua and Barbuda was the
first country on the continent to ban plastic bags in
2016. The next year, it was Colombia’s turn. With a
tax on plastic bags, the government is able to reduce consumption by 35% and, by breaking, raise $ 3.6
million. Costa Rica has adopted a national strategy to
drastically reduce the use of disposable plastics by
2021. In Central America, Panama became the first
country in the region to ban polyethylene bags.
“In Latin America and the Caribbean, governments, the private sector and civil society have understood the urgency of rethinking the way in which
we produce, use and manage plastic. Today, decisive action is being taken to address the rising tide of
plastics, “says Erik Solheim, executive director of the
UN Environment Program.
Chile, for instance, has already announced that it
will ban the use of plastic shopping bags at retail, an
initiative aimed at protecting the country’s 4,000-kilometer coastline. “We are convinced that our coastline imposes the obligation to be leaders in cleaning
up our oceans,” says Marcela Cubillos, Minister of the
Environment of Chile.
The measure was unanimously approved by Congress in May. Retailers and supermarkets have six
months to fulfill it. Small and medium-sized businesses, including neighborhood stores, will have two
years to adopt the new rules. In the meantime, they
can distribute up to two plastic bags per customer.
Chileans use more than 3.4 million plastic bags a
year, according to the Ministry of the Environment,
and most are dumped in landfills or in the ocean. The
ban on bags represents Chile’s latest effort to be a
model in environmental issues. Congress passed legislation in 2016 to reduce waste and promote recycling, and Chile has reshaped its electricity sector
in recent years to rely more on renewable energy
sources. “This opens the door to moving forward and
discussing other related issues such as the use of

If we continue at this
rate, current projections
show that global plastics
production will rise sharply
in the coming decades: it is
expected to hit 619 million
tonnes by 2030

plastic food packaging and recycling,” said Flavia Liberona, director of the environmental group Terram.
Almost 80 Chilean cities have already adopted restrictions in recent years.
Panorama in Brazil
In Brazil, this debate is still crawling, in part due
to the strong lobby of the industry. However, recent
advances in the major capitals signal that the tide is
turning in favor of the planet. In June, the City Council of Rio de Janeiro approved a bill that bans plastic
straws from bars, restaurants and kiosks.
In place of the plastic, the paper enters, biodegradable raw material. Anyone who fails to comply with
the new law will be fined R$ 3,000, an amount that will
be doubled in the event of a repeat offense. The proposal awaits the sanction of Mayor Marcelo Crivella.
The approval was the result of popular pressure: more
than 15 thousand e-mails of pressure were sent to the
councilmen. A virtual petition, created by the NGO Meu
Rio to pressure city council members to vote for the
project, received more than 4,500 signatures. São Paulo is moving in the same direction. On the Environment
Day (June 5), a bill was presented at a public hearing in
the lower house that aims to ban the straws in the city.
The Brazilian Association of the Plastic Industry
(Abiplast) argues that the best way to deal with the
impact of plastic waste is not to ban, but to adopt
a clear and objective propositional dialogue in the
search for joint solutions. “It is important that there is
a systemic view of the functioning of society, because other problems can be created depending on how
that solution will be replaced by another material. We
have the case of materials that are put as alternatives
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Ghana is turning plastic waste into asphalt for roads.
In June, it signed a partnership with the local government, enabling the implementation of the project on
a large scale. At the Nelplast plant, discarded plastic
bags and other plastic debris are crushed into fine
strands before being mixed with common sand, creating a new view of traditional asphalt. This type needs
little of a bonding agent and adopts the physical resilience of its plastic origins. While recycling plastic bags is the focus of this venture, the great news
is that Nelplast can use virtually any type of plastic
waste to create its asphalt-like material.
The sustainable solution for highways is the result
of a mixture composed of 60% of plastic and 40% of
sand. Nelplast developed the material after the nation
banned the plastic bags, as 98% of plastic waste in
Ghana is dumped in a landfill (instead of recycled). The
company has been standing out in the continent for its
sustainable solutions and of easy feasibility. In addition
to building roads, the company also manufactures durable tiles made from the same waste. They also offer
to consult other African companies in order to spread
the idea that recycling is a good deal. •
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to plastics, but that has the Cycle Analysis of life with
negative impacts on the environment that are even
more relevant, “says José Ricardo Roriz Coelho, president of the entity.
For sustainable business experts, total banishment of plastic is exaggerated. But governments, businesses and citizens together can and must do their
part. The nations should rather prohibit certain types
of plastics, the most problematic. To the industry, it is
worth investing in research and development, to be
able to formulate biodegradable polymers at competitive prices. Governments and companies must reach
consensus to build the infrastructure needed to prevent plastic particles from polluting oceans.
Nations may enact a ban on certain types of plastic, concentrating on those that are more plentiful
and problematic. Chemical engineers can formulate
biodegradable polymers. Consumers can avoid single-use plastics. And industry and government can
invest in infrastructure to capture and recycle these
materials before they reach the water.
An example in this sense comes from the African
continent. Industrial processing company Nelplast in
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New European regulation to contain hegemony of Internet giants demonstrates
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the direct relationship between privacy and democracy.
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The Big Disappointment
And today, if you type “Barbie” on Google, what will
you find? That will depend on who you are. And that
simple answer (what you will find depends on who you
are) changes everything in our digital life and, there, in
our social life, whether it is economics or politics.
“Of all I spend on advertising, half is wasteful. The
problem is that I do not know what this half is. “The
quote is from John Wanamaker, considered the father
of marketing. The digital age, especially the ability of
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Digital Promises
But how so? With regard to competition, the Internet promised to intensify it, fundamentally by reducing what economists call “entry barriers”. Setting up
a shop, a factory, a transport company requires, in
principle, bigger investments than offering consumers online services, which can be offered by hiring
few people, from the bottom of the garage of the creators and with a lot of talent and job. Hall Varian, one
of the most important microeconomics researchers
and currently chief economist at Google, explains in
an article published in the Financial Times: “Entering
a new market in the online world in 2016 is easier
than in the off world-line, as the required assets –

hardware, software and motivated employees – are
readily available.”
But what does this have to do with personal data
protection? Before answering this question, it is important to remember that the promise of the internet in politics and especially in political information
was not much different. In 2006, Yochai Benkler
published The Wealth of Networks. It proposes a distinction between the industrial information economy
and the networked information economy. In the first,
the power of the information transmitters (newspapers, magazines, radio and television) was based on
physical devices and the power of contracting people,
which presuppose power and wealth. Citizen Kane is
the emblematic example of this.
In the networked information economy, on the other hand, the capacity of non-market actors, who do not
have rotating machines or TV antennas, is expanded
but can produce information and culture in a radically
distributed way. Benkler explains: “The cost of becoming not a receiver, but a message transmitter, becomes, in the network information economy, very low.”
Benkler’s book was published in 2006 and does
not mention the term Facebook not once. The Apple
smartphone appeared one year after its first edition.
And Benkler often cites Google as a search device, often comparing his results with those of Overture and
Yahoo!. When a child searched for Overture (bought
by Yahoo!), ads appeared on the well-known doll, because the order of the results of a search depended
on that device from who paid the most to appear first.
Google, at the time, used a “radically decentralized
mechanism to assign relevance,” based on links from
different sites: the more sites mentioned a particular
topic, the higher the ranking of the topic as a result
of searches, as if it were a system to vote. The result
is that the girl who searches for Barbie on Google at
the beginning of the first decade of the millennium
would soon find “AdiosBarbie.com,” a website created by women critical of the stereotype of a female
body attached to the toy.
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he most vigorous public reaction to the
business model of the digital giants comes
into force on May 25, 2018. It is the General
Data Protection Regulation (gdpr), approved
by the European Union in 2016, after nearly a decade
of intense discussion involving not only bureaucrats
and parliamentarians but also academics and numerous civil society organizations. The new rules try to
give citizens power over what has hitherto been used
in a non-consensual way and with increasingly predatory results for the community: their data.
The new rules will no longer allow consent in the
use of personal data to come through those clauses
with which we are obliged to agree (without reading), without which the use of the devices is forbidden. The data will be the users and will be subject to
portability, more or less as today with your mobile
number when you change operator. Increases child
protection. And each company will have to answer for
the collection and the use that it makes of the information provided by its clients.
None of this is simple, and all this may seem little
in the face of the power of digital giants. But so far,
it has been the most ambitious attempt to begin the
change in the functioning of the handful of companies
that dominate the world today, called in the excellent
book of the American Tim Wu, the “merchants of attention.” Collecting, storing, processing and interpreting personal data is the fundamental means for
the expansion of an entrepreneurial power unprecedented in the history of capitalism, whose impacts
compromise two basic foundations of contemporary
life. The first is competition as a way to drive innovation. The second is our civic existence, that is,
the open exposition of the ideas, opinions and facts
around which the public debate is established and
thus constitutes citizenship itself.
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to use the information they accumulate about us to
capture our attention. It may look anodyne, but it is
deeply corrosive.

social networks to offer their controllers information
at the same time massive and strictly personalized
on the most varied dimensions of our behaviors, suppressed that veil of ignorance that reduced the efficiency of advertising.
In the 21st century, precision advertising, based
on the thorough, massive but individualized knowledge of our preferences from our posts, clicks and
likes, but also from our conversations, our paths, our
games and our purchases, emerges. The optimism of
those who have shown the emancipatory possibilities (in economics and politics) of what we do on the
internet has been massively replaced, especially in
the last five years, by a decisive concern: what the
internet, social networks and ruling business models
are doing to us?
Why has the promise of more competition, more
innovation and more democracy turned into its opposite, that is, monopolies with unprecedented power in
the history of capitalism and growing threats to democratic coexistence? What is the root of increasingly
frequent manifestations of engineers, investors and
even advertisers who not only leave or threaten to
leave the digital giants but denounce and even repent
of their creations?
The answer to these questions lies in the business model of the digital giants, that is, in their ability

The power of captology
“Persuasive Computers” is the title of the paper
published twenty years ago by J. B. Fogg, a behavioral psychologist at Stanford University. Fogg there
defines a new discipline whose baptism is an acronym of the expression Computers as Persuasive
Technology (captology), or “computers as technology
of persuasion”. The article explains that captology is
“an interactive technology that changes a person’s attitude and behavior”.
Tristan Harris, who was Google’s ethical designer
at a TED conference that was already seen by almost
2 million people and whose title could hardly be more
incisive: “How a handful of technology companies
control billions of minds every day. “ And what Harris shows is the explicit intention of these companies
to create a compulsive relationship with the digital
apparatus based on the detailed and individualized
knowledge that the algorithms develop on each one
of us from the data that we offer them in exchange for
the facilities that propitiate us. This business model
brings two central threats to contemporary societies,
and it is these threats that the new European regulation begins to face.
Gosplan 2.0
The first is the replacement of the secular magic
hand of the market by the hand scanned under the
control of digital giants, according to the analysis of
Ariel Ezrachi and Maurice E. Stucke in Virtual Competition. The central feature of a market economy is
that no one has and cannot have full and complete
knowledge of what others do. As Friedrich Hayek,
Nobel laureate in Economics, economic agents rely
on their personal experience, their sensitivity and,
above all, on the signaling offered by the pricing system to make their decisions.
n a decentralized economy, prices change relatively slowly, as a product of individual agents’ efforts
to use their knowledge (necessarily fragmented and
therefore limited) to better engage in competitive play.
To imagine that there may be some instance capable
of knowing the interests, needs and possibilities of all,
on the basis of this integral knowledge, better to allocate productive resources, is to dream of a totalitarian
society. There was, of course, a critique of centralized
planning systems, which, at the time Hayek expounded
these ideas (1945), enjoyed great prestige.
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The phantom public sphere
The biggest threat of this business model to democracy is not in the infamous fake news. The recent
attempts to prevent its diffusion in Brazil, whether
through the intelligence of the Armed Forces or
through laws that punish those who propagate information that does not correspond to the truth, are
not only absurd (who will define what “truth” is?) but
miss the point of what is important in the current situation. To accompany the application of the General
Data Protection Regulation, the European Union has
set up an Ethics Advisory Group, composed of some
of the most prominent contemporary thinkers on the
challenges of the digital age.
Like precision advertising, contemporary political
propaganda can and is done on the basis of information pertaining to the preferences and orientations of
each citizen. And this is worrying: “The micro-prospect of electoral prospecting,” the document says,
“changes the rules of public discourse, reducing the

space for debate and the exchange of ideas.” The
problem is so serious that the completion of the Ethics Advisory Group’s report does not hesitate to state
that “digital technologies risk weakening the foundation of democratic governance.”
Zeynep Tufekci, an activist and professor at the
University of North Carolina, shows that the business
model of digital giants has created a kind of “phantom public sphere, fragmented and submerged in billions of capillaries.” Of course, it is easier than ever
to participate in the public debate. But this is done in
the context of a multiplication of private conversations, not of the valorization of arguments and public
spaces. How am I going to fight an argument sent to
thousands of people, if this sending is done in a massive but personalized way, and not in a public square,
in a newspaper, on a radio or on a TV station?
The digital age has made the defense of privacy
and the power of citizens about their personal data
one of the most important foundations of public life,
both in economics and above all in politics.
Following the unfolding of what will happen from
May onwards with the new European legislation can
be inspiring so that the world-wide computer network
can return to serve the innovation and the democracy,
not of the monopolies and the political manipulation. •
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As Ariel Ezrachi and Maurice Stucke show, the
digital age is causing competition to lose its regulatory power: computers that are faster than human intelligence to observe prices and changes in demand will
sterilize the advantage that a competitor could gain
from offer products at lower prices. If price changes
in the US economy, as a result of this experience and
individual knowledge that economic agents have, vary
in average from one to three months, Amazon has
the power to change prices immediately and does so
permanently. Digital giants possess what Ezrachi and
Stucke call a “divine vision” for they have the information and the ability to analyze them in real time by
an algorithm that annihilates the learning of individual
agents through the indirect and unintended signals
that received from price swings.
To know these oscillations instantly and with the
comprehensiveness to which contemporary digital
devices have paved the way, is to replace the market
with centralized planning, which now does not even
have the facade of being carried out in the name of the
public interest. This is the central reason motivated
by the Financial Times’s Izabella Kaminska to support
the thesis that the global economy is now subject to a
kind of Gosplan 2.0. Gosplan was the State Planning
Commission, which existed from 1921 until the end of
the Soviet Union. Kaminska writes: “We are returning to a world in which a technocratic elite makes
economic planning and allocative decisions based on
their subjective interpretations of personal behavior,
their status and privileges.”

69

VIRTUAL REALITY

Unregulated
technology:

|

insight-bIOMA

the age of perplexity

70

By Ladislau Dowbor
Professor of Economics at PUC-SP and UN consultant

insight-bIOMA

steps to less-regulated countries undoubtedly helps
more affluent countries seem clean. Today, as the film
shows, the particles that permeate the air we breathe
navigate with the winds that cover the planet, generating cancer, respiratory diseases and other evils in
any part of the world. This is not about being against
the technologies, but about ensuring a complete accounting of the impacts, far beyond the air conditioning of the store that exposes the final product, or the
box shipped by Amazon.
This logic of the production chain appears forcefully in the film “A History of Waste”. Food is at the
center of our lives, and new technologies allow us to
produce a lot of food. Only in grains, we produce more
than one kilo per day per person, not to mention fruit,
vegetables, fish, etc. And the big picture that emerges
is that we have almost one billion people going hungry in the world, while we throw away 40% of the
food we produce, about 1.3 billion tons wasted. The
cost exceeds the trillion dollars. What is impressive
is that we know what to do, we have the technologies
available, but we continue to waste in scandalous volumes. Who said we really have to consume the meat
in 3 days, the fish in 2, and the vegetables between 4
and 5? We threw mountains out, with supermarkets
scared that someone would prosecute them for getting sick with food that passed its validity.
In reality, what we produce can, indeed, feed people, and we need to feed them all; It’s a scandal we
have people who are starving. But we can also collect
leftovers and feed animals, and use the debris or byproducts to produce bioenergy, and obviously feed
the soil through composting. South Korea no longer
accepts organic waste in the final destination of the
garbage. Many regions begin to consume food produced locally, reducing waste. In many countries it is
illegal for the supermarket to throw the remains in the
trash, it needs to ensure a smart destination. In fact,
if business logic is to focus only on what makes more
profit – such as the shrimp fishing industry, which
discards 5 kilos of non-profitable fish for every pound
of shrimp caught, called bycatch – we have to rescue
productive chains that make sense for human logic
and the planet. We have the knowledge, the technologies, the resources. You need to use them wisely.
The chocolate, portrayed in “The Case of Chocolate,” which we associate with a pleasant moment
with a recreation in our suffering life, is equally instructive. The world of communication is clearly organized in such a way that we have, like the behaving
donkeys pulling the cart, little ability to look sideways.
What we have to see is the beautiful packaging of a
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echnology is changing the world. The
pace of transformation radically exceeds
our ability to organize the transition to this
knowledge-building society. If technological change is much faster than cultural change, it will
speak of institutions and laws. The technological advance is in the Western era, only with weapons far
more powerful than the horse and the pistol. Today it
is at an overwhelming pace that we fill the rivers and
oceans with plastic, the aquifers of chemical contaminants, the air we breathe from harmful particles,
the atmosphere of greenhouse gases. Our tools are
far more powerful than our precarious political and
social organizing capabilities. The potential turns
into threat.
It’s very interesting – and investigative documentaries have been struggling successfully – take a
product in the way it appears in the store, in a soft,
clean environment with pleasant lighting, smiling
salesmen, a gorgeous notebook – and retrace its story. Because what appears to us in the store or in publicity is just a decked reality. Effective production today involves hundreds of different chemicals, whose
disposal leads, for example, to 60 percent of aquifer water in China to be contaminated, a reality little
different in California’s Silicon Valley. Arsenic, lead,
mercury and solvents are only the most well-known.
In the analysis of “The Cost of Digital Addiction”, the
indirect impacts – externalities, as we call them in
economics – appear in all the big ones: Apple, IBM,
Google, Intel, Dell etc. Financial income dominates.
In the complete product cycle, from the raw material to working conditions, logistics, marketing, marketing and disposal, the real economic world unfolds,
evidently neither in the store nor in advertising. And
neither in the media, because it is the corporations
that pay for advertising, which incidentally comes
out of our pocket, incorporated into the price of the
product. The type of investigative journalism in these
documentaries puts us face to face with reality: images of huge assembly lines in Shenzen, at Apple’s
outsourced company with infernal rhythms and frequent suicides, bring us down. Between corporations
and population, who is at whose service?
One dynamic that becomes clear here is the elongation of the electronics productive chain, which
makes a company that distributes the final product
can quietly pretend to ignore that social, environmental and economic barbarities are practiced at various
stages of the cycle and in several countries. Let’s
pretend we ignore the fact that 90% of what we dispose of is not recycled? Shifting the most pernicious
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chocolate that we guess to be delicious. Follow the
steps of a production chain. Unfortunately, to reach
the store and the final consumer, someone had to produce the cocoa, transform it, transport it, secure the
final composition, make the packaging as attractive
as possible, add scents, colorings and preservatives.
Anyway, if we want to see the world as it really exists, we have to go beyond packaging and advertising.
The general rule that appears is that the more
distant the final consumer, the more the production
process becomes wild, as in the case of cocoa production in Côte d’Ivoire or Ghana. The authors of the
documentary take the rich vein of disclaimer. No one
knows from the previous stage, and everyone can
reasonably ignore the increasing use of slave labor at
the base of the production chain. This is very interesting because it takes us back to the mental “screens”
that allow us to pretend that we do not know what is
unpleasant. Not that our fault is strictly ours: marketing departments and corporate compliance systems,

beyond the media of advertising, of course, assure
the comfort of our ignorance. But this generalized account allows not only that the system works but that
it does not correct itself.
The nice conclusion of researchers in this chocolate production chain is that the big executives, who
have so much security and social and environmental
commitment, are little more reliable than any used car
salesmen. They are all in this, and giants like Nestlé
or ADM (Archer Daniels Midland) are not among the
last. In fact, they spend lots of money on brand association with feelings of well-being and reliability.
In the interviews, as always, public relations professionals appear, who finally confess that there were
slips, but that the company has already taken action,
and everything continues as before, after a campaign of brand strengthening. Corporate governance,
essential for technology to serve us, is focused on
profitability and the short term. “Greed is good”, Wall
Street proclaims.
Faced with the difficulty of adapting to new technologies, products, procedures, routines, and finally
the world in rapid transformation, to the daily life and
to the usefulness of our modest lives, a huge industry was born to change our behavior. We become, in
a certain way, obedient servants of the technologies
we create; up to the neck. Voluntary slaves, of course,
and this is achieved by a ceaseless hammering of propaganda, at home, on the computer, on the cell phone,
on the screen of the doctor’s office, on the wall of the
bar, on the bus: an immense device of invasion of our
limited attention span conscious, generating what has
already been called “sensory overload”, which tires
us and exhausts us. It is more than 600 billion dollars that the industry of persuasion costs us, which
reads through the invasion of our messages and
behaviors our weaknesses and interests, and suggests commercial responses to everything. Reading
the emotions that appear on our faces when we see
different messages on the devices online allows the
algorithms to adapt to the invasion of any intimacy,
with properly customized messages. It’s Big Brother
is Guiding You, way beyond watching. Immense invasion, zero privacy, zero regulation.
We may call it marketing, it seems innocent and
destined to serve us better, but it is a widespread invasion that allows for a level of control of behaviors
that none of the historic marketers would have dared
dream about. One of the great ones already said: “Do
not persuade people by the intellect”. Capture is by
emotions. The big corporations of the world no longer depend on factories, machines and other physical
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Other technologies may even reduce distress.
Imagine riding on an exercise bike, but instead of
having a wall in front of you, or “seeing yourself on
the Globe” on the built-in little screen, you are immersed in a forest image and have the visual impression of actually riding your bike in charming and verdant paths. It is the virtual nature era of “Nature: All
Rights Reserved”. The big media does not use fake
news, builds a fake world.
It’s not just about being against technology. For now,
no one asks if we want them or not. It is a question of
framing them, of generating the regulatory environment
that allows the positive to surface without hiding the
disasters. We can even battle for technologies that are
inhibited by corporations. In 1992, at the World Summit
on the Environment, I organized the parallel event on
sustainable technologies in Anhembi Park. There were
already dozens of electric car models at that time. More
than a quarter of a century passed before we began to
put them in the trade. Between the scientific and technological advance and the interests of the automakers, the oil corporations and other groups, the fight is
unequal. We develop the technologies that yield to the
producers, not necessarily to the environment and to
that human being so inventive and so little sapiens. •
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forms of capital of the last century: their assets are
the online connection that allows them to read our
lives. Toxic assets, toxic assets for society. You’re
mine, baby. The film asks a direct question: is this the
world we want?
My digital culture (I’m at that age when I’m old)
is to put paper clips together and organize them into
folders. Real folders, paper. Between the slowness
of cultural change and the dramatically accelerated
transformations of the digital age, how does the
head work? Digital immigrants are those who were
not born in this country of magnetic signs and who
desperately try to learn the new language. The air of
perplexity of the old people in front of the message
of “error” on the screen is charming and distressing. Several people join in trying to help. But logic
is not theirs, it’s the logic of the machine. My son, a
few years ago, programmed his mother’s computer,
Fatima, so that at the time of calling, the message
“This computer is programmed to explode in 30 seconds” appears. She was playing with the insecurity
of the new lady. We are living the age of dysrhythmia,
where technologies advance much more rapidly than
our capacity for internal change. It is the age of technological anguish.
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Electrification in Brazil at a slow pace
Electrification advances where there are government incentive policies, especially in European countries and China. In Brazil, the National Bank for Economic and Social Development (BNDES) announced
changes to the Climate Fund program last June,
which aims to finance commercial vehicles, goods
and equipment with energy efficiency and less pollutant generation. The Climate Fund covers up to 80%
of the financed good, and can reach R$ 30 million per
beneficiary every 12 months, whether individuals or
corporations, such as companies, prefectures, state
governments and rural producers. Interest and financing costs are also lower, adding up to 4.03% per
annum, including for the purchase of electric buses.
Another government incentive program is Rota
2030, the automotive scheme, launched this year,
which will replace Inovar-Auto. According to the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC),
with the new program, the Industrialized Products
Tax (IPI) of EVs is reduced from 25% to 7%, the same
rate applied on cars with motor 1.0. To obtain tax rebates through Route 2030, automakers must invest
1.2% of their annual turnover in innovation and energy
efficiency. The National Electric Energy Agency (Aneel) also announced that it will regulate power supply
to electric vehicles later this year.
The director of the Institute for Transport and Development Policy (ITDP), Clarisse Linke, explains that
the investments linked to Inovar-Auto and Rota 2030
are based on the global climate change scenario and
the Paris Accord , with a view to reducing the greenhouse effect. “Both focus on encouraging technological development to reduce the emission of polluting
gases,” Clarisse said.
In the Paris Accord, CO2 emission abatement
targets were set at 37% by 2025 and 43% by 2030.
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only 7% of new car sales in the country by 2030. In
Brazil, for example, the Brazilian Association of Electric Vehicles predicts that in 2025 the national fleet
of pure electric buses will be 4,277 units, and that of
hybrids, 4,233. The total of 8,510 represents 0.71% of
the world market projected by BNEF for 2025.
The change of energy source of the vehicles will
increase the global demand for electricity by 6% by
2040, with a consumption of 2 thousand Tera Watt
/ hour (a Tera Watt is equivalent to the consumption
of one year of electricity of a city with 500 thousand
population). With this electrification, 7.3 million barrels of oil will no longer be consumed daily, improving
the air quality of large urban centers.
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n the coming years, electric buses will
be majority in large cities. According to a
Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
study, last year, the market celebrated
the record sales of 1.1 million EVs (electric vehicle),
which was not very significant compared to growth
estimates for the next 12 years.
According to the BNEF, in 2025, 28% of cars and
84% of buses will be powered by electricity. The expectation of the manufacturers is that, by then, 11 million cars of this type are circulating in the streets,
and that in 2030, the amount jumps to 30 million. This
leap will be possible with the production of EVs on a
large scale, which will cheapen the cost of lithium ion
batteries, which are still very expensive and shortlived. China already dominates this market, with a
global share of 59% of production capacity. The percentage is expected to rise to 73% by 2021.
China has taken the lead in the mass transportation electrification race thanks to public incentives
for manufacturing EVs and deployment of the supply infrastructure. In the country, almost half of the
11 million planned for 2025 will be circulated. Currently, 99% of the world’s electric buses run in China.
In Shenzen, one of the largest Chinese cities with
12 million inhabitants, 100% of the 16,000 bus fleet
is electric. To ensure system operation, the Chinese
government has installed 8,000 fast refueling poles
along the lines and 510 full-load stations, which cost
$ 490 million. With the replacement of diesel-powered
buses by electric vehicles, the government managed
to zero carbon dioxide (CO2) emissions for this mode
of urban transportation. In a year are 1.35 million tons
of CO2 less released in the air and 345 thousand tons
of fuel that are no longer spent.
The City of New York has embarked on this initiative and plans to electrify all collectives by 2040. The
announcement was made in May this year in response
to an environmental justice issue. A report released
earlier this month by the New York City Environmental
Justice Alliance revealed that 75 percent of city bus
garages are in black communities, most affected by local pollutant emissions. It is estimated that each diesel
bus exchanged for an electric, will reduce spending on
respiratory diseases by about $ 150 thousand.
The pace of development of electrification over the
next decade will vary according to each country’s capacity to deploy charging infrastructure and the availability of affordable models. According to these BNEF
criteria, in 2030 EVs will account for 44% of sales of
European light vehicles, 41% of sales in China, 34%
in the USA and 17% in Japan. EVs will account for
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Transport activities account for 46% of energy sector emissions, with individual motor a share of 77%
of total passenger emissions. However, the sector in
Brazil does not show that it is connected to the international trend toward electrification, to reduce pollutants. “Discussions within the Brazilian Forum on
Climate Change indicate that this reflects an intention
to reserve the Brazilian market for the survival of fossil fuel vehicles,” says the director of the ITDP. Data
from the National Association of Automobile Manufacturers (Anfavea) show that, in 2017, electric and
hybrid vehicles accounted for only 0.15% of the country’s total light vehicle licensing, mostly imported.
In Brazil there are three electric or hybrid bus factories: the Brazilian Eletra, in São Bernardo do Campo; the German Volvo, in Curitiba; and the Chinese
BYD in Campinas. These industries export practically
all production. “The road system operators have no
purchasing power to acquire the vehicles. Brazil invests little in technology and innovation, and there are
insufficient incentives for companies to buy electric
buses, which are still very expensive, “argues Clarisse. Depending on the model, an electric bus can
cost more than twice as much as a diesel equivalent,
whose average price is $ 500mil – the difference is
basically in the price of batteries.
Although the initial investment to replace the
fleet is high, the electrification of public transport,
according to Greenpeace’s Clean Bus Dossier, is ad-

vantageous, and the investment can be recovered in
three years of operation.
Batteries are the most expensive item on an electric bus and last an average of five years. The alternative presented in the document is rent, through leasing agreements with the manufacturers themselves.
This would reduce the initial cost by 60%, making the
price close to conventional diesel. With leased batteries, maintenance costs drop 25% to 50%. At the end of
their useful life, the batteries are returned for recycling.
Compared to the combustion engine, electrics are
composed of fewer parts, which reduces the frequency of revisions. Another advantage is that electricity
is cheaper than diesel. The average cost to supply the
batteries may be 64% lower than that of an oil tank. Refueling stations are quickly installed in garages and bus
terminals. The recharge can also be done with solar
energy, through the installation of photovoltaic panels.
In addition, electric motors have 90% efficiency versus about 30% of combustion engines, which means
higher efficiency. While the life of the diesel buses is 10
years, the electric ones can run for 15 years.
The dossier also cites the study produced by the
Health and Sustainability Institute about benefits for
the population: “If the entire bus fleet in São Paulo
were electric from 2020, it would prevent 13,000 early deaths by 2050. That represents R$ 45 millions of
savings only with public and private hospitalizations,”
estimates Greenpeace. •

water
management

WATER

The challenge of

in rural Brazil

|

insight-bIOMA

By Anna Virgínia Muniz Machado
João Alberto Neves dos Santos
Researchers

77

WATER

t

|

insight-bIOMA

he 17 Sustainable Development Objectives
(ODSs) link economic, social and environmental aspects with the objective of promoting sustainable development, ending
poverty and hunger, through various programs, actions and guidelines. All 17 ODSs relate in some way
to potable water supply, but Goal 6 (ODS 6) specifically proposes ensuring the availability and sustainable management of water and sanitation for all.
By 2030, ODS 6 proposes that everyone will have
access to adequate and equitable sanitation and hygiene, access to quality water effectively, integrated
water resources management, substantially reducing
the number of people suffering from water scarcity.
One of the goals of this same Objective 6 is to support and strengthen local participation in improving
water and sanitation management.
Community management is an alternative to provide water and sanitation systems to localities, mainly rural communities, which are neglected by tradi-
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tional actors providing water services. In order for
the development and supply of these communities
to be possible, the model of community organization
is incorporated into the system. These organizations are responsible for bringing basic services to
poorer communities. Currently the formation of associations and committees is presented as the most
viable form of water management in rural communities. The main incentive for the creation and development of these organizations is the initiative of the
local population itself, who wishes to have access to
a quality water supply.
For the creation of organizations, it is necessary
to consider the environmental and supply problems
of drinking water and sanitation services that are
present in the community, as well as creating a community discussion environment so that appropriate
solutions can be found together. Community entities
are based on democratic, representative and participatory principles to ensure the broad involvement of

Associations for Water Supply
Management
Community Associations and Water Committees (or
Commissions) that manage the water supply in rural
communities are formed by the residents themselves,
who see in these organizations the possibility of providing a necessary and quality asset to all who need it.
Although both are responsible for water management, Associations and Committees present some
differences in their constitutions, regulations and
formality. Initially, to establish the organization, it is
important to hold previous meetings with the future
members to discuss common objectives, in order to
determine if there is interest in formalizing and legalizing the entity.
If the establishment of a Community Association is
defined, a pre-established process must be followed.
The constitution of the organization and its registration
involve: elaboration and discussion of social status;
general assembly of constitution of the association,
registry of the statute and the minutes of the general
assembly of constitution, in registry of civil registers
of legal entities; obtaining registration at the Federal
Revenue Service; license with the city hall.
An Association is formed by a Fiscal Council, a
General Assembly and an Executive Board. Among
the three bodies, it is incumbent upon the Fiscal
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forming an association to carry out maintenance,
training and commercial management of community
systems affiliated companies. The operation of the
systems is carried out by operators belonging to the
communities, and chosen by them. The management
of SISAR is shared, with participation in the Board
of Directors of six members nominated by the communities and five members representing state organs
and city halls. This model enables the attendance with
professional management to a set of associations, in
addition to maintaining stocks of spare parts and administrative infrastructure for more efficient management. Indicators of productivity have for these systems, the average term of service of 17 hours and the
efficiency of collection of 96%.
Law 11.445/2007, in its Article 10, establishes
that, under the terms of the law, public power may
authorize the provision of basic sanitation services
for users organized in cooperatives or associations,
without the conclusion of a contract, in case of “small
locality, predominantly occupied by low-income population, where other forms of rendering present operating and maintenance costs incompatible with users’
ability to pay.”
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the local population. In most cases it is the community and members assigned to the associations and
committees that define the standards, roles, rights
and responsibilities of management and service
sustainability.
A Community Service Provider Organization has
as main function to maintain the continuous supply
for the whole community. Among the most important
of these are the capacity building of members for the
proper functioning of the system, long-term maintenance of the participation of the whole community,
improvement of the system of transparency between
associations and the community.
In Brazil, in several states, systems have been
built to supply small or rural communities, with community participation for operation and maintenance.
In Espírito Santo, Pró-Rural was created in 1991
with the objective of implementing basic sanitation
systems in communities in the municipalities operated by Companhia Espírito Santense de Saneamento
(CESAN), where there was no economic viability for
operation and maintenance by this company. In this
model, the system works with self-management by
the community, which collects a fee, performs small
maintenance and manages the system. It is up to the
municipality to pay the operator and energy costs. At
the beginning of Pró-rural, the communities participated in the execution of the work, based on standardized projects, without the use of micromediation.
Nowadays, pre-fabricated water treatment plants
are installed, with the use of individual micromediation, which allows the rational use of water. In
Paraná, since 1981, different programs have carried
out the implantation of 2110 works of rural sanitation, also involving the capacity of the community to
manage the system. In the process of implantation,
the model minutes are presented to the community,
the instructions for reading water meters, as well as
spreadsheets costs and guidelines on accountability.
After implementation, it is up to the community, organized in committees or associations, to fully manage
the water supply system.
A good example in this sense is the São José
Project in Ceará, which operates in 177 of the 184 municipalities of the state, in which the community after
the implementation of the system is committed to the
operation and maintenance of the system, operator
and energy costing electricity meter reading, water
meter reading, tariff collection and accountability.
In 1996, the Integrated System of Rural Sanitation
(SISAR) was established as an inter-community body
for discussion and resolution of common problems,
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Council to carry out the supervision and monitoring
of the Association, and the other two bodies have the
power to decide. Unlike Community Associations,
Water Committees are non-legalized community organizations, which do not feature all the bureaucracy
of the former to be formed, and yet bring the population together to manage water supply.
Although not formalized as the Associations, the
Committees have a regulation to govern the organization and water supply, in order to establish norms and
guidelines to be followed. Community water management in rural areas should be seen primarily as an
accessible alternative and that provides water to residents who previously supplied themselves through
often rudimentary or improper systems, such as kite
cars or wells excavated without any prior study. Due
to community participation, management costs may
be lower. Transparency in relation to water operation
and consumption costs promotes better awareness
among the population supplied, including aspects related to the rational use of water.
The management of water in rural communities
by the population is an opportunity that involves the
whole community around an ideal, involving the participation of everyone, giving an opinion, suggesting

and assisting local development. Despite the advantages presented by the community water management model, some factors that involve this type of
management are problematic.
A major problem in this model is the lack of technical assistance in the operation and maintenance of
the water supply systems, besides the difficulty of
resources for the acquisition of spare parts. In many
communities there is some form of financial support
from some entity, be it public (city hall), private (water company), or non-profit (NGO).
In some localities, the municipality contributes
with the payment of the energy necessary for the activation of the pump and / or costing the remuneration of the system operator. Residents pay the organization a contribution for operating and maintenance
costs, but this is often not enough to cover expenses.
These difficulties can be overcome through the
operation of an inter-community institution, such as
the SISAR model in Ceará, which can provide technical assistance, training and financial and commercial management. Professional management involves
technical, administrative and social aspects, allowing a better productivity, with financial sustainability
coming from the tariff paid by users. •

