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Em funcionamento desde abril 2016, esse canal
com mais de 1 quilômetro de extensão conta com
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Compliance

Ética
em tempos
de crise

Por Raphael Souza
Legal Counsel & Compliance Officer e coordenador do LL.M
em Global Compliance da Universidade Candido Mendes

Segundo a filósofa norte-americana Ayn Rand,
toda pessoa inteligente, corajosa, trabalhadora
ou ousada produz à sua volta relações humanas,
sejam elas econômicas, políticas ou existenciais.
É justamente da relação inter-humana (ou

|
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dialógica, segundo concepção de Martin Buber) que

6

surgem ideais de civilidade, cordialidade, respeito,
justiça etc.; ideais esses inseridos no âmbito do
compromisso ético com o outro.

7
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Compliance
ECONOMIA
OFFSHORE
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essa inter-relação com o outro – seja entre empresas, funcionários, poder público,
sociedade – surge o ideal de finalidade das
ações. Explica-se. Segundo Aristóteles,
a sabedoria (σοφίαν) – traduzida, sabe-se lá por quê,
como “metafísica” – representava e exauria-se no conhecimento de certos princípios e causas. Esses princípios e causas, por sua vez, determinariam a finalidade das ciências. Ou, segundo suas palavras, “o fim e
o propósito é o fim de alguma ação, e todas as ações
implicam movimento”. Em outras palavras, nos relacionamos uns com os outros na medida em que perquirimos ou vislumbramos frutos dessa relação, sejam
eles econômicos, afetivos, espirituais etc. É justamente desse sentimento ou percepção de vantagem mútua
que surgem acordos, contratos, negócios, entre outros.

Mas como pautar essas relações – sejam econômicas ou sociais – sob o prisma da ética empresarial? Inicialmente, é fundamental compreendermos
que o conceito da ética não pode receber significação
diversa quando aglutinada com a palavra “empresarial”. Explica-se. Um dos erros mais comuns da sociedade atual é não compreender que palavras têm
conceito e significação própria. Basta procurar no
Google ou nos livros o conceito de ética empresarial.
Entre tantos outros, ética empresarial é comumente
definida “como um valor da organização que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados”; ou “ética empresarial
determina a moral e a conduta dentro das empresas”.
Entretanto, segundo a concepção helenista e aristotélica, ética e moral são espécies do gênero “vir-

Compliance é uma
ferramenta indispensável
para a sustentabilidade
da empresa, uma vez que
identifica, protege e minimiza
a exposição de riscos,
evitando perdas econômicas

não são levadas a adotarem mecanismos próprios de
gestão de risco e treinamento de funcionários; onde
as autoridades constitucionalmente imbuídas não fiscalizam; onde o desconhecimento impera, corruptores e corrompidos encontram cenário perfeito para
perpetuarem suas mazelas.
Compliance, porém, não é apenas mecanismos de
controle anticorrupção. Atualmente, esses empresários desconhecem, por exemplo, que a corrupção é
um dos subsistemas de riscos que as empresas em
tese deveriam se preocupar. Não por outro motivo,
o U.S. Sentencing Guidelines, parágrafo 8B2.1(2)(B)
-(C), do United States Sentencing Commission, estabelece claramente que “a avaliação do risco é fundamental para o desenvolvimento de um forte programa
de conformidade”. É justamente por intermédio do
risk assessment que o profissional de compliance
identifica os denominados fatores de risco aos quais
a empresa, com sua atividade, está sujeita. Fatores
de risco incluem, por exemplo, o país, o setor industrial, a oportunidade de negócios, potenciais parceiros, nível de envolvimento com poder público, existência de regulação do setor e, por fim, a atividade
desempenhada pela empresa.
Consequentemente, compliance é uma ferramenta indispensável para a sustentabilidade da empresa,
uma vez que identifica, protege e minimiza a exposição de riscos (risco operacional, contra infrações,
liquidez e imagem), evitando perdas econômicas e
até mesmo a falência. Independentemente da estrutura societária, cada empresa está sujeita a diversos
riscos empresariais. À guisa de exemplo, um planejamento tributário malsucedido pode levar a empresa à
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e até mesmo a falência
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tude”. No grego, a palavra virtude é entendida como
αρετή (areté), cujo conceito expressa literalmente
aquilo em que alguém é o melhor, mais excelente.
Por esse motivo, sustenta Aristóteles, em seu livro
“Ética a Nicômaco”, que a virtude pode ser de dois
tipos: a) intelectual – relativa às ciências, instrução
ou aprendizado; ou b) moral/ética – relativa ao hábito,
não sendo por outro motivo, inclusive, que seu nome
seja derivado dessa palavra (ἔθος = hábito; e ήθος =
caráter, mudando apenas a primeira letra). Nas palavras do filósofo estagirita, “é a realização de atos
justos que nos torna justos, a de atos moderados que
nos torna moderados, a de atos corajosos que nos
torna corajosos”.
Verifica-se, portanto, que a capacidade de nos tornarmos pessoas éticas somente pode ser alcançada
e aprimorada pelo hábito. Novamente em Aristóteles,
a prática das virtudes é como tocar instrumento musical: quanto mais se pratica, mais virtuoso se fica.
Logo, ética empresarial deveria ser compreendida
como exercício contínuo e prático das virtudes (aquilo em que alguém é o melhor) pelos funcionários e,
consequentemente, pela empresa.
A questão que se posta agora é: mesmo diante
das inúmeras vantagens da sustentabilidade ética
nos negócios, por que tantas empresas optam pelo
caminho da não conformidade? Indico três fatores
principais para essa realidade brasileira.
Em primeiro lugar, há em geral no empresariado
brasileiro a manutenção do status quo com fortes tendências à síndrome de Gabriela: “eu nasci assim, eu
cresci assim; eu sou mesmo assim; vou ser sempre
assim”. São empresas cujo os ensinamentos e tradições são passadas no seio familiar e, assim, copiadas
e reproduzidas de forma acrítica. Compliance é, portanto, algo que preocupa a continuidade e lucratividade
dos negócios, e, consequentemente, não são raros os
casos em que é visto como uma verdadeira ameaça.
Em segundo lugar, o desconhecimento geral acerca dos benefícios inegáveis do compliance é algo
que assola nossos empresários. Mesmo em grandes
capitais como Rio de Janeiro, compliance é algo comumente associado à “Lava Jato” ou anticorrupção.
Pergunte a um pequeno ou médio empresário paulista sobre compliance, e minimamente responderá algo próximo a anticorrupção e treinamento dos
funcionários. Por aqui, compliance segue sendo um
tema pouco conhecido das PME’s e relegado pelas
grandes empresas. A consequência não poderia ser
pior. O desconhecimento e/ou a rejeição é um importante apontador para a crise vivenciada pelo Rio
de Janeiro. O motivo? Simples! Onde as empresas

9
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falência; uma ação de marketing pode ocasionar uma
crise de imagem e reputação, caso realizada de forma desmedida; uma barragem não fiscalizada pode
acabar com milhares de vidas e toda uma região.
Em terceiro e último lugar, empresários simplesmente ignoram compliance, porquanto encontram na
não conformidade o caminho mais “prazeroso” para
obtenção de vantagem indevida frente aos adversários, especialmente para alcançar crescimento exponencial. Segundo Aristóteles, há três coisas que
nos impelem à escolha e outras três que nos levam a
evitá-las, a saber: o nobre, o útil e o prazeroso e seus
opostos: o vil, o nocivo e o doloroso. Esses empresários escolhem o prazer como bem e se esquivam
da dor como mal. Entretanto, como bem salienta o
filósofo, prazer e dor assumem concepções distintas
quando relacionadas à ética. Isso porque, em diversos casos, fazer o correto requer sacrifício, renúncia
e, consequentemente, dor.
Para esses empresários, não há programa de
compliance que possa ser minimamente eficaz, uma

vez que a não conformidade é algo que lhe é inerente,
natural; e, conforme salienta, Aristóteles, “nada que
seja natural é passível de ser alterado pelo hábito”. A
pedra, cuja natureza é mover-se para baixo, não pode,
por força do hábito, mover-se para cima, ainda que a
treinemos infinitas vezes; de igual forma, a fumaça
não pode ser habituada a mover-se para baixo, uma
vez que sua densidade (sua natureza) é menor que a
densidade do ar atmosférico.
Conclui-se, portanto, que “as virtudes não são
geradas nem em decorrência da natureza nem contra a natureza”, a qual nos capacita a recebê-las.
Capacidade que é aprimorada, voluntariamente, pelo
hábito.
O que fazer diante de casos de corrupção ou não
conformidades institucionalizadas? Qual o papel do
compliance e de seus profissionais? Às vezes, tudo o
que temos de mais precioso é o “simples” exercício
de uma vida ética, na esperança de que tal comportamento possa inspirar toda comunidade a agir de igual
forma nos negócios. •

Nossa marca mudou.
Nossa liderança, não.
Hypera Pharma. Mais uma vez,
a maior empresa farmacêutica do Brasil.

A Hypera Pharma já nasceu com o DNA
de maior empresa farmacêutica do país.
Ser reconhecida pela edição
Maiores & Melhores da EXAME
indica que estamos no caminho certo:
o da inovação, da alta qualidade e da segurança.
Caminho de quem tem por missão
participar da vida das pessoas
para que elas vivam mais e melhor.
Hypera Pharma. Saúde e bem-estar para todos.
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Por Sérgio Veloso
Doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio
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Nos grandes centros urbanos brasileiros, como o Rio de Janeiro,
falar em mobilidade urbana requer especial cuidado, pois os altos
índices de violência e insegurança que se configuram na cidade
possuem impacto íntimo e profundo na vida da população e no
modo como as pessoas acessam e vivenciam a cidade. O tema da
mobilidade urbana deixa de estar circunscrito apenas à discussão
sobre a dinâmica do funcionamento dos transportes públicos e a
qualidade da infraestrutura oferecida à população para abranger,
também, o aspecto da violência urbana como um fato que
interfere de modo ostensivo no ir e vir de cada cidadão.
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Por Vinícius Santiago
Doutorando em Relações Internacionais pela PUC-Rio
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Retórica de guerra
A cidade do Rio de Janeiro apresenta uma singularidade em relação a outras grandes cidades
brasileiras: está mergulhada em uma retórica política que gira em torno do discurso de que o Rio é
uma cidade em guerra, promovida e alimentada por
discursos oficiais de autoridades, pela mídia e pela
sociedade. Essa tecnologia de poder catalisa um
imaginário de uma cidade dividida entre aqueles
que são a causa do problema da violência e aqueles
que são as suas vítimas.
O imaginário e a retórica de uma cidade dividida
não vêm de hoje. O Rio de Janeiro é uma cidade
cravada por vários morros sobre os quais se formaram, na passagem do século XIX para o XX, grandes
aglomerados habitacionais. No início do século XX,
as regiões centrais da cidade foram varridas por
processos de higienização, e boa parte das populações pobres e, fundamentalmente, negras, foram
removidas e deslocadas para morros mais afastados, localizados na periferia da cidade. Antes, em
seu passado colonial e imperial, o Rio de Janeiro
caracterizava-se como um dos maiores portos escravagistas do mundo, importando e exportando um
contingente de negros que trabalhavam como mão
de obra gratuita para empreitadas em toda a colônia
e depois o império.
Desde sua fundação, a cidade do Rio de Janeiro
localiza e distribui a cidadania de acordo com discursos éticos e políticos que segregam o espaço urbano em termos daqueles que devem ser defendidos,
protegidos e privilegiados e aqueles que devem ser
contidos, removidos e precarizados. De certa forma,
o imaginário da guerra, que produz a segregação entre inimigos e aliados, assombra a cidade desde seus
primórdios, categorizando e distribuindo formas distintas de cidadania.
O mapa da cidade do Rio de Janeiro pode ser
compreendido como um tipo de geografia moral,
que localiza aquelas vidas que devem ser protegidas, mesmo que, para isso, outras vidas sejam destruídas. Esse imaginário político alimentado pelo
repertório discursivo da segurança, não com o outro, mas apesar do outro, estabelece uma clivagem
na sociedade carioca entre aqueles cujas vidas são
matáveis e aqueles cujas vidas são vivíveis. As práticas de militarização dos espaços de favelas, bem
como as inúmeras invasões de casas de moradores
para ocupação de policiais militares em regiões de
intenso conflito com o tráfico, são alguns dos efeitos perversos que esse imaginário discursivo produz na cidade.

Efeitos da retórica de guerra
Desde a década dos anos 1990, o Rio de Janeiro
vem experimentando os efeitos mais trágicos dessa
tecnologia de poder, ou seja, é a estratégia da militarização como forma de enfrentamento da violência,
ou mais precisamente, de enfrentamento daqueles
que são tidos como causas da violência e da proteção
dos que são entendidos como vítimas. O imaginário
de uma cidade em guerra é reforçado pela presença
ostensiva de soldados pelas ruas e vias, pois não se
faz uma guerra sem soldados. Da mesma forma, o
imaginário da guerra se fortalece ainda mais com a
retórica e simbolismo da ocupação territorial.
Em um passado recente, as forças da Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP), força policial desenhada
especificamente para atuar e construir bases dentro dos espaços de favelas da cidade, encenavam o

O imaginário de uma
cidade em guerra é
ostensiva de soldados
pelas ruas e vias, pois não
se faz uma guerra sem
soldados
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reforçado pela presença
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hasteamento das bandeiras do Brasil e do estado do
Rio de Janeiro enquanto telejornais em cobertura
ao vivo narravam aquele momento como a recaptura
daquele território pelo Estado brasileiro, recuperando a formalidade e monopólio do poder nas mãos do
poder público.
Um estudo recente feito em parceria com a Fundação Heinrich Böll revela os efeitos da violência urbana, intensificados pela ostensiva militarização da
vida nas favelas, que impactam de modo contundente
e imediato o modo como o morador de favela acessa
a cidade que habita. Em fevereiro de 2017, o contexto
de violência da comunidade do Complexo do Alemão
se agravou com a invasão e ocupação de algumas
casas de moradores por parte da polícia militar da
UPP da favela de Nova Brasília. Algumas residências
de moradores foram ocupadas com o fim de serem

15
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usadas como posto estratégico de observação dos
traficantes e que, segundo os policiais, tais casas
estariam vazias. Entretanto, segundo denúncias de
moradores, as casas não estavam vazias e seus ocupantes estavam sendo expulsos pela polícia.
A partir do início de fevereiro daquele ano, o Complexo do Alemão passou, então, a viver dias de extrema violência, em que um dos direitos mais básicos
do cidadão, o direito à moradia, foi totalmente violado
pelas mesmas instituições do Estado que deveriam
garanti-lo. Segundo dados levantados pelo Coletivo
Papo Reto, foi elaborado um calendário mensal dos
tiros ouvidos pela população do Complexo do Alemão,
que revela uma estatística assustadora: em 73,79%
dos dias de 2017, algum morador ouviu tiro no Complexo do Alemão.

|
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Mobilidade Urbana: Direito à cidade e à vida
Em meados de 2011, depois de uma longa obra que
custou R$ 210 milhões (cerca de 60 milhões de euros) aos cofres públicos, foi inaugurado o teleférico

16

do Alemão. O teleférico foi uma das obras que se integrava ao discurso da cidade com inclusão, segura
para a população e visitantes dos megaeventos que
ocorreriam na cidade.
Assim como boa parte das favelas da cidade do
Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão é uma região
de muitos morros, o que torna a mobilidade dentro do
complexo muito difícil. O teleférico fora vendido como
um equipamento que resolveria esse problema, pois
ligaria pontos de alguns dos morros, possibilitando
um rápido deslocamento da população, que não precisaria se esgueirar por subidas íngremes.
Desde meados de 2016, todavia, o teleférico está
inoperante e não há previsão de retorno das operações. Se comparado com os números dos tiroteios
relatados pelo Coletivo Papo Reto, em que quase três
quartos dos dias foram servidos por tiroteios, o mesmo não pode ser dito do teleférico, que funcionou por
exatamente 0% dos dias. Um equipamento caro e que
poderia facilitar o cotidiano de milhares de pessoas,
simplesmente foi abandonado ao mesmo tempo em

direcionada aos espaços
de favela mais do que
afetar a mobilidade urbana
e, consequentemente, o
acesso à cidade, coloca
em risco um bem maior: a
própria vida

medida em que também alvejam. A falência é total, a
crise é desmedida e as consequências, devastadoras,
principalmente para moradores de favelas.
Diante desse quadro calamitoso, o presidente Michel Temer decretou, em fevereiro de 2018, uma intervenção no estado do Rio de Janeiro. Todo o aparato de segurança pública do Rio de Janeiro está, até o
fim de 2018, sob o comando de um general do Exército Brasileiro. A militarização finalmente se consolida
como política federal, limando qualquer possibilidade
de políticas que abordem segurança pública como segurança pública cidadã e não como tática de guerra.
Não é, todavia, a primeira vez que o Rio sofre intervenção militar.
Em 2014, na Copa do Mundo, o Exército também
foi chamado para ocupar a Favela da Maré ao custo
de R$ 600 milhões (cerca de 171 milhões de euros)
durante 15 meses, e assim garantiu o deslocamento de visitantes que desembarcavam no aeroporto
internacional local e reforçava a ideia de segurança
na cidade. Mas foi em 1994, a chamada Operação Rio
que transferiu, de modo muito similar ao que está
acontecendo neste momento, a segurança do estado
para o Comando Militar do Leste, exatamente o mesmo que assume o estado em 2018. Assim como em
1994, o que se pode esperar dessa intervenção é mais
desigualdade, mais violação de direitos e, fundamentalmente, a manutenção da geografia política carioca,
na qual cidadania é distribuída de acordo com raça e
endereço. Como é possível ter qualquer direito à cidade diante de um cenário catastrófico como este? •
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Um cenário catastrófico
O estado do Rio de Janeiro, desde 2015, vem sofrendo uma de suas piores crises políticas e financeiras causada pela queda na arrecadação e por
incontáveis casos de corrupção e desvio de verbas
dos governos anteriores e também do atual. Milhares
de funcionários públicos não estão sendo pagos, e a
Universidade Estadual do Rio de Janeiro vem sofrendo um grande processo de sucateamento e desmonte. As forças policiais não têm liderança efetiva e são
catalisadas como braço armado de uma sociedade
que aposta sistematicamente na produção e manutenção das desigualdades. Além de não desempenharem suas atribuições constitucionais de proteção
de todos os cidadãos, elas estão sendo alvejadas na

A violência que é
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que o Estado intensificava sua presença policial. Esse
contraste entre a falência de uma política de mobilidade urbana e a intensificação de uma política pautada no imaginário da guerra é emblemático de como
o poder público vê as favelas: simplesmente como
fronte de batalha.
Esse contraste se concretiza na vida do morador
de favela de modo perverso e brutal, na medida em
que seus direitos mais básicos são violados pelas
mesmas instituições públicas que deveriam garanti
-los. Em tempos de violência como o que a cidade
do Rio de Janeiro tem vivido, a distribuição desigual
da cidadania no espaço geográfico da cidade revela
também o endereçamento desigual da violência na
população. Em contextos de intenso conflito armado,
protagonizados por forças antagônicas, porém intrinsecamente conectadas como acontece nas favelas
cariocas, o cotidiano dos moradores sofre os impactos da suspensão não só do estado de normalidade,
mas, sobretudo, da suspensão de seus direitos.
Se pensarmos a mobilidade urbana como condição de possibilidade para a vida em comunidades
políticas, os enfrentamentos de moradores de favela
aos desafios impostos pela violência cotidiana os impede sequer de terem suas vidas reconhecidas politicamente como vidas que, como qualquer outra, vai
à escola, ao trabalho; vidas que, enfim, desfrutam e
vivenciam os espaços da cidade. A violência que é
direcionada aos espaços de favela mais do que afetar
a mobilidade urbana e, consequentemente, o acesso
à cidade, coloca em risco um bem maior: a própria
vida. Em 2017, 1.124 pessoas foram assassinadas
pelas polícias do estado do Rio de Janeiro, segundo
dados oficiais do Instituto de Segurança Pública. Em
média, uma pessoa é assassinada pela polícia a cada
8 horas, no Rio de Janeiro.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

18

No próximo mês, o país passará por uma das mais
nebulosas eleições. Nas urnas eletrônicas, cada cidadão
escolherá não só o próximo presidente da República e
parlamentares. Optará por um projeto de país.
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difícil, até para os institutos de pesquisa,
antever o nome que sairá vencedor do
pleito. Mas o debate nos permite entender um pouquinho sobre como o Brasil vai
estar daqui a cinco anos. Daremos um passo largo
à frente, nos posicionando como uma nação grande,
sustentável e dotada de um ambiente de negócios
inovador ou continuaremos patinando entre os países
desenvolvidos, “pero no mucho”, que chegaram atrasados à estação do trem-bala da história?
Para responder essa pergunta, que poderia valer
um milhão de dólares, ouvimos sugestões de entidades da sociedade civil, especialistas para as áreas
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD& I),
Ciência e Tecnologia (C&T), Meio Ambiente e Sustentabilidade. Ao contrário do debate político, em
que sobram farpas e falta consenso, nas discussões
em torno de um projeto robusto de desenvolvimento
sustentável e sustentado na inovação, surgem muitos
pontos de convergência. Nem todos estão espelhados
nas propostas dos presidenciáveis, é bem verdade.
Mas denotam o grau de maturidade do debate entre
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os principais interlocutores, que certamente pressionarão e cobrarão avanços do presidente eleito. Trocando em miúdos, o copo está pela metade.
Para ajudar a completar esse copo, o Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) reuniu sugestões no documento
“Agenda por um país sustentável”. Na avaliação de
Marina Grossi, presidente da instituição, pelo menos
três pontos são cruciais e merecem nossa atenção
e o foco dos nossos debates atuais. São eles: clima,
água e economia circular/reúso de matérias-primas.
“Falar em desenvolvimento sustentável e se posicionar como um propositor efetivo exige do candidato
um indicativo mais assertivo sobre quais são os caminhos a serem trilhados. O conceito de sustentabilidade, como apenas três candidatos citaram de maneira mais completa, abrange maior amplitude do que o
reflorestamento ou os cuidados com o meio ambiente
– e estes dois aspectos obviamente não podem ser
esquecidos. Atrelar o termo à economia, ao social ou
ao meio ambiente separadamente já deveria ser prática superada”, explica ela.

que parecem ser
consensuais para
diversas entidades é o
investimento em fontes
de energia renovável

tivas buscar, como viabilizar os investimentos e em
quanto tempo faremos de fato uma transição para um
sistema confiável, competitivo e de baixo carbono”,
diz a Associação em nota.
O Brasil é reconhecido pelo maior potencial energético mundial em biogás. São 52 bilhões de metros
cúbicos por ano entre proteína animal, saneamento e
resíduos sucroenergéticos. O biogás é uma opção concreta para a substituição dos derivados de petróleo.
Continuidade do Programa RenovaBio, planejamento energético com vistas a baixa emissão de
carbono, redução da dependência nacional de diesel
importado e desregulamentação do setor elétrico objetivando a descentralização energética são os pleitos que a ABiogás apresentará ao novo morador do
Palácio Alvorada.
Já o diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Mário Sérgio
Vasconcelos, cita um estudo de viabilidade de financiamento para projetos de energia solar fotovoltaica,
realizado em parceria com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e a Associação Brasileira
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). “A Febraban
vem buscando os caminhos possíveis para uma economia de baixo carbono, e temos avançado nos últimos 4 anos. Cerca de 27% dos empréstimos do setor
já são destinados a investimentos de baixo carbono.”
Segundo especialistas do mercado e acadêmicos,
a necessidade de implementação de um mercado de
carbono e a urgência do melhor uso e tratamento dos
recursos hídricos estão entre os principais desafios
que o Brasil deve enfrentar para alcançar um modelo
sustentável de crescimento nos próximos anos. “Somos a favor da precificação de carbono e entendemos
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Clima
A presidente do CEBDS lembra que o novo presidente terá pela frente um primeiro ano de governo
em que há possibilidade de o Brasil sediar a próxima
Conferência Mundial do Clima, dado ao seu protagonismo e às oportunidades existentes para que o País
assuma a liderança dessas discussões no mundo. “E
esse tema não é menos importante do que a saúde,
a educação, ou mesmo a segurança – que parece ser
o mote das discussões polarizadas das eleições de
2018 – pois perpassa todos eles.”
Um dos caminhos que parecem ser consensuais
para diversas entidades é o investimento em fontes
de energia renovável. Justamente por isso, a Associação Brasileira de Biogás e de Biometano (ABiogás) alerta para a ausência de propostas concretas
para fontes renováveis de energia no programa dos
candidatos à Presidência da República.
“É consenso que, se nada efetivamente for feito,
a energia será novamente um gargalo ao crescimento econômico no início da próxima década, sobretudo
quando a oferta prevista de novas fontes dependerá
de térmicas a óleo e a gás natural importados, com
elevados preços ao consumidor e custos ambientais.
Mas o que não fica claro nas propostas é que alterna-

Um dos caminhos
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Negócios sustentáveis
Hoje, não é possível falar de sustentabilidade sem
falar de negócios. E vice-versa. As soluções para
problemas de emissões de Gases do Efeito Estufa
(GEE), poluição e escassez hídrica passam por inovações em áreas como energia, mercado de carbono
e gestão de recursos. Tudo isso se traduz num mar
de oportunidades de negócio, ainda não descoberto
ou não explorado pela maior parte das empresas e
empreendedores brasileiros.
A agenda do CEBDS reúne dez propostas transversais aos temas de eficiência energética, saneamento básico, igualdade de direitos, redução de emissões e efetiva criação de um mercado de carbono
no Brasil para financiar as energias renováveis e o
reflorestamento.
Segurança hídrica, expansão do saneamento básico, soluções para transição a uma economia de baixo
carbono, mecanismos financeiros de estímulo a práticas sustentáveis e equidade de gênero no mercado
de trabalho estão entre as sugestões entregues aos
candidatos. “A viabilidade do velho modelo econômico está ultrapassada. O setor empresarial brasileiro
tem demonstrado na prática que é possível ampliar
os investimentos em processos mais sustentáveis e
economicamente viáveis”, afirma Marina.
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que a melhor forma de fazer isso é olharmos para o
crédito de carbono como uma solução que movimenta a economia. É preciso que metas de intensidade e
previsibilidade para o investimento sejam reguladas
e mensuradas”, disse André Lopes de Araújo, presidente da Shell Brasil.
As falhas nos sistemas existentes de tratamento
de água são apontadas pela presidente da BRK Ambiental, Teresa Vernaglia. Ela lembra que são despejados em rios, mananciais e córregos o equivalente
a seis mil piscinas olímpicas de esgoto bruto, por
dia, em todo o País, enquanto 27% dos reservatórios
monitorados pela Agência Nacional de Águas (ANA)
estão secos.
“A considerar a baixa evolução que tivemos no saneamento nos últimos 10 anos, vamos ter uma grande
frota de carros elétricos andando em ruas com esgoto a céu aberto. Essa é a dicotomia entre tecnologia avançada de energia, por exemplo, e o do uso da
água”, comparou a executiva.

Parte das soluções para esses gargalos virão,
sem dúvida, por meio da inovação. Para que o Brasil
seja um país mais acolhedor para os que querem
lançar novas ideias para resolver antigos problemas,
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) propõe
uma série de medidas. Uma delas é a criação de
linhas de financiamento para inovações de produtos
inteligentes. Os industriais defendem a priorização
de recursos para o desenvolvimento de produtos
inteligentes. A proposta parte do pressuposto que
a pesquisa e o desenvolvimento no Brasil são executados por empresas privadas. Nesse caso, as linhas de financiamento para inovações devem ser da
modalidade com reembolso, porém com juros mais
competitivos.
Para tanto, uma possibilidade seria a utilização
dos recursos da Lei de Informática para reduzir
custos financeiros. Outra opção é usar recursos do
FNDCT, Fundo Verde Amarelo, para equalização de
juros. Para projetos cooperativos entre empresas e
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Brasil 4.0
A movimentação que se deseja que o governo
empreenda deve ser acompanhada pelo setor produtivo. A indústria deve se reinventar nesse processo
de avanço tecnológico, que levará diversos setores
a uma transformação mais ampla. Para que essa
mudança de paradigma ocorra, é necessário que o
mercado conte com uma nova geração de máquinas,
equipamentos e insumos. A esse momento, convencionou-se chamar de Indústria 4.0, ou alternativamente Manufatura Avançada. O termo refere-se a
uma revolução das mais profundas nas atividades
produtivas, tendo como substrato o desenvolvimento e utilização de tecnologias tais como sistemas ci-
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ICTs, a CNI defende o uso de recursos da chamada
pública da Lei de Informática, que permite que sejam
definidas ações específicas no âmbito das unidades
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

berfísicos, internet das coisas, manufatura aditiva,
big data, robótica avançada, inteligência artificial,
novos materiais etc.
No que tange ao papel do Estado no cenário de adoção de tecnologias da Indústria 4.0, Andrea Macera,
secretária substituta de Desenvolvimento e Competitividade Industrial, do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), considera que o Estado
deve ser o “facilitador e coordenador desse processo”. “É preciso desenhar uma política industrial que
seja catalisadora de uma transformação industrial para
acompanharmos todos esses avanços tecnológicos.”
Macera também defende mudanças educacionais
que possibilitem a formação de mão de obra qualificada para trabalhar nesse contexto e o estabelecimento de uma parceria público-privada. “Deve ser
criado um ambiente regulatório adequado e ágil para
acompanharmos os desafios impostos por essa nova
revolução tecnológica.”
Para Glauco Arbix, professor do Departamento de
Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), a inteligência artificial ocupa um lugar preponderante na
4ª Revolução Industrial, e lembra a importância de se
investir em recursos humanos para acompanharem
tecnologias como essa. “Não se faz inovação sem
pessoas. São as pessoas que criam as inovações.
Então é preciso pensar na formação de pessoas, e
com qualificação.”
Apesar das propostas de avanço, o cenário de PD&I
não destoa do panorama geral brasileiro. Em agosto
último, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) enviou nota ao Ministério da
Educação afirmando que, caso seja mantido o teto de
orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2019, os programas de incentivo à pesquisa
serão gravemente impactados no país. O presidente
da entidade, Abilio Baeta Neves, classificou a situação
como “dramática”. Os cortes previstos, da ordem de
R$ 580 milhões, levariam à suspensão do pagamento
de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e pósdoutorado a partir de agosto de 2019, atingindo mais
de 93 mil discentes e pesquisadores.
Instituições de pesquisa, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) hoje lutam para que
agências de fomento à pesquisa não sejam afetadas
pela Emenda Constitucional 95, assinada em 2016
por Michel Temer, a qual impõe um limite nos gastos
públicos até 2020.
Em meio a tantas incertezas, uma convicção: desafios não faltarão para aquele que receber a faixa
presidencial no próximo 1º de janeiro. •
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AGRICULTURA

Agricultura

e a revolução

digital
Por Edson Bolfe
Pesquisador da Embrapa

A conjunção de condições do solo, clima,
relevo, ciência, tecnologia, políticas públicas e
competência dos agricultores tornou o Brasil um
dos líderes mundiais na produção e exportação
agrícola. Esse setor representa, aproximadamente,
25% do Produto Interno Bruto (PIB) e 50% das
exportações. Significa que a cada R$ 4 que
circulam no país, R$ 1 é agrícola; e, de cada
US$ 2 que alimentam a nossa economia pela
exportação, US$ 1 tem origem em chácaras,
sítios, fazendas e estâncias brasileiras.

|

insight-bIOMA

p

rojeções recentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) indicam
que a produção de grãos poderá passar do atual
patamar de 230 milhões de toneladas, podendo
chegar entre 300 e 350 milhões de toneladas na safra de
2027/2028. Quanto à produção de carnes (frango, suína e
bovina), projeções indicam que passaremos dos atuais 27
milhões para 34 milhões de toneladas até o final da próxima década. Há, também, crescente demanda por frutas,
que ocupam cada vez mais uma posição de destaque nos
mercados nacional e internacional.
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A modernização da agricultura brasileira e sua eficiência produtiva formam o suporte para esse desempenho. As safras recordes registradas foram germinadas nas instituições de pesquisa e ensino e plantadas
no solo brasileiro na forma de inovações e tecnologias
a cada ano-safra. Só nas duas últimas décadas, aumentamos a produção de grãos em aproximadamente
250% com apenas 50% na expansão da área plantada.
Desse modo, produzimos mais alimentos, fibras e
bioenergia com menos recursos naturais, fazendo do
Brasil também uma potência ambiental com 60% de
sua área ainda preservada, e menos de 30% do território do país destinado à agropecuária. Em análise
desenvolvida pela Embrapa, a tecnologia foi identificada como o fator mais importante para esse crescimento. Ela contribuiu com aproximadamente 60% do
valor bruto da produção agropecuária, e o somatório
dos demais fatores – terra, mão de obra e recursos
financeiros – respondeu por 40%.
Por sua vez, o aumento da população mundial, a
contínua urbanização, a maior expectativa de vida e
o poder econômico elevarão ainda mais o consumo
de alimentos, fibras e energia nos próximos anos, e o
Brasil deverá ainda assumir um papel de maior prota-

gonismo na produção agrícola e na responsabilidade
ambiental. As tecnologias digitais elevam as possibilidades de ampliar o conhecimento e a interação
entre todos os elos das cadeias produtivas; podem
ajudar a resolver uma equação complexa e com inúmeras variáveis econômicas, sociais e ambientais em
que é preciso produzir mais alimentos com qualidade
e com menor uso de recursos naturais.
Essa “digitalização da agricultura” pode ser entendida como interdisciplinar e transversal, não limitada
a culturas agrícolas, regiões ou classe de produtores.
Em um mundo cada vez mais dinâmico, a agricultura
tem a possibilidade de utilizar avanços como as tecnologias de informação e comunicação (TICs), internet das coisas agrícolas (IoTA), inteligência artificial,
agricultura de precisão, automação, robótica e big
data e small data. Estimativas apontam que o mercado mundial da agricultura digital em 2021 será de 15
bilhões de dólares e que 80% das empresas esperam
ter vantagens competitivas nesse setor.
O Brasil já possui papel inovador no agro, focado em uma Agricultura 4.0. Novas abordagens são
aplicadas no planejamento da produção, manejo, colheita, acesso a mercados, comercialização e trans-

insight-bIOMA

mal e vegetal. Ajudam a compreender as condições
meteorológicas, como secas e inundações, colaborando preventivamente na manutenção da qualidade
do solo, água e ar. Permitem identificar, monitorar e
reduzir a incidência de pragas e doenças. São imprescindíveis no gerenciamento de sofisticados sistemas de irrigação, minimizando desperdícios. Minimizam perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, incluindo as perdas póscolheita. Auxiliam o gerenciamento técnico-financeiro de propriedades e se tornam fundamentais para a
sustentabilidade do negócio rural.
Na vanguarda da inovação digital e com grande
potencial para a agricultura, entram em campo as
startups, com soluções disruptivas a problemas antes
cristalizados. A “uberização” de máquinas e serviços
já é uma realidade no meio rural, diminuindo custos
de produção e aumentando postos de trabalho. Conceitos da economia digital, como fintech (finance &
techonology), blockchain e criptomoedas, servem de
soluções para as áreas financeiras, envolvendo o comércio internacional, importações e exportações de
insumos e produtos agropecuários.
Os desafios estão em conferir maior dinamismo e integração entre a pesquisa, ensino, indústria,
comércio, assistência técnica e extensão rural brasileira. Aproveitar o mundo rural mais conectado e
fortalecer o processo de educação a distância (EAD)
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porte de grãos, frutas, hortaliças, carnes, leite, ovos,
fibras e madeira. Os produtores já podem contar com
apoio público, cooperativas, associações, sindicatos
ou com serviços privados baseados em imagens de
satélites, veículos aéreos não tripulados (VANTs) e
sensores terrestres, sistemas de posicionamento
global por satélite (GPS) e sistemas de informações
geográficas (SIG).
Esses instrumentais são determinantes para o
planejamento rural, redução de custos e aumento da
produtividade e renda dos produtores. Já fazem parte
de atividades como o cadastro ambiental rural (CAR)
o zoneamento e a aptidão agrícola. Também intensificam a aplicação da certificação ambiental de propriedades e processos, ajudam na gestão do bem-estar
animal e na georrastreabilidade, elevando a qualidade
e segurança dos alimentos.
A agricultura digital mostra desempenho amplificado na análise integrada de uso de insumos com
a variabilidade do solo e água de sítios, fazendas
e estâncias pela agricultura, pecuária e floresta de
precisão. Máquinas e equipamentos conectados têm
atividades gerenciadas por meio de sistemas de telemetria otimizando seu uso. Imagens de satélite e
de VANTs, GPS, georreferenciamento e mapas de
produtividade são termos cada vez mais frequentes
no vocabulário dos produtores rurais. Esses instrumentos apoiam o planejamento do uso e ocupação da
terra por práticas agrícolas mais resilientes, a exemplo da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e
do plantio direto.
Novos satélites geoestacionários e de constelações de nanossatélites do setor privado de comunicação, monitoramento de recursos naturais e agricultura já orbitam a Terra. Monitoramentos geoespaciais
asseguram a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e aquáticos. Dão
suporte à implementação da gestão sustentável de
florestas plantadas e restauração de florestas e pastagens degradadas. Sistemas de telemetria e GPS
colaboram em medidas preventivas e corretivas envolvendo o tráfico de espécies da flora e fauna protegidas, mantendo a biodiversidade e elevando as
oportunidades locais de subsistência sustentável de
comunidades tradicionais. Bancos de dados armazenam informações de recursos genéticos vegetais e
animais (nativos e exóticos), cadastramento de conhecimentos tradicionais, produtos locais e um catálogo de atrações que promovem o turismo rural.
Novos aplicativos, disponíveis para tablets e
smartphones, são um suporte na tomada de decisão
sobre inúmeras práticas envolvendo a produção ani-
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no campo. Atrair mais jovens, capacitar produtores
rurais e profissionais para gerarem soluções cada vez
mais interdisciplinares no dia a dia nas propriedades
rurais, elevando a produtividade e com menor pressão nos recursos naturais. Um perfil inovador, empreendedor e multiplicador é imprescindível a todos
que buscam a digitalização da agricultura.
Esse ambiente digital molda agendas de desenvolvimento em várias escalas. Internacionalmente, pode
ser associado à Agenda 2030, que envolve os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Nesse
contexto, a transformação digital na agricultura pode
contribuir significativamente para o alcance desses
objetivos, por meio de um maior compartilhamento de
informações, aumento da produtividade, irrigação de
precisão, ampliação do poder de informação, monitoramento do desperdício da produção, maior integração
entre o campo e as cidades, aperfeiçoamento das cadeias produtivas, melhoria na produção aquícola, na
gestão do território e no uso eficiente da terra.
Essa transformação possui uma velocidade exponencial, com maior amplitude na economia, governo
e pessoas, tendo impactos cada vez mais sistêmicos
nos indivíduos e na sociedade. A integração entre o

conhecimento rural tradicional e o tecnológico inovador é fundamental para fortalecer ainda mais o
desenvolvimento da agricultura. Estudo recente da
Embrapa destaca que, nesse paradigma, os negócios convencionais se desenvolverão sob a ótica do
mercado digital, no qual o relacionamento entre consumidores e clientes será fortalecido por meio dos
ecossistemas empresariais, do uso intensivo da automação e da convergência das TICs na agricultura.
Diminuir a pobreza, promover a prosperidade e o
bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas devem integrar agendas públicas e privadas nas próximas décadas. Essas
condições têm impulsionado a demanda por atividades cada vez mais complexas na agricultura. O uso da
tecnologia digital no dia a dia das propriedades rurais
não é questão de opção, mas um caminho obrigatório
para tornar a agricultura mais competitiva e com maior
agregação de valor. Com a transformação digital na
agricultura, o mundo rural é repleto de novas oportunidades para trabalhar, produzir e viver com qualidade. É
necessário fortalecer ainda mais a geração de conhecimentos, tecnologias e inovações a serviço do desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira.•
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Inovação

Dinheiro
que circula

ideias

Ao propor novos modelos de negócios e estimular
soluções inovadoras em produtos e serviços, a economia
circular pode promover a competitividade e o incremento
econômico das empresas. O tema se torna cada vez mais
relevante para a indústria diante do surgimento de um
novo paradigma de desenvolvimento, desvinculado do
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consumo de recursos finitos.
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posto ao modo linear de produção, baseado
em extrair, transformar e descartar, esse
novo conceito se caracteriza pela redução
do desperdício e pelo uso consciente dos
materiais, maximizando o tempo útil de vida de cada
componente. Segundo pesquisa realizada em 2015
pela Accenture Strategy, a economia circular pode
adicionar US$ 4,5 trilhões à economia global até 2030.
Uma das oportunidades de negócio está na fabricação de produtos mais duráveis. Esse é o princípio
presente nas bandejas e copos produzidos pela CBPak
Tecnologia. A empresa fabrica embalagens feitas de
farinha de mandioca que, depois de utilizadas, são
reaproveitadas na forma de adubo orgânico. Claudio
Bastos, CEO da empresa, destaca que, na economia
circular, o mais importante não é o produto em si, mas
o que ele pode representar na cadeia de valor.
“Não vendemos apenas embalagens, mas soluções com pegada de redução de carbono e hídrica.
Todo material descartado pode voltar para a natureza. A mandioca nasce na terra, e, no final, vira adubo.
Além disso, enquanto um copo plástico gasta 450 ml
de água de processo, o copo que produzimos consome 8 ml”, explicou Bastos.

De acordo com ele, mesmo com preço superior ao
plástico, os produtos têm boa aceitação no mercado.
A empresa, que tem capacidade de produção de até
dois milhões de embalagens por mês, já consegue
atingir em torno de 40% do total, destaca o empresário. “Nosso crescimento tem sido maior nos últimos
anos e prevemos faturamento exponencial para os
próximos”, garantiu.
Produto = serviço
Outra forte tendência no conceito de produção
circular é a transformação de um modelo de negócios
baseado na venda de produtos que são ofertados na
forma de serviços. É o que faz a Alsco Toalheiro, que
realiza locação de toalhas, uniformes e equipamentos
de proteção individual.
“Fornecemos toalhas para limpeza de equipamentos industriais, as quais, depois de sujas, são higienizadas por nós e retornam limpas para a empresa.
Com isso, evita-se o desperdício de materiais. Além
disso, é uma opção mais barata para as empresas,
que poupam nos gastos que teriam ao comprar produtos individualmente”, detalhou Rômulo Sá, técnico
da área ambiental da Alsco.

Novos paradigmas
Na economia circular tudo o que produzimos
pode voltar para ser utilizado em vez de virar lixo.
Nesse modelo nada é desperdiçado. A chave para o
reaproveitamento está no design inicial do produto,
que deve ser voltado também para a transformação
e reciclagem. “Embasada nos metabolismos na natu-
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Blockchain
Pioneira em inovação sustentável, Neliana Fuenmayor, fundadora da “Transparent Company”, uma

consultoria para estratégia de sustentabilidade, inovação e comunicação, defendeu o uso da tecnologia
blockchain para melhor migração para a economia
circular. O conceito foi desenvolvido em 2008 para
dar mais segurança às transações digitais das bitcoins, mas já existem projetos utilizando a tecnologia
para outros fins como, por exemplo, a validação de
documentos.
“Nós nos preocupamos com transparência, pois
é a única maneira de ter certeza sobre as coisas. A
falta de confiança é o maior obstáculo para alcançar
a transparência completa. Assim, o blockchain desempenha um papel muito importante nos modelos
de economia circular, pois permite contratação eficiente, pagamento e rastreamento de providência do
produto”, disse Neliana.

|

Estudos em economia circular indicam que, na
indústria do futuro, prevalecerão as linhas de produção voltadas para a performance do produto, uma vez
que, em substituição ao seu consumo, será priorizado o seu uso. “Nesse modelo, a empresa não é dona
do produto, quem o detém é a Alsco. Quando um material é danificado, ele não vai para descarte. Nós nos
responsabilizamos pelo reparo”, afirmou Sá.
A economia circular pode também alavancar negócios baseados no compartilhamento de plataformas. Esse conceito pode ser observado, por exemplo, no surgimento e popularização de empresas que
oferecem serviço de carona e aluguéis de quartos e
acomodações.
Outra oportunidade está no enfoque em redes de
fornecimento de energia e suprimento totalmente renováveis, especialmente importantes para as indústrias que lidam com recursos escassos. O abastecimento circular os substitui por insumos recicláveis,
sem trazer danos ao meio ambiente.
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reza, essa economia estimulará o desenvolvimento e
crescimento em vez de destruição e desvalorização”,
explica o especialista holandês Douwe Jan Joustra,
proprietário da ICE Amsterdan.
O Consulado da Holanda no Rio de Janeiro tem
trabalhado para difundir o conceito entre as empresas fluminenses, promovendo discussões privadas
sobre as oportunidades para a implementação deste
novo modelo. “Durante nossa troca de conhecimento com o Brasil, observamos que o brasileiro parece
dominado por um desejo real de mudar modelos de
negócios e percebemos o interesse de alguns empresários em estender as possibilidades da Economia Circular para as suas empresas”, acrescentou o
especialista holandês.
Dessa parceria surgiu a ideia de se escrever um
livro em conjunto: Economia Circular Holanda-Brasil,
da Prática a Teoria. O livro, que está na sua primeira
edição, tem a participação, entre outros, de Cláudio

Patrick Vollers, o empresário fluminense coinventor
da clever caps, que já aplica esses princípios em seu
negócio. Patrick desenvolveu uma tampa que depois
de usada serve como bloco de montar. “Para fazer
o projeto, procurei por necessidades não atendidas,
depois por soluções que gerassem uma percepção de
valor para o consumidor”, contou o empresário.
Com o objetivo de conhecer o programa Economia
Circular, desde a sua concepção até sua implantação
e entender melhor este conceito adaptado ao nosso
dia a dia, o governo da Holanda levou empresários
do Rio para uma missão institucional. A visita técnica
colocou o Rio de Janeiro como o primeiro estado a
fomentar, investir e conceber uma economia produtiva que é capaz de se sustentar ao longo dos anos.
A ideia é rever os atuais modelos de maneira que
os produtos sejam projetados levando-se em consideração a facilidade de manutenção, reformulação,
desmonte para aproveitamento das partes nobres e
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reciclagem das demais; além da redução de uso de
materiais perigosos ou contaminantes; possibilidade
de decomposição. Para o fabricante surge a possibilidade dele mesmo remanufaturar o seu produto e
vendê-lo como produto restaurado; aumenta a oportunidade do leasing; e aquece os mercados de manutenção e de locação de produtos, que o usuário pode
contratar quando precisa.
Dessa parceria também resultou o livro escrito em
conjunto: Economia Circular Holanda-Brasil, da Prática a Teoria. A publicação, que está na sua primeira
edição, tem a participação, entre outros, de Cláudio
Patrick Vollers, o empresário fluminense coinventor
da clever caps, que já aplica esses princípios em seu
negócio. Patrick desenvolveu uma tampa que depois
de usada serve como bloco de montar. “Para fazer
o projeto, procurei por necessidades não atendidas,
depois por soluções que gerassem uma percepção de
valor para o consumidor”, contou o empresário. •
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Recursos Hídricos

Água,
motor da

indústria
Por Eduardo Pedroza da Cunha Lima
Pesquisador em química industrial

Diante dos grandes desafios da sustentabilidade, as empresas
brasileiras respondem com programas e iniciativas abrangentes
e buscam, fundamentalmente, uma estratégia efetiva de fast
follower, enquanto alguns poucos pensam em inovação genuína,
com um direcionamento estratégico de first mover. Alguns
investimentos em inovação visando a sustentabilidade hídrica
foram realizados por provedores especializados em parceria com
as empresas. As mais relevantes ações, no entanto, ocorreram
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no âmbito da gestão integrada de complexos industriais, casos
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bem-sucedidos de simbiose industrial, produção mais limpa,
processos de reúso da água e no incentivo ao engajamento social
em favor da sustentabilidade hídrica.
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tividades de pesquisa e desenvolvimento
foram realizadas pelas empresas, buscando a customização de algumas tecnologias
de informação e de automação em seus
métodos, para proporcionar melhor monitoramento
e gerenciamento da oferta e demanda hídricas, além
da redução de perdas nos processos existentes, bem
como estudos pilotos e adequação de tecnologias
para a realidade específica da indústria, com o objetivo de viabilizar técnica e economicamente rotas de
reúso de água.
São os casos de parcerias com provedores de
tecnologias que desenvolvem unidades pilotos e customizam processos antes de implantá-los. Existem
empresas que utilizam suas estruturas de inovação
para o desenvolvimento de soluções, como a Petrobras e a Cetrel, enquanto outras buscam convênios
com as universidades.
Gestão Integrada de Polos Industriais
A estratégia de gestão integrada tem resultados
bem-sucedidos quando todo o sistema é integrado.
Seus principais benefícios são a mitigação de riscos,
o fortalecimento das interações e sinergias entre as
empresas, o aumento da representatividade nas discussões com o estado e a sociedade civil e, principalmente, a viabilização técnica e econômica de ações
e de infraestruturas. Um bom exemplo é o caso do
Complexo Industrial de Camaçari (Bahia), que apresenta infraestrutura integrada de coleta, tratamento
e disposição final de efluentes e adução, tratamento
e distribuição de água. Com uma história de 40 anos,
reúne mais de 90 indústrias de setores diversos:
alimentos, automobilístico, químico e petroquímico,
fertilizantes, farmacêutico, celulose, termoelétricas e
metalurgia do cobre. O Polo Industrial é um dos maiores complexos integrados da América do Sul, tem um
faturamento anual da ordem de US$ 15 bilhões e emprega cerca de 15 mil pessoas diretamente e outras
30 mil por meio de empresas contratadas.
Desde a sua fase inicial, em meados da década
de 1970, o projeto do Polo de Camaçari considerou
as questões ambientais como prioridades, com o planejamento da integração da infraestrutura de tratamento de efluentes a partir da Cetrel. Com a evolução
do complexo industrial, a Cetrel também ampliou sua
atuação, por meio de um grande programa de monitoramento ambiental que já ultrapassou 25 anos de
atuação, contando com a operação de aterros industriais, incineradores de resíduos sólidos e líquidos
e o suprimento hídrico de mais de 45 empresas do
Polo através de fontes naturais superficiais e subter-

râneas, reúso de água e o aproveitamento da água de
chuva. Verifica-se, como resultado da gestão integrada da viabilidade de importantes ações de sustentabilidade hídrica:
• Uso racional das fontes hídricas subterrâneas,
evitando problemas de rebaixamento e consequentemente riscos de indisponibilidade;
• Programas de controle da poluição na fonte e
tratamento sinérgico de efluentes para disposição
ambiental adequada e com menor custo operacional;
• Viabilidade técnica e econômica de fontes hídricas alternativas através do tratamento de efluentes
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Simbiose Industrial
A prática de simbiose industrial envolve indústrias, tradicionalmente separadas, em uma abordagem coletiva de vantagem competitiva, compreendendo intercâmbio físico de materiais, energia, água
ou subprodutos. O ponto principal da simbiose industrial consiste na colaboração e nas possibilidades
sinérgicas oferecidas pela proximidade geográfica. O
termo baseia-se no conceito de relações simbióticas

biológicas, no qual, organismos independentes podem encontrar benefícios mútuos através da troca de
recursos, sendo estes geralmente resíduos.
Ainda que muitas empresas não estejam inseridas em um complexo industrial com gestão integrada,
muitas adotaram estratégias de cooperação para enfrentar a crise hídrica. É o caso, por exemplo, da Alcoa
e da Ambev no Maranhão. A água é um insumo-chave
para a Alcoa realizar o refino de alumina. Apesar de
utilizá-la em circuito fechado, evitando desperdício
ou descarte, há a necessidade frequente de reposição devido às perdas por evaporação. Dessa forma,
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industriais e do aproveitamento das águas de drenagem de chuvas de todo o complexo.
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a parceria entre Alcoa e a Ambev viabilizou reutilizar
a água proveniente do tratamento dos efluentes da
cervejaria nos processos da Alcoa, trazendo vantagens econômicas e ambientais, reduzindo custos e
evitando o lançamento de efluentes tratados no leito
hídrico.
Por sua vez, a Produção Mais Limpa (P+L) é a expressão consagrada para designar práticas preventivas. Segundo a Divisão de Tecnologia, Indústria e
Economia do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, o conceito P+L é a “aplicação contínua de uma estratégia ambiental integrada e preventiva para processos, produtos e serviços, a fim de
aumentar a eficiência global e reduzir os riscos às
pessoas e ao meio ambiente”.
Reúne estratégias diversas da indústria para a
prevenção da poluição e redução das demandas dos
processos produtivos por recursos naturais. Há vários casos de melhorias contínuas para redução de
perdas de insumos nos efluentes, redução de perdas
de água, mudanças de tecnologias e rotas etc. Entre
os exemplos mais relevantes para a redução na demanda de água na indústria encontram-se as estratégias associadas às mudanças no controle, ou adoção
de outras tecnologias, nos processos de trocas tér-

micas ou nos processos de lavagem e de sanitização.
Um exemplo bem-sucedido é o caso da fábrica da Coca-Cola, em Jundiaí (SP), umas das maiores produtoras da companhia e que apresenta um dos melhores
índices de consumo de água por litro de bebida, em
média 1,41. Com a eliminação de pontos de desperdício e a valorização de todas as oportunidades de
melhorias sistemáticas e contínuas e, principalmente, com mudanças no processo de sanitização, a empresa economizou 13 mil m3 de água por ano.
Reúso na Prática
Há casos na indústria brasileira de reúso de água,
seja através do reciclo das águas residuárias tratadas
de seus processos internos, ou através do aproveitamento de efluentes sanitários ou industriais externos. Para o tratamento das águas residuárias sempre
haverá demandas de investimentos em tecnologias,
infraestrutura de coleta, tratamento e distribuição,
demandas energéticas e custos operacionais com o
insumo.
A viabilidade do reúso de água sempre passará
pelas características da água residual e da característica da água que se deseja; e sua análise de sustentabilidade avaliará as vantagens de reaproveitá-la

de crises hídricas, nas
últimas décadas no Brasil,
associadas com os impactos
significativos na rotina das
pessoas e à economia nacional,
intensificaram os debates e
as iniciativas ligadas à gestão
hídrica sustentável

Descrição da solução e resultados
alcançados
O projeto Aquapolo abrangeu dois grupos de soluções tecnológicas para o uso eficiente da água:
• Tratamento dos efluentes para reúso da água –
reúso direto;
• Aumentos dos ciclos da água em torres de resfriamento, na medida em que disponibilizou água com
melhor qualidade.
O principal impacto ocorreu com o reúso da água
a partir do tratamento dos esgotos sanitários, via
tecnologias de filtros de disco, reatores biológicos,
membranas de ultrafiltração e osmose reversa.
Perspectivas
A intensidade e a regularidade de crises hídricas, nas últimas décadas no Brasil, associadas com
os impactos significativos na rotina das pessoas e à
economia nacional, intensificaram os debates e as
iniciativas ligadas à gestão hídrica sustentável. Adicionalmente, o setor industrial incluiu nas agendas de
discussões a análise de risco dos recursos hídricos
e reflexões sobre o padrão de consumo e a capacidade de planejamento e engajamento social. A questão
principal é sabermos se nossa capacidade de prover
ações de engajamento social estará em tempo, ritmo
e intensidades suficientes para superar nossas crises, mitigar riscos futuros e planejar de forma efetiva
o crescimento econômico com sustentabilidade. •
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Histórico e Contexto
O Aquapolo está inserido em sub-bacia hidrográfica do Alto Tietê, região com alta ocupação urbana
e industrial. A área drenada pelo rio Tietê contempla 34 municípios do estado de São Paulo e ocupa
grande parte do território da Região Metropolitana da
Capital. Nessa região se estima que a disponibilidade
hídrica per capita de água superficial esteja em torno de 130 m3/hab/ano. O suprimento populacional,
historicamente na região, demanda prioridades de
investimentos em gestão da oferta como a integração
com bacias de outras regiões e uso de fontes subterrâneas, bem como de ações de gestão da demanda
hídrica. Avaliando a disponibilidade hídrica per capita
de água superficial de todo o estado de São Paulo, os
valores ficam em cerca de 2.270 m³/hab/ano.
Em 2009, diante de um quadro de escassez hídrica na Região Metropolitana de São Paulo, foi formada
uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) entre
a SABESP (49%) e a Foz do Brasil (51%), constituindo a empresa Aquapolo Ambiental S.A. Por meio de
contrato de fornecimento de água industrial de alta
qualidade, celebrado entre a Quattor (atual Braskem),
com prazo de vigência de 43 anos, tornou-se viável
investimentos da ordem de R$ 396 milhões para a
produção e distribuição de água de reúso para a indústria.
O projeto foi inaugurado em 2012 e atende, além
da Braskem, empresas como a Cabot, Oxiteno, Oxicap, White Martins e, mais recentemente, as empresas Bridgestone e a Paranapanema. O volume de
fornecimento atual do Aquapolo é da ordem de 650
litros/s. Em 2017, a participação da Foz do Brasil foi
adquirida pela BRK Ambiental, uma empresa privada
de saneamento, presente em mais de 180 municípios.

A intensidade e a regularidade
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e os custos financeiros e energéticos associados.
Empresas de setores diversos: petróleo, petroquímica, celulose, mineração e siderurgia apresentam, em
diferentes proporções, projetos de reúso de água. O
projeto mais destacado, premiado nacional e internacionalmente, foi o Aquapolo, que se tornou o maior
empreendimento para a produção de água de reúso
industrial na América do Sul e o quinto maior do
planeta. É uma parceria entre a BRK Ambiental e a
SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O Aquapolo tem a capacidade de
produzir 1.000 litros/segundo de água de reúso, dos
quais fornece por contrato 650 litros/segundo para o
Polo Petroquímico da Região do ABC Paulista. Ressalta-se que o referido volume equivale ao abastecimento de uma cidade de 500 mil habitantes.
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Solução

premiada
Por Denise Almeida
Jornalista
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primeira premiação de “Responsabilidade Socioambiental” foi concedida pela Rede Ambiental de Responsabilidade Social (Rares-NR) e
pela Associação dos Notários e Registradores
do Brasil (Anoreg-BR), em novembro de 2016.
No ano seguinte, a associação foi uma das vencedoras do Concurso de Fotografia da ONU, na
categoria Vida Terrestre. Em maio deste ano,
a Arisp foi contemplada com o 6º Prêmio de
Sustentabilidade da Fecomercio-SP, na categoria Entidade Empresarial; e, em junho, o
presidente da associação recebeu o Diploma
de Honra ao Mérito – pelos seus relevantes
serviços prestados à sociedade brasileira e ao
mundo, pertinente à sustentabilidade, o Word
Company Award (Woca), na Eslovênia.
As práticas ambientais começaram em
2005, com a implantação do Ofício Eletrônico, serviço de emissão de certidões digitais
para o Poder Público, que reduziu o consumo
de água, energia elétrica, papel, impressões e
correios. Desde o início do uso da ferramenta
foram economizados mais de R$ 6 bilhões.
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O Sistema de Gestão Ambiental
Integrado, da Associação dos
Registradores Imobiliários de São Paulo
(Arisp), começou a ser desenvolvido em
outubro de 2014. Depois de quatros anos
de implantação, o projeto obteve a adesão
de 60% dos 316 cartórios de registro de
imóveis associados e quatro prêmios de
relevância nacional e internacional.
Para o presidente da Associação,
Francisco Raymundo, as premiações
representam o reconhecimento do
trabalho e do comprometimento da
entidade na promoção de práticas
sustentáveis. “Procuramos estabelecer
ações capazes de gerar sustentabilidade
por meio da participação efetiva de
conscientização e busca por soluções
inovadoras que possam conduzir a um
futuro mais equilibrado e justo para
todos”, declara o presidente.
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O investimento em sustentabilidade resultou na
criação da Floresta dos Registradores, em Itaquiraí,
Pantanal do Mato Grosso do Sul, em parceria com o
Green Farm CO2Free, o maior clube de sustentabilidade compartilhada do mundo. A área de mata nativa preservada com 43 mil metros quadrados, com
a junção de três biomas – Mata Atlântica, Cerrado e
Pantanal – é responsável por neutralizar 1.124 t de gás
carbônico, emitidos por todos os cartórios do estado.
Com a parceria, a Arisp ampliou sua presença em
outros projetos do Green Farm CO2Free, entre eles,
viveiro de mudas, Agro, Educação Ambiental, Centro
Conservacionista e Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.
• O viveiro tem capacidade para produzir, por ano,
35 mil mudas de árvores nativas de 48 espécies diferentes, que são distribuídas gratuitamente para reflorestamento.
• O Agro, sistema florestal, que serve de modelo
de cultivo sustentável e escola para famílias de assentamentos de terra. Nele, os pequenos produtores
aprendem a plantar sem que seja necessário derrubar a floresta.
• O projeto de Educação Ambiental recebe a visita de cerca de 4 mil crianças e adolescentes, de
diversas instituições de ensino do país, para aprenderem, na prática, a importância da preservação do
meio ambiente.
• O Centro Conservacionista de Animais Silvestres mantém animais ameaçados de extinção, com o
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objetivo de que se reproduzam. Entre eles estão a
anta, o mutum-de-penacho, a arara-azul e a paca.
• O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres
recebe os animais apreendidos pelas polícias ambiental e florestal ou resgatados de queimadas e atropelamentos. O centro já devolveu para a natureza 3.700
bichos, entre onças, raposas, antas, araras, papagaios,
tucanos, macacos de diferentes espécies, lontras, jacarés, tartarugas, marsupiais e tamanduás. Os que não
se recuperam totalmente são mantidos pelo projeto.
Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela
parceria Green Farm e a Associação podem ser acompanhados em tempo real: http://sustentabilidade.registradores.org.br/indicadores-green-farm, além de os
projetos serem abertos para a visita dos registradores.
O Sistema de Gestão Ambiental Integrado apoia
também instituições filantrópicas. Este ano, as ações
sociais estão voltadas para o Instituto de Tratamento do
Câncer Infantil, Hospital Itaci; e o Centro de Reestruturação para a Vida (Cervi), que dá assistência a mulheres e familiares que enfrentam uma gravidez inesperada ou são vítimas de abuso sexual, violência doméstica
ou que tenham passado pela experiência do aborto.
Em outras ações na capital paulista, a Arisp entregou uma quadra poliesportiva, material esportivo
e um playground completo para a Associação do Mutirão do Pobre, na Zona Norte, que atende 600 crianças e suas famílias; e o Asilo Ondina Lobo, na Zona
Sul, que abriga 100 idosos, recebeu um caminhão de
doações de roupas e itens de higiene pessoal.
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Quatro anos de empenho
A gestora e perita ambiental da Arisp, Veridiana
Aguiar, lembra que, no início, foi difícil convencer os
associados a participar do projeto, mas atualmente,
muitos estão convencidos da eficácia das práticas sustentáveis. “Dois cartórios instalaram sistema de energia
solar fotovoltaica; outros mostraram interesse nessa
tecnologia sustentável; e 30% substituíram as lâmpadas
antigas pelas de nova tecnologia”, exemplifica.
Para chegar a esse patamar, foi necessário realizar
o que eles chamaram de levantamento ambiental em
todos os Cartórios de Registro de Imóveis do estado.
“Para facilitar e encurtar o tempo de trabalho, criamos
o site http://sustentabilidade.registradores.org.br/ em
que foi divulgada a nossa política ambiental e o cadastramento, com um questionário acoplado, com 20 perguntas de respostas obrigatórias”, explica Veridiana.
As indagações são sobre o número de funcionários, média de atendimentos diários, tipo de papel utilizado no cartório, descrição do prédio onde o cartório está instalado, acessórios para economia de água,
acessórios para economia de energia, tamanho da
frota, como é feita a separação e destinação do lixo

(resíduos sólidos), qual o destino do lixo eletrônico,
quantidade de materiais descartáveis utilizados no
cartório, ações socioambientais que o cartório já realiza, gasto com energia elétrica e com água, detalhes
sobre o sistema de ar condicionado.
Os dados mostraram que cerca de 6 mil pessoas
trabalham nos cartórios no estado de São Paulo, nos
quais, em média, são realizados 31 mil atendimentos,
diariamente. Ainda segundo a pesquisa, apenas 10%
dos cartórios utilizavam algum tipo de papel reciclado, 8% empregavam algum dispositivo para economia de água, que esses estabelecimentos utilizam em
média 800 mil copos plásticos descartáveis ao ano e
75% deles já faziam a separação e a destinação correta dos resíduos sólidos.
A partir dessas informações, foi possível traçar
o planejamento para reduzir os impactos negativos
das atividades ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, reduzir custos. Cada cartório, que adere voluntariamente ao projeto, recebe consultoria ambiental
individualizada gratuita e um relatório técnico individualizado, com dicas de ações para reduzir seus
impactos e custos.
Durante um ano, o Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Arisp buscou parcerias
de novos produtos, como, por exemplo, o papel feito de bagaço de cana-de-açúcar, da empresa GCE
Papéis, ou as torneiras automáticas, temporizadas,
100% brasileiras e com garantia de 10 anos, fabricadas pela Carneiro Metais. Veridiana também des-

|

A Associação desenvolve ainda o programa Presente Sustentável, em que são ensinadas técnicas
de aproveitamento e reutilização de vários materiais,
que seriam normalmente descartados, para produzir
artesanato, artigos de decoração, plantio de hortas
em pequenos espaços, dispersão de sementes etc.
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taca os copinhos biodegradáveis à base de mandioca, da CBPak, e as lâmpadas e luminárias de LED,
da marca Golden. As compras feitas pelos cartórios
não tiveram a intermediação da Arisp. Cada um dos
associados decidiram quais ações ambientais seriam
privilegiadas, em que momento e em que ritmo implantariam as modificações.
Os produtos adquiridos pelos cartórios são avaliados no site, o que possibilita saber o que cada um
achou das indicações e de que forma cada uma das
empresas agiu. “Esse feedback é essencial para mantermos uma consultoria de excelência e substituir, se
for o caso, os fornecedores”, informa Veridiana.
Coube ao Departamento de Marketing e Comunicação da Arisp divulgar os novos produtos e seus benefícios, e não demorou para que os registradores começassem a se interessar pelas indicações. A divulgação
das ações foram ampliadas com o programa de WebTV,
Registro Verde, desenvolvido pelos departamentos de
Sustentabilidade e pela TV Registradores.
Dentro dos cartórios foi criada a figura do agente ambiental, funcionários escolhidos pelo oficial ou
eleitos por seus colegas. Os agentes são a ponte entre o cartório e o Departamento de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da Arisp, além de ter uma participação efetiva e motivacional em todas as ações de
sustentabilidade nos cartórios.

A agente ambiental Jessica Monteiro, oficial de Registro de Imóveis e Anexos de São José do Pardo –
Divinolândia, São Sebastião da Grama – em São Paulo, participa do projeto desde o início. “O cartório já
realizava várias ações ambientais e socioeducativas, e
queríamos ampliar nossa atuação”, explica Jessica. As
ações eram realizadas em creches, asilos e na Apae,
nos bairros mais pobres dessas três cidades. O cartório promovia a doação de livros, brinquedos, agasalhos, alimentos e itens de higiene e limpeza em datas
comemorativas: Páscoa, Natal, Dia das Crianças etc.
Como agente ambiental, Jessica dissemina práticas sustentáveis para os funcionários, orientando a
redução do consumo de água e energia, reciclagem
de papéis, além da compra de produtos de fornecedores locais. Segundo Jessica, as embalagens dos produtos de higiene e limpeza são devolvidas para ser
recicladas, assim como o lixo. “Cultivamos uma horta
dentro do cartório, com hortelã, alecrim e pimentas,
além de incentivar o plantio de árvores”, acrescenta Jessica. O cartório participa também do projeto
“Adoção Afetiva”, em que os notários e registradores
adotam uma escola para promover atividades em benefício da comunidade. A escolhida pelo cartório foi
a Tarquínio Cobra Olinto, da 1ª à 4ª série, que recebe
projetos e palestras. “Recentemente reformamos a
quadra da escola”, conclui Jessica. •
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sustentáveis
Schneider Electric integra ranking
de empresas baixo carbono
A Schneider Electric figura, entre os fabricantes de equipamentos elétricos, como líder do ranking no que
tange à estratégia e ao preparo para a transição para uma economia de baixo carbono. O reconhecimento vem de
um estudo recém-publicado pelo CDP (antes conhecido como Carbon Disclosure Project), organização sem fins
lucrativos que tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de economias sustentáveis. A Schneider também
faz parte da Climate A List, iniciativa do CDP que relaciona empresas líderes na luta contra emissões de carbono.
Entre cerca de 2.500 inscritos, apenas pouco mais de 100 companhias em todo o mundo constam nessa lista.
“Os rankings do CDP estão se tornando cada vez mais influentes entre as empresas e seus stakeholders. É
mais um reconhecimento de que as soluções que ofertamos de fato contribuem para a redução de emissões de
carbono dos nossos clientes”, pondera Regina Magalhães, diretora de Sustentabilidade e Inovação da Schneider Electric para América do Sul. E completa: “Valor compartilhado é o melhor caminho, ou seja, a geração de
valor econômico deve estar intrinsecamente ligada à criação de outros valores para a sociedade, para o meio
ambiente. Sustentabilidade é estratégia de negócios.”
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Instituto Nissan apoiará projetos
de transformação social
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O Instituto Nissan, braço social da Nissan do Brasil,
lançou seu primeiro Edital de Projetos que irá aportar
R$ 1.225.000 para iniciativas com foco em transformação social. Os projetos a serem apoiados deverão se
enquadrar em um dos quatro pilares da organização:
Educação Profissionalizante, Tecnologia e Inovação,
Meio Ambiente e Mobilidade e, de preferência, contarem com a educação como temática transversal.
“O edital é uma das novidades do Instituto, que
completou 5 anos e está reestruturando sua forma de
atuar e de direcionar seus recursos. O objetivo é dar
mais transparência aos seus investimentos, dialogar
de maneira mais direta com organizações e formar
parcerias com alto impacto positivo para as comunidades onde os projetos serão desenvolvidos, como uma
forma da empresa investir na sociedade onde ela atua
e participa”, disse Rosane Santos, presidente do Instituto Nissan e gerente de Sustentabilidade da Nissan.
O Instituto Nissan tem como premissa atuar nas
regiões onde suas unidades estão inseridas. Por isso,
o Edital também tem este recorte geográfico, focando
nos seguintes municípios e regiões metropolitanas:
Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), São Paulo (SP) e
Curitiba (PR). A lista completa das cidades abrangidas pela chamada pública está disponível no Edital.

Ao todo, serão escolhidos seis projetos que apresentem soluções inovadoras e criativas dentro dos
eixos de atuação propostos, considerados prioridade
tanto para o Instituto quanto para o país. Os apoios
terão início em 2019 com a duração de um ano.
O edital está disponível no site: http://nissan.portalongfacil.com.br/Login.aspx. O período de inscrições é de 20 de setembro a 20 de outubro de 2018. A
divulgação dos resultados será feita em 23 de novembro de 2018 no site do Instituto Nissan. Mais informações: http://www.institutonissan.org.br/edital-2019/.

Vivo, Raízen e Ericsson abrem chamada
de startups com foco em IoT
Vivo, Raízen e Ericsson, por meio da Wayra e do
Pulse, em parceria com a EsalqTec, lançam chamada
de startups para participarem do Agro IoT Lab 2018
– programa de desenvolvimento de aplicações para o
campo com foco em Internet das Coisas (IoT).
O processo é aberto a todas startups que tenham
interesse em desenvolver e acelerar projetos para o
agronegócio, com foco em soluções e produtos tecnológicos como IoT, energia, hardware, Inteligência Artificial, Machine Learnig, SaaS, Big Data, Cloud Computing, E2E (end to end), entre outros. As inscrições
devem ser feitas no portal www.pulsehub.com.br, até
o dia 14 de outubro.
A iniciativa une empresas e setores fundamentais
para acelerar a transformação digital no agronegócio.
A Vivo levará a sua rede móvel 4G para o campo, utilizando a frequência de 450 Mhz; a Ericsson fornecerá
apoio às empresas por meio do uso de plataformas de
software para IoT; e a Raízen, a expertise e infraestrutura agrícola e o acesso aos canaviais.
“Essa união tem como objetivo desenvolver as
tecnologias que colocarão o agronegócio no mundo
da Internet das Coisas, apoiando-se no ecossistema
de inovação aberta, com startups de base tecnológica
focadas em resolver as necessidades do campo”, explica a diretora de Inovação e Produtos B2B da Vivo,
Debora Ignacio Bortolasi.

Os dez selecionados terão acesso ao espaço compartilhado do Pulse, localizado em Piracicaba, e a toda
a sua infraestrutura de mentoria, workshops, networking, treinamentos aplicados ao agronegócio, além de
terem a possibilidade de participar do ecossistema
da Wayra com mentorias, workshops e treinamentos
aplicados ao negócio. As empresas serão acompanhadas pela Wayra e, caso faça sentido para os dois lados,
poderão receber investimento no futuro. A EsalqTec
auxiliará os selecionados na facilitação acadêmica
das tecnologias.
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Para minimizar o impacto de suas atividades no meio ambiente, a CommScope implantou o Programa
Green de reciclagem e conservação da energia, que acaba de atingir a marca de 25.000 quilos de cabos
de cobre reciclados. Além de evitar que esse volume de material fosse descartado de maneira incorreta,
a iniciativa também gerou receita convertida em uma doação equivalente a 1.500 árvores, para o projeto
Florestas do Futuro, da Fundação SOS Mata Atlântica.
“Em vez de o cliente enviar os cabos a um aterro sanitário, resultando em um impacto ambiental de
longo prazo, nós fizemos uma parceria com uma empresa de reciclagem reconhecida pelo mercado para
recolher esses cabos velhos e separar completamente os materiais utilizados para produzi-los. Nesse
processo, o cobre e os polímeros são separados e preparados para serem reciclados e reutilizados ou
descartados de forma correta e segura, evitando assim a contaminação do solo”, explica Simone Vieira,
engenheira de Aplicação de Campo da CommScope.
O Programa Green da CommScope de reciclagem e conservação da energia foi criado em 2012. Contato para solicitar a coleta ou alguma outra informação sobre o programa: green@commscope.com.
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Programa da CommScope atinge o marco
de 25 mil kg de cobre reciclados
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As ações destas empresas não param de crescer.

As ações destas empresas não param de crescer.
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Cada dia mais e mais empresas investem em ações sociais.
NÓS é a revista que mostra todas elas.
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Revista sobre as empresas
com maior atuação social.
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makes us righteous, that of moderate acts that makes
us moderate, that of brave acts that makes us brave.”
It turns out, then, that the ability to become ethical
people can only be achieved and improved by habit.
Again in Aristotle, the practice of virtues is like playing musical instrument: the more one practices, the
more virtuous one remains. Therefore, business ethics should be understood as a continuous and practical exercise of the virtues (what one is best) by the
employees and, consequently, by the company.
The question now posed is: even in the face of the
myriad advantages of ethical business sustainability,
why do so many companies opt for noncompliance?
I indicate three main factors for this Brazilian reality.
In the first place, there is in general in the Brazilian business the maintenance of the status quo with
strong tendencies to the Gabriela syndrome: “I was
born like this, I grew this way; I am really like that; I
will always be like this”. They are companies whose
teachings and traditions are passed on within the
family and thus copied and reproduced uncritically.
Compliance is therefore something that concerns the
continuity and profitability of the business, and consequently, it is not rare in cases where it is seen as
a real threat.
Second, the general ignorance about the undeniable benefits of compliance is something that plagues
our entrepreneurs. Even in large capitals like Rio de
Janeiro, compliance is something commonly associated with Operation Lava Jato or anti-corruption.
Ask a small or medium São Paulo businessman about
compliance, and he will at least respond to something
close to anti-corruption and employee training. Around
here, compliance is still a subject little known to
small companies and relegated by the large ones. The
consequence could not be worse. Ignorance and/or
rejection is an important indicator of the crisis experienced by Rio de Janeiro. The reason? It´s simple!
Where companies are not led to adopt their own risk
management and employee training mechanisms;
where the constitutionally imbued authorities do not
supervise; where ignorance reigns, corrupt and corrupt find perfect setting to perpetuate their ills.
Compliance, however, is not just anticorruption
control mechanisms. Currently, these entrepreneurs
are unaware, for example, that corruption is one of
the risk subsystems that thesis companies should
be concerned about. For no other reason, the United States Sentencing Commission’s US Sentencing Guidelines, paragraph 8B2.1 (2) (B) – (C), clearly
states that “risk assessment is critical to the development of a strong compliance program”. It is precisely
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ccording to the American philosopher Ayn
Rand, every intelligent, courageous, hardworking or daring person produces human
relations, whether economic, political or
existential. It is precisely from the interhuman (or
dialogical, according to Martin Buber’s conception)
that ideals of civility, cordiality, respect, justice, etc.
arise; ideals that are part of the ethical commitment
to the other.
From this interrelation with the other – be it between companies, employees, public power, society – arises the ideal of purpose of actions. Explain
yourself. According to Aristotle, the wisdom (σοφίαν)
– translated, it is known why, as “metaphysics” –
represented and was exuberant in the knowledge of
certain principles and causes. These principles and
causes, in turn, would determine the purpose of the
sciences. Or, in his words, “the end and purpose is
the end of some action, and all actions imply movement.” In other words, we relate to one another insofar as we search for or perceive fruits of this relationship, be they economic, affective, spiritual, etc.
It is precisely from this feeling or perception of mutual advantage that agreements, contracts, business,
among others arise.
But how do they guide these relationships –
whether economic or social – under the prism of business ethics? Initially, it is fundamental to understand
that the concept of ethics cannot be given a different
meaning when combined with the word “business”.
Explain yourself. One of the most common mistakes
in today’s society is not understanding what words
have their own concept and meaning. Just search
the concept of business ethics in Google or in books.
Among so many others, business ethics is commonly
defined “as a value of the organization that ensures
its survival, its reputation and consequently its good
results”; or “business ethics determines morals and
conduct within companies.”
However, according to the Hellenistic and Aristotelian conception, ethical and moral are species of
the genus “virtue”. In Greek, the word virtue is understood as αρετή (areté), whose concept literally expresses that in which someone is the best, most excellent. For this reason, argues Aristotle, in his book
“Nicomachean Ethics”, that virtue can be of two types:
a) intellectual – relative to the sciences, instruction or
learning; or b) morality/ethics – relative to habit, but
for no other reason than that its name is derived from
that word (ἔθος = habit, and ήθος = character, changing only the first letter). In the words of the staggered
philosopher, “it is the doing of righteous deeds that
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through the risk assessment that the compliance professional identifies the so-called risk factors to which
the company, with its activity, is subject. Risk factors
include, for example, the country, the industrial sector, the business opportunity, potential partners, level
of involvement with public power, existence of sector
regulation, and, finally, the activity performed by the
company.
Consequently, compliance is an indispensable
tool for the company’s sustainability, since it identifies, protects and minimizes the exposure of risks
(operational risk, against infractions, liquidity and image), avoiding economic losses and even bankruptcy.
Regardless of the corporate structure, each company
is subject to various business risks. For example,
unsuccessful tax planning can lead to bankruptcy;
a marketing action can cause a crisis of image and
reputation, if carried out in an excessive way; an uncontrolled dam can wipe out thousands of lives and a
whole region.
Third, entrepreneurs simply ignore compliance,
for they find in noncompliance the most “pleasurable” way to gain undue advantage over adversaries,
especially to achieve exponential growth. According
to Aristotle, there are three things that impel us to
choose and three others that lead us to avoid them,
namely: the noble, the useful and the pleasurable and

their opposites: the vile, the harmful and the painful. These entrepreneurs choose pleasure as good
and dodge pain as evil. However, as the philosopher
stresses, pleasure and pain assume different conceptions when related to ethics. This is because, in many
cases, doing the right thing requires sacrifice, renunciation, and consequently pain.
For these entrepreneurs, there is no compliance
program that can be minimally effective, since nonconformity is something inherent, natural; and, as
Aristotle points out, “nothing natural can be altered
by habit.” The stone, whose nature is to move downward, cannot, by virtue of habit, move upward, though
we train it infinitely many times; likewise, the smoke
cannot be accustomed to move downwards, since its
density (its nature) is smaller than the density of the
atmospheric air.
The conclusion, therefore, is that “the virtues are
not generated neither by nature nor by nature”, which
enables us to receive them. Ability that is improved,
voluntarily, by habit.
What to do in cases of corruption or institutionalized nonconformities? What is the role of compliance
and of its professionals? At times, all we have most
precious is the “simple” exercise of an ethical life, in
the hope that such behavior may inspire every community to do business in the same way. •
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n urban centers such as Rio de Janeiro,
talking about urban mobility requires special care because the high levels of violence and insecurity that shape the city
have an intimate and profound impact on the lives of
the population and on the way people access and experience the city. The issue of urban mobility is no
longer confined to discussing the dynamics of public
transport and the quality of the infrastructure offered
to the population to cover also the factor of urban
violence as a fact that ostensibly interferes with the
coming and going of every citizen.
War Rhetoric
The city of Rio de Janeiro presents a singularity in
relation to other great Brazilian cities: it is steeped in
a political rhetoric that revolves around the discourse
that Rio is a city at war, promoted and nourished by
official speeches of authorities, by the media and society. This power technology catalyzes an imaginary
of a city divided between those who are the cause of
the problem of violence and those who are its victims.
The imagery and rhetoric of a divided city does
not come from today. Rio de Janeiro is a city built
by several hills, on which large housing settlements
were formed at the turn of the 19th century. At the beginning of the twentieth century, the central regions
of the city were swept away by hygienic processes,
and a large part of the poor, and mainly black, populations were removed and moved to more distant hills,
located on the outskirts of the city. Formerly, in its
colonial and imperial past, Rio de Janeiro was characterized as one of the world’s largest slave ports,
importing and exporting a contingent of blacks who
worked as free labor for works in every colony and
then empire.
Since its founding, the city of Rio de Janeiro locates and distributes citizenship according to ethical and political discourses that segregate the urban
space in terms of those who must be defended, protected and privileged and those who must be contained, removed and precarious. In a way, the imagery of war, which produces segregation between
enemies and allies, haunts the city from its earliest
days, categorizing and distributing distinct forms of
citizenship.
The city map of Rio de Janeiro can be understood
as a type of moral geography that locates those lives
that must be protected even if, for that, other lives
are destroyed. This political imaginary fueled by the
discursive repertoire of security not with the other,
but in spite of the other establishes a cleavage in the

society of Rio between those whose lives are killable
and those whose lives are livable. The practices of
militarization of favela spaces, as well as the innumerable invasions of dwelling houses for the occupation of military police in regions of intense conflict
with the traffic are some of the perverse effects that
this discursive imaginary produces in the city.
Effects of war rhetoric
Since the 1990s, Rio de Janeiro has been experiencing the most tragic effects of this technology
of power, that is, it is the strategy of militarization
as a way of confronting violence, or more precisely,
confronting those who are considered as causes of
violence and the protection of those who are understood as victims. The imaginary of a city at war is
reinforced by the ostentatious presence of soldiers
in the streets and roads, because a war is not carried
out without soldiers. In the same way, the imagery of
war is further strengthened by the rhetoric and symbolism of territorial occupation.
In a recent past, the forces of the Pacifying Police
Unit (UPP), a police force designed specifically to operate and build bases within the favela spaces of the
city, staged the hoisting of the flags of Brazil and the
state of Rio de Janeiro while live coverage narrated
that moment as the recapture of that territory by the
Brazilian state, recovering the formality and monopoly of power in the hands of the public power.
A recent study in partnership with the Heinrich
Böll Foundation reveals the effects of urban violence,
intensified by the ostensible militarization of life in
the favelas, which impact sharply and immediately
the way the favela resident accesses the city he lives
in. In February 2017, the context of violence in the
Complexo do Alemão community was aggravated by
the invasion and occupation of some houses of residents by the UPP military police in the favela of Nova
Brasília. Some residents’ homes were occupied with
the purpose of being used as a strategic point of observation for the traffickers and that, according to the
police, such houses would be empty. However, according to residents, the houses were not empty and
residents were being expelled by the police.
From the beginning of February of that year, the
Complexo do Alemão went on to live days of extreme
violence in which one of the most basic rights of the
citizen, the right to housing, was totally violated by
the same State institutions, it. According to data collected by the Colectivo Papo Reto, a monthly calendar
of the shots heard by the population of Complexo do
Alemão was drawn up, revealing a frightening sta-

A catastrophic scenario
The state of Rio de Janeiro, since 2015, has been
suffering one of its worst political and financial crises
caused by the fall in revenues and countless cases
of corruption and misappropriation of previous and
current governments. Thousands of civil servants
are not being paid and the State University of Rio de
Janeiro has undergone a major process of scrapping
and dismantling. The police forces do not have effective leadership and are catalyzed as the armed wing
of a society that systematically bets on the production
and maintenance of inequalities. In addition to failing
to fulfill their constitutional attributions for the protection of all citizens, they are being targeted insofar
as they also target. Bankruptcy is total, the crisis is
rambling and the devastating consequences, especially for slum dwellers.
Faced with this calamitous situation, president
Michel Temer decreed in February 2018 an intervention in the state of Rio de Janeiro. The entire public security apparatus of Rio de Janeiro is, until the
end of 2018, under the command of a Brazilian army
general. Militarization finally consolidates as federal
policy, narrowing any possibility of policies that approach public security as citizen public security and
not as a tactic of war. It is not, however, the first time
that Rio has been subjected to military intervention.
In 2014, at the World Cup, the Army was also called
to occupy the Favela da Maré at a cost of R$ 600 million (about 171 million euros) for 15 months and thus
ensured the displacement of visitors disembarking
at the international airport and reinforced the idea of
security in the city. But it was in 1994, the so-called
Rio Operation that transferred, much as it is happening at that time, state security to the Eastern Military
Command, exactly the same as that assumed by the
state in 2018. As in 1994, which can be expected from
this intervention is more inequality, more violation of
rights and, fundamentally, the maintenance of Rio’s
political geography, in which citizenship is distributed according to race and address. How is it possible to have any right to the city in the face of such a
catastrophic scenario? •
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Urban Mobility: Right to the city
and to life
In mid-2011, after a long work that cost R$ 210 million (about 60 million euros) to the public coffers, the
German cable car was inaugurated. The cable car was
one of the works that integrated with the speech of the
city with inclusion, safe for the population and visitors
of the mega events that would occur in the city.
Like most favelas in the city of Rio de Janeiro, the
Complexo do Alemão is a region of many hills, which
makes mobility within the complex very difficult. The
cable car had been sold as an equipment that would
solve this problem, since it would connect points of
some of the hills, allowing a rapid displacement of the
population, which would not have to sneak through
steep climbs.
Since mid-2016, however, the cable car is inoperative and there is no expectation of returning operations. Compared with the numbers of the shootings
reported by the “Coletivo Papo Reto”, in which 73.79%
of the days were served by shootings, the same cannot be said of the cable car, which operated for exactly 0% of the days. An expensive equipment that
could facilitate the daily lives of thousands of people
was simply abandoned at the same time as the state
intensified its police presence. This contrast between
the bankruptcy of a policy of urban mobility and the
intensification of a policy based on the imaginary of
war is emblematic of how the public power sees the
favelas: simply as the fronts of battle.
This contrast takes shape in the favela’s life in a
perverse and brutal way, insofar as its most basic
rights are violated by the same public institutions that
should guarantee them. In times of violence such as
what the city of Rio de Janeiro has experienced, the
unequal distribution of citizenship in the geographical space of the city also reveals the unequal address
of violence in the population. In contexts of intense
armed conflict, carried out by antagonistic forces,
but intrinsically connected as in the favelas of Rio de
Janeiro, the daily life of the residents suffers the impacts of the suspension not only of the state of normality but, above all, of the suspension of their rights.
If we think of urban mobility as a condition of
possibility for life in political communities, favela
residents’ confrontations with the challenges posed
by everyday violence prevent them from even having their lives politically recognized as lives that, like
any other, go to school, work, lives that, finally, en-

joy and experience the spaces of the city. Violence
that is directed at favela spaces rather than affecting
urban mobility and, consequently, access to the city,
jeopardizes a greater good: life itself. In 2017, 1124
people were murdered by police in the state of Rio de
Janeiro, according to official data from the Institute of
Public Security. On average, a person is murdered by
police every 8 hours in Rio de Janeiro.
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tistic: in 73.79% of the days of 2017, some residents
heard a shot at Complexo do Alemão.

61

cover

Will there be a

sustainable
future

|

insight-bIOMA

in sight?

62

By Kelly Nascimento
Insight-Bioma’s Editor

Next month, the country will face one of the most nebulous
elections in its History. Using electronic ballot boxes, each
citizen will choose not only the next president of the Republic and
parliamentarians. They will opt for a country project.
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t is difficult, even for the research institutes, to foresee the name that will win the
lawsuit. But the debate allows us to understand a little bit about how Brazil will be
in five years’ time. Will we take a giant step forward,
positioning ourselves as a large, sustainable nation
endowed with an innovative business environment, or
will we continue to skid between the developed but
not too developed countries that have been late to the
bullet train station?
To answer this question, which could be worth
one million dollars, we heard suggestions from civil society entities, experts in the areas of Research,
Development and Innovation (P,D&I), Science and
Technology (S&T), Environment and Sustainability.
Contrary to the political debate, where there is a lack
of consensus and lack of consensus, many points of
convergence emerge in discussions around a robust
sustainable development project. Not all are mirrored
in the proposals of the presidential candidates, it is
true. But they indicate the degree of maturity of the
debate between the main interlocutors, who will certainly press and collect advances from the president-elect. Swapping kids, the glass is half full.
To help complete this glass, the Brazilian Business Council for Sustainable Development (CEBDS)
has put forward suggestions in the document “Agenda for a sustainable country”. In the assessment of
Marina Grossi, president of the institution, At least three points are crucial and deserve our attention and
the focus of our current debates. They are: climate,
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water and economy circular/reuse of raw materials.
“Talking about sustainable development and positioning yourself as an effective proposer requires the
candidate to be more assertive about what the paths
are to be tackled. The concept of sustainability, as
only three candidates have quoted more fully, covers
a wider range than reforestation or care for the environment – and these two aspects obviously cannot
be forgotten. To link the term to the economy, the social or the environment separately should already be
practice surpassed”, she explains.
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Sustainable Business
Today, it is not possible to talk about sustainability
without talking about business. And vice versa. Solutions to greenhouse gas (GHG), pollution and water
scarcity issues undergo innovations in areas such as
energy, carbon market and resource management.
All this translates into a sea of business opportunities, not yet discovered or exploited by most Brazilian
companies and entrepreneurs.
The agenda of the CEBDS brings together ten proposals that are transversal to the themes of energy
efficiency, basic sanitation, equality of rights, reduction of emissions and effective creation of a carbon
market in Brazil to finance renewable energies and
reforestation.
Water security, expansion of basic sanitation, solutions for transition to a low-carbon economy, financial mechanisms to stimulate sustainable practices
and gender equity labor market are among the suggestions given to candidates. “The viability of the old
economic model is outdated. The Brazilian business
sector has demonstrated in practice that it is possible
to increase investments in more sustainable and economically viable processes”, says Marina.
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Climate
The president of CEBDS reminds that the new
president will face a first year of government in which
there is the possibility of Brazil hosting the next World
Climate Conference, given its prominence and the opportunities that exist for the country to take the lead
in these discussions in the world. “And this issue is
no less important than health, education, or even security – which seems to be the motto of the polarized
discussions of the 2018 election – because it pervades all of them.”
One of the ways that seem to be consensual for
several entities is the investment in renewable energy
sources. Precisely for this reason, the Brazilian Association of Biogas and Biomethane (ABiogás) warns

The need to implement
a carbon market and the
urgency of better use
and treatment of water
resources are among
the main challenges that
Brazil must face

of the absence of concrete proposals for renewable
energy sources in the program of candidates for the
Presidency of the Republic.
“It is a consensus that if nothing is done, energy
will once again be a bottleneck to economic growth
at the beginning of the next decade, especially when
the expected supply of new sources will depend on
imported oil and natural gas thermals with high consumer prices and environmental costs. But what is not
clear in the proposals is what alternatives to seek, how
to make investments feasible and how long we will in
fact make a transition to a reliable, competitive and low
carbon system”, the Association says in a note.
Brazil is recognized by the world’s largest biogas energy potential. There are 52 billion cubic meters per year of animal protein, sanitation and waste
energy. Biogas is a concrete option for the substitution of petroleum products.
The continuity of the RenovaBio Program, energy
planning with a view to low carbon emissions, reduction of the national dependence on imported diesel and
deregulation of the electric sector with a view to energy
decentralization are the lawsuits that ABiogás will present to the new inhabitant of the Alvorada Palace.
Meanwhile, the director of Institutional Relations
of the Brazilian Federation of Banks (Febraban), Mário
Sérgio Vasconcelos, cites a feasibility study on financing solar photovoltaic projects, in partnership with the
Inter-American Development Bank (IDB) and the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy (Absolar). “Febraban has been searching for the possible
paths to a low carbon economy, and we have advanced
in the last 4 years. About 27% of the sector’s loans are
already earmarked for low carbon investments.”

Brazil 4.0
The movement that the government wants to undertake must be accompanied by the productive sector. The industry must reinvent itself in this process
of technological advancement, which will lead several
sectors to a broader transformation. For this paradigm
shift to occur, it is necessary for the market to have a
new generation of machines, equipment and supplies.
At that time, it was conventionally called industry 4.0,
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nal Confederation of Industry (CNI) propose a series
of measures. One is the creation of funding lines for
smart product innovations. The industrialists defend
the prioritization of resources for the development of
intelligent products. The proposal assumes that bi-national research and development is carried out by
private companies. In this case, the lines of financing
for innovations must be of the modality with reimbursement, but with more competitive interest.
To do so, one possibility would be to use the resources of the IT Law to reduce financial costs. Another option is to use FNDCT resources, Yellow Green
Fund, for interest equalization. For cooperative projects between companies and ICTs, the CNI defends
the use of resources from the public call of the IT
Law, which allows specific actions to be defined within the Embrapii units.
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According to market experts and academics, the
need to implement a carbon market and the urgency
of better use and treatment of water resources are
among the main challenges that Brazil must face in
order to achieve a sustainable model of growth in the
coming years. “We are in favor of carbon pricing, and
we understand that the best way to do this is to look
at carbon credit as a solution that drives the economy.
It is necessary that targets of intensity and predictability for investment be regulated and measured”, said
André Lopes de Araújo, president of Shell Brazil.
The flaws in existing water treatment systems
are pointed out by BRK Ambiental president Teresa
Vernaglia. She recalls that the equivalent of 6,000
Olympic sewage pools across the country are dumped into rivers, springs and streams, while 27%
of the reservoirs monitored by the National Water
Agency (ANA) are dry.
“Considering the slow evolution we’ve had in sanitation over the past 10 years, we’re going to have a large
fleet of electric cars walking on streets with open sewage. This is the dichotomy between advanced energy
technology, for example, and the use of water”, she said.
Part of the solutions to these bottlenecks will
undoubtedly come from innovation. For Brazil to be
a more welcoming country for those who want to
launch new ideas to solve old problems, the Natio-
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or alternatively Advanced Manufacturing. The term refers to a revolution of the deepest in productive activities, having as substrate the development and use of
technologies such as cyber-physical systems, internet
of things, additive manufacture, big data, advanced robotics, artificial intelligence, new materials etc.
Regarding the role of the State in the technology
adoption scenario of Industry 4.0, Andrea Macera,
substitute secretary for Industrial Development and
Competitiveness of the Ministry of Industry, Foreign
Trade and Services (MDIC), considers that the State
should be “coordinator of this process”. “It is necessary to design an industrial policy that is a catalyst for
an industrial transformation to follow all these technological advances.”
Macera also advocates educational changes that
enable the formation of skilled labor to work in this
context and the establishment of a public-private
partnership. “An adequate and agile regulatory environment must be created to keep up with the challenges posed by this new technological revolution.”
For Glauco Arbix, professor of the Department of
Sociology at the University of São Paulo (USP), artificial intelligence occupies a prominent place in the 4th
Industrial Revolution, and recalls the importance of investing in human resources to follow technologies like
this. “You do not make innovation without people. It’s

the people who create the innovations. So we need to
think about training people, and with qualification.”
Despite the proposals for advancement, the P,D&I
scenario does not deviate from the Brazilian general panorama. Last August, the Coordination for the
Improvement of Higher Education Personnel (Capes) sent a note to the Ministry of Education stating
that, if the budget ceiling provided for in the Law on
Budgetary Guidelines (LDO) of 2019 is maintained,
programs to encourage research will be seriously
impacted in the country. The president of the entity,
Abilio Baeta Neves, described the situation as “dramatic.” The planned cuts, in the order of R$ 580 million, would lead to the suspension of the payment of
all masters, doctorates and postdoctoral fellows from
August 2019, reaching more than 93 thousand students and researchers.
Research institutions, such as the Brazilian Society for the Advancement of Science (SBPC) and
the Brazilian Academy of Sciences (ABC) today are
struggling to ensure that research promotion agencies are not affected by Constitutional Amendment
95, signed in 2016 by Michel Temer, which imposes a
limit on public spending by 2020.
Amidst so many uncertainties, a conviction: challenges will not be lacking for the one who receives
the presidential track next January 1st. •
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he conjunction of soil conditions, climate, relief, science, technology, public policies and
farmers’ competence has made Brazil one of
the world leaders in agricultural production
and export. This sector represents approximately 25%
of Gross Domestic Product (GDP) and 50% of exports.
It means that every R$ 4 that circulates in the country,
R$ 1 is agricultural; and of every US$ 2 that feed our
economy through exports, US$ 1 comes from farms,
farms, ranches and Brazilian resorts.
Recent projections from the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (Map) indicate that grain
production may rise from the current level of 230 million tons, reaching between 300 and 350 million tons
in the 2027/2028 harvest. As for meat production
(chicken, pork and beef), projections indicate that we
will move from the current 27 million to 34 million
tons by the end of the next decade. There is also a
growing demand for fruit, which are increasingly in
the national and international markets.
The modernization of Brazilian agriculture and its
productive efficiency are the support for this performance. Recorded harvests were sown in research
and teaching institutions and planted on Brazilian soil
in the form of innovations and technologies each crop
year. Only in the last two decades have we increased
grain production by approximately 250% with only
50% in the expansion of planted area.

In this way, we produce more food, fiber and bioenergy with less natural resources, making Brazil
an environmental power with 60% of its area still
preserved, and less than 30% of the territory of the
country destined to agriculture. In an analysis developed by Embrapa, the technology was identified as the
most important factor for this growth. It contributed
approximately 60% of the gross value of agricultural
production, and the sum of the other factors – land,
labor and financial resources – accounted for 40%.
In turn, increasing world population, continued urbanization, increased life expectancy and economic
power will further increase consumption of food, fiber
and energy in the coming years, and Brazil should also
play a major role in agricultural production and environmental liability. Digital technologies raise the possibilities of increasing knowledge and interaction between
all the links of the productive chains; can help solve a
complex equation and with numerous economic, social
and environmental variables where more quality food
and less use of natural resources need to be produced.
This “digitization of agriculture” can be understood as interdisciplinary and transversal, not limited
to agricultural crops, regions or class of producers.
In an increasingly dynamic world, agriculture has the
possibility of using advances such as information and
communication technologies (ICTs), internet of agricultural things (IoTA), artificial intelligence, precision
agriculture, automation, robotics and big data and
small date. Estimates indicate that the world market
for digital agriculture in 2021 will be 15 billion dollars
and that 80% of companies expect to have competitive advantages in this sector.
Brazil already has an innovative role in agriculture, focused on agriculture 4.0. New approaches are
applied in production planning, management, harvesting, market access, commercialization and transportation of grains, fruits, vegetables, meat, milk, eggs,
fibers and wood. Producers can already rely on public
support, cooperatives, associations, trade unions or
private services based on satellite images, unmanned
aerial vehicles (UAVs) and ground sensors, global
positioning satellite systems (GPS) and geographic
information systems (SIG).
These instruments are determinant for rural planning, cost reduction and increase of producers’ productivity and income. Activities such as the rural environmental register (CAR) include zoning and agricultural
aptitude. They also intensify the application of environmental certification of properties and processes, assist
in the management of animal welfare and in the georrastreabilidade, raising the quality and safety of food.
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ports and exports of agricultural inputs and products.
The challenges are to give greater dynamism and
integration between research, teaching, industry,
trade, technical assistance and rural extension in
Brazil. Take advantage of the more connected rural
world and strengthen the process of distance education (EAD) in the field. Attract more young people,
train rural producers and professionals to generate
increasingly interdisciplinary solutions in day-to-day
rural properties, raising productivity and less pressure on natural resources. An innovative, entrepreneurial and multiplier profile is essential for all who
seek the digitization of agriculture.
This digital environment shapes development
agendas at various scales. Internationally, it can be
associated with Agenda 2030, which involves the
17 Sustainable Development Objectives (ODS). In
this context, digital transformation in agriculture can
contribute significantly to the achievement of these
objectives, through greater information sharing, increased productivity, precision irrigation, increased
information power, monitoring of waste of production, countryside and cities, improvement of production chains, improvement of aquaculture production,
land management and efficient land use.
This transformation has an exponential velocity,
with greater amplitude in the economy, government
and people, having an increasingly systemic impact on
individuals and society. The integration of traditional
and innovative rural knowledge is fundamental to further strengthen the development of agriculture. Embrapa’s recent study highlights that in this paradigm,
conventional business will develop from the perspective of the digital market, in which the relationship between consumers and customers will be strengthened
through business ecosystems, the intensive use of automation and the convergence of ICTs in agriculture.
Reducing poverty, promoting prosperity and wellbeing for all, protecting the environment and tackling
climate change should integrate public and private
agendas in the coming decades. These conditions
have driven the demand for increasingly complex agricultural activities. The use of digital technology in
day-to-day rural properties is not a matter of choice,
but a mandatory way to make agriculture more competitive and with greater value added. With digital
transformation in agriculture, the rural world is filled
with new opportunities to work, produce and live with
quality. It is necessary to further strengthen the generation of knowledge, technologies and innovations in
the service of the sustainable development of Brazilian agriculture. •
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Digital agriculture shows enhanced performance
in the integrated analysis of input use with soil and
water variability of sites, farms and ranches by agriculture, livestock and precision forest. Connected machines and equipment have activities managed through
telemetry systems optimizing their use. Satellite images and VANTs, GPS, georeferencing and productivity
maps are increasingly frequent terms in the vocabulary of rural producers. These instruments support the
planning of land use and occupation by more resilient
farming practices, such as crop-livestock-forest integration (ILPF) and no-tillage integration.
New geostationary satellites and nanosatellite
constellations from the private communications,
natural resource monitoring, and agriculture sectors
are already orbiting Earth. Geospatial monitoring ensures the conservation, recovery and sustainable use
of terrestrial and aquatic ecosystems. They support
the implementation of sustainable management of
planted forests and restoration of degraded forests
and pastures. Telemetry and GPS systems collaborate on preventive and corrective measures involving
the trafficking of species of protected flora and fauna,
maintaining biodiversity and increasing the local opportunities for sustainable subsistence of traditional
communities. Data banks store information on plant
and animal genetic resources (native and exotic), registration of traditional knowledge, local products and
a catalog of attractions that promote rural tourism.
New applications, available for tablets and smartphones, are a support in making decisions about
numerous practices involving animal and plant production. They help to understand the meteorological
conditions, such as droughts and floods, collaborating preventively in the maintenance of soil, water and
air quality. They allow to identify, monitor and reduce
the incidence of pests and diseases. They are indispensable in the management of sophisticated irrigation systems, minimizing waste. Minimize food losses
along production and supply chains, including postharvest losses. By supporting technical-financial
management of properties, they become fundamental
for the sustainability of the rural business.
At the forefront of digital innovation and with great
potential for agriculture, startups enter the field, with
disruptive solutions to previously crystallized problems. The “uberization” of machines and services is
already a reality in rural areas, reducing production
costs and increasing jobs. Concepts of the digital
economy, such as fintech (finance & techonology),
blockchain and crypto-coins, serve as solutions for
the financial areas, involving international trade, im-
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Blockchain
A pioneer in sustainable innovation, Neliana
Fuenmayor, founder of “Transparent Company”, a
consultancy for sustainability, innovation and communication strategy, advocated the use of blockchain
technology for better migration to the circular economy. The concept was developed in 2008 to give more
security to digital transactions of bitcoins, but there
are already projects using technology for other purposes, such as document validation.
“We care about transparency as it is the only way to
be sure about things. Lack of confidence is the biggest
obstacle to achieving full transparency. Thus blockchain plays a very important role in circular economy
models as it allows for efficient hiring, payment and
tracking of product providence, “said Neliana.
New paradigmas
In circular economy everything we produce can go
back to being used instead of trashing. In this model
nothing is wasted. The key to reuse is in the initial
design of the product, which should also be turned to
processing and recycling. “Embedded in metabolisms
in nature, this economy will stimulate development
and growth rather than destruction and devaluation,”
explains Dutch expert Douwe Jan Joustra, owner of
ICE Amsterdam.
The Consulate of the Netherlands in Rio de Janeiro
has been working to disseminate the concept among
companies in Rio de Janeiro, promoting private discussions about the opportunities for implementing this
new model. “During our exchange of knowledge with
Brazil, we observed that the Brazilian seems to be
dominated by a real desire to change business mod-
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Product = service
Another strong trend in the concept of circular
production is the transformation of a business model
based on the sale of products that are offered in the
form of services. This is what Alsco Toalheiro does,
which leases towels, uniforms and personal protective equipment.
“We provide towels for cleaning industrial equipment, which, after being dirty, are sanitized by us and
returned clean to the company. This avoids wasting
materials. In addition, it is a cheaper option for companies, which save on the expenses they would have
when buying individual products, “said Rômulo Sá,
Alsco environmental technician.

Studies in circular economy indicate that, in the
industry of the future, production lines will focus on
the performance of the product, since, instead of its
consumption, its use will be prioritized. “In this model, the company does not own the product, who owns
it is Alsco. When a material is damaged, it is not going
to discard. We are responsible for the repair, “said Sá.
Circular economics can also leverage businessbased platform sharing. This concept can be observed, for example, in the emergence and popularization of companies that offer hitchhiking services
and rentals of rooms and accommodations.
Another opportunity is to focus on fully renewable
energy supply and supply networks, especially important for industries dealing with scarce resources.
The circular supply replaces them with recyclable inputs, without damage to the environment.
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y proposing new business models and
stimulating innovative solutions in products and services, the circular economy
can promote competitiveness and economic growth of companies. The issue becomes increasingly relevant to the industry in the face of the
emergence of a new paradigm of development, unrelated to the consumption of finite resources.
Opposite the linear mode of production, based on
extracting, transforming and discarding, this new concept is characterized by the reduction of waste and the
conscious use of materials, maximizing the useful life
of each component. According to a survey conducted
in 2015 by Accenture Strategy, the circular economy
can add $ 4.5 trillion to the global economy by 2030.
One of the business opportunities is in manufacturing more durable products. This is the principle
present in the trays and cups produced by CBPak
Technology. The company manufactures packagings
made from cassava flour which, once used, are reused in the form of organic fertilizer. Claudio Bastos,
CEO of the company, points out that in the circular
economy, the most important thing is not the product
itself, but what it can represent in the value chain.
“We do not only sell packaging, but solutions with
carbon and water footprint reduction. All discarded material can go back to nature. Manioc is born on the land,
and, in the end, it becomes fertilizer. In addition, while a
plastic cup spends 450 ml of process water, the glass
we produce consumes 8 ml, “explained Bastos.
According to him, even with higher price than plastic, the products have good acceptance in the market.
The company, which has a production capacity of up
to two million packages per month, can already reach
around 40% of the total, says the entrepreneur. “Our
growth has been greater in recent years and we expect exponential revenues for the next,” he said.
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els and we see the interest of some entrepreneurs in
extending the possibilities of the Circular Economy to
their companies,” added the Dutch expert.
From this partnership came the idea of writing a
book together: Circular Economy Netherlands-Brazil, from Practice to Theory. The book, which is in its
first edition, includes, among others, Cláudio Patrick
Vollers, the Rio de Janeiro entrepreneur co-inventor
of clever caps, who already applies these principles
to his business. Patrick developed a lid that after
use serves as a riding block. “To do the project, I
looked for unmet needs, then for solutions that generated a perception of value for the consumer,” said
the businessman.
With the objective of getting to know the Circular
Economy program, from its conception to its implementation and to better understand this concept adapted to our day to day, the government of Holland has led
entrepreneurs from Rio to an institutional mission. The
technical visit has placed Rio de Janeiro as the first
state to foster, invest and design a productive economy
that is capable of sustaining itself over the years.

The idea is to review the current models so that
the products are designed taking into account the
ease of maintenance, reformulation, dismantling for
the use of the noble parts and recycling of the others;
in addition to reducing the use of hazardous materials
or contaminants; possibility of decomposition. For the
manufacturer, it is possible for him to remanufacture
his product and sell it as a restored product; increases leasing opportunity; and heats up the maintenance
and leasing markets for products that you can hire
when you need them.
This partnership also resulted in the jointly written book: Circular Economy Netherlands-Brazil, from
Practice to Theory. The publication, which is in its
first edition, includes, among others, Cláudio Patrick
Vollers, the Rio de Janeiro entrepreneur co-inventor
of clever caps, who already applies these principles
to his business. Patrick developed a lid that after use
serves as a riding block. “To do the project, I looked
for unmet needs, then for solutions that generated
a perception of value for the consumer,” said the
businessman. •
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aced with the great challenges of sustainability, Brazilian companies respond with
comprehensive programs and initiatives
and fundamentally seek an effective fast
follower strategy, while a few think of genuine innovation with a first mover strategic direction. Some investments in innovation aimed at water sustainability
were carried out by specialized suppliers in partnership with companies. The most relevant actions, however, occurred in the context of the integrated management of industrial complexes, successful cases of
industrial symbiosis, cleaner production, water reuse
processes and the incentive to social engagement in
favor of water sustainability.
Research and development activities were carried
out by companies, seeking to customize some information and automation technologies in their methods, to provide better monitoring and management
of water supply and demand, in addition to reducing
losses in existing processes, as well as pilot studies
and adaptation of technologies to the specific reality
of the industry, with the objective of technically and
economically feasible water reuse routes.
These are the cases of partnerships with technology providers that develop pilot units and customize
processes before deploying them. There are companies that use their innovation structures to develop
solutions, such as Petrobras and Cetrel, while others
seek agreements with universities.
Integrated Management of
Industrial Poles
The integrated management strategy has successful results when the whole system is integrated.
Its main benefits are risk mitigation, strengthening
of interactions and synergies among companies, increasing representativeness in discussions with the
state and civil society, and especially the technical
and economic feasibility of actions and infrastructures. A good example is the Camaçari Industrial
Complex (Bahia), which has an integrated infrastructure for collection, treatment and final disposal of effluents and water treatment, and distribution.
With a history of 40 years, it brings together
more than 90 industries from diverse sectors: food,
automotive, chemical and petrochemical, fertilizers,
pharmaceutical, pulp, thermoelectric and copper
metallurgy. Polo Industrial is one of the largest integrated complexes in South America, has an annual
turnover of around US$ 15 billion and employs about
15 thousand people directly and another 30 thousand
through contracted companies.

From its initial phase, in the mid-1970s, the Camaçari Pole project considered environmental issues as
priorities, with the planning of the integration of the
effluent treatment infrastructure from Cetrel. With the
evolution of the industrial complex, Cetrel also expanded its operations through a large environmental monitoring program that has already surpassed 25 years
of operation, counting on the operation of industrial
landfills, solid and liquid waste incinerators and the
water supply of more than 45 companies of the Pole
through natural surface and underground sources, reuse of water and the use of rainwater. It is verified, as
a result of the integrated management of the viability of
important actions of water sustainability:
• Rational use of underground water sources,
avoiding problems of downsizing and consequently
risks of unavailability;
• Programs to control pollution at source and synergistic treatment of effluents for adequate environmental disposal and with lower operating costs;
• Technical and economical feasibility of alternative water sources through the treatment of indus-
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Industrial Symbiosis
The practice of industrial symbiosis involves
traditionally separate industries in a collective approach to competitive advantage, including physical
exchange of materials, energy, water, or by-products.
The main point of industrial symbiosis is the collaboration and synergistic possibilities offered by geographical proximity. The term is based on the concept
of biological symbiotic relationships, in which independent organisms can find mutual benefits through
the exchange of resources, which are usually waste.
Although many companies are not part of an industrial complex with integrated management, many
have adopted cooperation strategies to deal with the
water crisis. This is the case, for example, of Alcoa
and Ambev in Maranhão. Water is a key input for Alcoa
to refine alumina. Although used in a closed circuit,
avoiding waste or disposal, there is a frequent need
for replacement due to evaporation losses. In this way,

the partnership between Alcoa and Ambev made it
possible to reuse water from the treatment of brewery
effluents in Alcoa processes, bringing economic and
environmental advantages, reducing costs and avoiding the release of effluents treated in the water bed.
In turn, Cleaner Production (P&L) is the established expression to designate preventive practices.
According to the United Nations Environment Program’s Division of Technology, Industry and Economics, the P&L concept is the “continued implementation
of an integrated and preventive environmental strategy for processes, products and services in order to
increase global efficiency and reduce risks to people
and the environment.”
It brings together diverse industry strategies for
the prevention of pollution and reduction of the demands of productive processes for natural resources.
There are several cases of continuous improvements
to reduce losses of effluent inputs, reduction of water losses, changes in technologies and routes, etc.
Among the most relevant examples for the reduction
in water demand in industry are the strategies as-
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trial effluents and the use of drainage water from the
entire complex.
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sociated with changes in control or adoption of other
technologies in the processes of thermal exchange or
in the processes of washing and sanitization. A successful example is the case of the Coca-Cola plant in
Jundiaí (SP), one of the company’s largest producers
and which has one of the best indices of water consumption per liter of drink, on average 1.41. With the
elimination of points of waste and the valorization of
all opportunities for systematic and continuous improvements, and especially with changes in the sanitation process, the company saved 13 thousand m3 of
water per year.
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Reuse in Practice
There are cases in the Brazilian water reuse industry, either through the recycling of treated wastewater from its internal processes, or through the use
of external sanitary or industrial effluents. Wastewater treatment will always require investment in
technologies, collection infrastructure, treatment and
distribution, energy demands and operational costs
with the input.
The feasibility of water reuse will always go
through the characteristics of the waste water and
the water characteristic that is desired; and its sustainability analysis will assess the advantages of
re-using it and the associated financial and energy
costs. Companies of diverse sectors: petroleum, petrochemical, pulp, mining and steel industry have, in
different proportions, water reuse projects. The most
outstanding project, awarded nationally and internationally, was Aquapolo, which became the largest enterprise for the production of industrial reuse water
in South America and the fifth largest on the planet.
It is a partnership between BRK Ambiental and SABESP (Basic Sanitation Company of the State of São
Paulo). Aquapolo has the capacity to produce 1.000 liters/second of reusable water, of which it supplies by
contract 650 liters/second to the Petrochemical Complex of the ABC Paulista Region. It should be noted
that this volume corresponds to the supply of a city of
500 thousand inhabitants.
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History and Context
Aquapolo is part of the sub-basin of Alto Tietê, a
region with high urban and industrial occupancy. The
area drained by the Tietê River comprises 34 municipalities in the state of São Paulo and occupies a large
part of the territory of the Metropolitan Region of the
Capital. In this region, it is estimated that the per capita
water availability of surface water is around 130 m3/
inhabitant/year. Population supply, historically in the

region, requires investment priorities in supply management such as integration with basins in other regions and use of underground sources, as well as water demand management actions. Evaluating the per
capita water availability of surface water in the entire
state of São Paulo, the values are around 2,270 m³/
inhabitant/year.
In 2009, faced with a water shortage in the São Paulo Metropolitan Region, a SPE (Special Purpose Company) was formed between SABESP (49%) and Foz do
Brasil (51%), constituting the company Aquapolo Ambiental SA Through a high quality industrial water supply contract signed between Quattor (now Braskem),
with a term of 43 years, investments of R$ 396 million
have been made possible for the production and distribution of water from reused for industry.
The project was inaugurated in 2012 and serves
Braskem as well as companies such as Cabot, Oxiteno, Oxicap, White Martins and, more recently, Bridgestone and Paranapanema companies. The current
supply volume of the Aquapolo is of the order of 650
liters/s. In 2017, the participation of Foz do Brasil was
acquired by BRK Ambiental, a private sanitation company, present in more than 180 municipalities.
Description of the solution
and results achieved
The Aquapolo project covered two groups of technological solutions for the efficient use of water:
• Treatment of effluents for water reuse – direct reuse;
• Increases in water cycles in cooling towers, as it
made water available with better quality.
The main impact occurred with the reuse of the
water from the treatment of sanitary sewers, via disc
filter technologies, biological reactors, ultrafiltration
membranes and reverse osmosis.
Perspective
The intensity and regularity of water crises, in the
last decades in Brazil, associated with the significant
impacts on the routine of the people and the national
economy, intensified the debates and the initiatives
related to the sustainable water management. In addition, the industrial sector included in the discussion agendas the risk analysis of water resources
and reflections on the pattern of consumption and
the capacity for planning and social engagement. The
key question is whether our ability to provide social
engagement actions will be timely, pace and intensity sufficient to overcome our crises, mitigate future
risks, and effectively plan for economic growth with
sustainability. •
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he Integrated Environmental Management
System of the Association of São Paulo
Real Estate Registrars (Arisp) started to
be developed in October 2014. After four
years of implementation, the project obtained the
adhesion of 60% of the 316 registry of associated
properties and four prizes of national and international relevance. For the president of the Association,
Francisco Raymundo, the awards represent the recognition of the work and commitment of the organization in promoting sustainable practices. “We seek to
establish actions capable of generating sustainability
through effective participation in awareness raising,
seeking innovative solutions that can lead to a more
balanced and fair future for all,” says the president.
The first award was granted in November 2016
by the Association of Notaries and Registrars of
Brazil (Anoreg), of socio-environmental responsibility (Rares). The following year, the association was
one of the winners of the UN Photo Contest, in the
Land Life category. In May of this year, Arisp was
considered with the 6th Sustainability Award of Fecomercio; and in July, won the World Company Award
(Woca) of Slovenia.
Environmental practices began in 2005, with the
implementation of the Electronic Office, a service
for issuing digital certificates to the Public Authorities, which reduced the consumption of water, electricity, paper, prints and Post Office. Since the beginning of the use of the tool, more than R$ 6 billion
have been saved.
The investment in sustainability resulted in the
creation of the Registradores Forest, in Itaquiraí, in
the Pantanal of Mato Grosso do Sul, in partnership
with Green Farm CO2 Free, the largest shared sustainability club in the world. The preserved native forest area with 43,000 square meters, with the junction
of three biomes – Mata Atlântica, Cerrado and Pantanal – is responsible for neutralizing 1124t of carbon
dioxide, emitted by all state registries.
Through the partnership, Arisp increased its presence in other Green Farm CO2 Free projects, among
them the nursery of seedlings, Agro, Environmental
Education, Conservation Center and the Center for
Rehabilitation of Wild Animals.
The nursery has the capacity to produce 35,000
seedlings of native trees of 48 different species each
year, which are distributed free for reforestation.
The Agro, forest system, which serves as a model of
sustainable cultivation and school for families of land
settlements. In it, small farmers learn to plant without having to overturn the forest. The Environmental

Education project receives the visit of about 4 thousand children and adolescents, from various educational institutions in the country, to learn in practice,
the importance of preserving the environment.
The Wildlife Conservation Center maintains animals threatened with extinction, with the aim of
reproducing them. Among them are tapir, plum-colored mutton, blue macaw and paca. The Wild Animal Rehabilitation Center receives animals seized
by the environmental and forestry police or rescued from burning and trampling. The center has
returned 3,700 animals, including jaguars, foxes,
tapirs, macaws, parrots, toucans, monkeys of different species, otters, alligators, turtles, marsupials
and anteaters. Those that do not fully recover are
maintained by the project.
The results of the work developed by the Green
Farm partnership and the Association can be followed
in real time: http://sustentabilidade.registradores.org.
br/indicadores-green-farm, in addition to the projects
being opened for the visits of the registrars.
The Integrated Environmental Management System also supports philanthropic institutions. This
year, the social actions are focused on the Institute
of Treatment of Childhood Cancer, Hospital Itaci;
and the Restructuring Center for Life (CERVI), which
provides assistance to women and families facing an
unplanned pregnancy or victims of sexual abuse, domestic violence, or experiencing abortion.
In other actions, Arisp delivered a multi-sport
court, sports equipment and a complete playground
for the Mutirão do Pobre Association in the north,
which serves 600 children and their families. The
Ondina Lobo Asylum, in the South Zone, which houses 100 elderly people, received a truck for donations
of clothes and personal hygiene items.
The Association also develops the Sustainable Gift
program, which teaches techniques for the use and reuse of various materials, which are normally discarded
to produce handicrafts, decoration articles, vegetable
gardening in small spaces, seed dispersion, etc.
Four years of commitment
Arisp’s manager and environmental expert, Veridiana Aguiar, reminds us that it was difficult at the
beginning to convince members to participate in the
project, but today many are convinced of the effectiveness of sustainable practices. “Two offices installed photovoltaic solar energy system and others
showed interest in this sustainable technology, 30%
replaced the old lamps with the new technology,” exemplifies Veridiana.
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and that 75% of them already did the separation and
the correct disposal of solid waste.
From this information it was possible to outline
the planning to reduce the negative impacts of the activities to the environment while at the same time reducing costs. Each Office, which voluntarily adheres
to the project, receives free individualized environmental consulting and an individualized technical report, with action tips to reduce its impacts and costs.
For a year, Arisp’s Department of Environment
and Sustainability sought partnerships for new
products, such as sugarcane bagasse paper from
GCE Papeis, or automatic timed taps, 100% Brazilian and with a 10-year warranty made by Carneiro
Metals. Veridiana also highlights the biodegradable
cassava-based cups from CBPak, and Golden LED
lamps and luminaires, branded lamps and LED luminaires. The purchases made by the notary offices
were not intermediated by Arisp. Each of the members decides which environmental actions would be
privileged, at which moment and at what pace would
implement the modifications.
The products purchased by the notary offices are
evaluated on the website, which makes it possible to
know what each one thought about the indications
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In order to reach this level, it was necessary to
carry out what they called an environmental survey
in all of the registry offices of the state. “To facilitate
and shorten working time, we created the site http://
sustentabilidade.registradores.org.br/ in which our
environmental policy was disclosed and the registration, with a questionnaire coupled with 20 questions
of mandatory answers,” explains Veridiana.
Inquiries are about the number of employees,
average daily attendance, type of paper used at the
notary’s office, description of the building where the
office is installed, water-saving accessories, energysaving accessories, fleet size, separation and disposal of waste (solid waste), the destination of electronic
waste, quantity of disposable materials used in the
registry, socio-environmental actions that the notary
already performs, spent with electricity and water,
details about the air conditioning system.
The data showed that about 6 thousand people
work in the notary offices in the state of São Paulo,
where, on average, 31 thousand calls are made daily.
Also according to the research, only 10% of the Offices used some type of recycled paper, 8% used some
device for water saving, that the offices use an average of 800 thousand disposable plastic cups a year
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and how each of the companies acted. “This feedback
is essential for maintaining excellent consulting and
replacing suppliers, if any,” says Veridiana.
It was up to Arisp’s Marketing and Communication
Department to publicize the new products and their
benefits and it was not long before the registrars became interested in the indications. The disclosure of
the actions was expanded with the WebTV program,
the Green Registry, developed by the Sustainability
departments and TV Registrars.
Within the registries was created the figure of the
environmental agent, officials chosen by the officer or
elected by his colleagues. The agents are the bridge
between the notary and Arisp’s Department of Environment and Sustainability, besides having an effective and motivational participation in all the sustainability actions in the notary offices.
Environmental agent Jessica Monteiro, São
Paulo do Pardo’s Real Estate Registry and Annexes,
which are Divinolândia, São Sebastião da Grama, in
São Paulo, participated in the project from the beginning. “The notary already performed several environmental and socio-educational actions and we

wanted to expand our performance,” explains Jessica. The actions were carried out in kindergartens,
asylums and in the Apae in the poorest districts of
the three cities. The office promoted the donation of
books, toys, clothes, food and hygiene and cleaning
items on commemorative dates: Easter, Christmas,
Children’s Day, etc.
As an environmental agent, Jessica disseminates
sustainable practices for employees, directing the
reduction of water and energy consumption, recycling of paper, and the purchase of products from
local suppliers. According to Jessica, the packaging
of hygiene and cleaning products are returned to be
recycled, as well as garbage. “We grow a garden inside the notary’s office, with peppermint, rosemary
and peppers, as well as encouraging the planting of
trees,” adds Jessica. The notary also participates in
the “Affective Adoption” project, where notaries and
registrars adopt a school to promote activities for the
benefit of the community. The one chosen by the notary was Tarquínio Cobra Olinto, from 1st to 4th grade,
who receives projects and lectures. “We recently reformed the school grounds,” says Jessica. •
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