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SISTEMA DE

Em funcionamento desde abril 2016, esse canal
com mais de 1 quilômetro de extensão conta com
cinco monitoramentos* específicos e as melhores
tecnologias para conservar a riqueza
e a diversidade dos peixes do rio Xingu.

*Monitoramento de Vídeo-imagem
Monitoramento de Radiotelemetria
Monitoramento com Sistema de Detecção por Radiofrequência
Monitoramento com captura de peixes dentro e fora do canal
Monitoramento Hidráulico.

UHE Belo Monte
Geração de energia e desenvolvimento sustentável para o crescimento do Brasil

DE PEIXES DA
UHE BELO MONTE
O mais monitorado do Brasil*
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Geopolítica do

carbono
Por Isabela Teixeira
Professora da Coppe/UFRJ e ministra do Meio Ambiente
no governo Dilma Rousseff

Muitos são os desafios que se colocam para o desenvolvimento do Brasil,
no que concerne à questão do clima e ao Acordo de Paris. Mas para falar
de Paris, é preciso olhar para trás. Até então, o Brasil tinha uma posição
de liderança global em assuntos do clima. Estamos falando de uma agenda
internacional. Não vou falar de contextos nacionais conjunturais. Não é

|
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essa a discussão. A proposta da agenda que resultou no Acordo de Paris

6

é influenciar no desenvolvimento, do ponto de vista global das novas
reorganizações entre blocos comerciais e blocos econômicos. Isso pode ser
traduzido como a geopolítica do carbono.

7
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ortanto, estamos falando de desenvolvimento. Não estamos pensando somente nas
ameaças ao planeta, somente sob as perspectivas ecológicas e ambientais. Ao contrário. Estamos falando da nova agenda global de desenvolvimento e o papel de um país importante e estratégico
para a solução desses problemas, que é o Brasil.
Primeiramente, é importante posicionar o Brasil
como um país que não ofereceu contribuições históricas relevantes nas emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE). Mas é relevante também analisar o papel do Brasil como agente impulsionador de soluções
para o planeta. É preciso pensar os modelos econômicos e sociais para que você possa avançar numa
agenda de economia de baixo carbono globalmente e

aí poder assegurar aquilo que a ciência sinaliza como
um aumento tolerável da temperatura da Terra.
Conexão Paris-Rio
Como nós chegamos até Paris? O caminho começou a ser trilhado há 26 anos. Isso significa que o
acordo foi gestado na Rio 92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento). Ao fazer a convenção do clima, chegamos a
um consenso global. Toda a Agenda da Rio 92 hoje é
conhecida como a “Pauta do Século XXI”. Não há um
assunto que tenhamos pautado em 92 que não esteja
sendo tratado pelas nações neste século. Isso aconteceu no Rio, inclusive com a perspectiva da sociedade civil, que participou do Fórum Global. Mas houve

Protagonismo brasileiro em Copenhagen
Começa a negociação de um novo acordo global
na Conferência de Copenhagen, em 2009. Foi um
tremendo fracasso, pois não se consegue um acordo
global. Foi um fracasso, exceto para o Brasil, país que

É complexo trabalhar a
agenda do clima global
quando se têm as maiores
potências, que são os
grandes emissores,
funcionando baseadas em
fontes não renováveis
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Experiência de Kyoto
Em 1997, temos o Protocolo de Kyoto, que gerou
uma série de obrigações para os países desenvolvidos, e o famoso Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), que permitiria compra de crédito de
carbono. O Brasil é um dos países-chave na proposição do Protocolo de Kyoto, numa excelência internacionalmente reconhecida, capitaneada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A negociação não passou
pelo Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, a questão
ainda era vista sob o aspecto político, como um assunto estratégico, em termos de política externa, com
forte viés científico. E o Brasil sai como referência
não só científica na condução do tema.
Houve uma série de dificuldades para a implantação global do Protocolo. A globalização se intensifica e entram em cena os mercados emergentes. O
mundo passa a dialogar de outro jeito. A China, até
então escondida, passa a aparecer como um gigante
econômico e como um grande emissor de carbono.
E os países desenvolvidos? O Japão evoluiu muito
bem. Para se ter ideia, o custo médio da tonelada

de carbono do setor energético japonês era em torno
de U$D 470.
Ao mesmo tempo, as economias emergentes e
em desenvolvimento continuavam emitido. Então, ao
olhar historicamente os quadros, percebem-se os esforços da União Europeia, mesmo com dificuldades
inerentes do processo de mudança de matriz energética, que não é nada trivial. O Brasil tem mais uma
vantagem nisso. Se pensar razoavelmente, a economia americana, toda sua matriz energética, é baseada
em combustíveis fósseis. Todo risco de investimento,
todo modelo de gestão, todo custo do seguro financeiro das operações industriais tem toda a lógica dos
combustíveis fósseis. Então, a mudança de câmbio
para o modo renovável nunca poderia ser visto como
algo trivial. Porque não é.
É complexo trabalhar a agenda do clima global
quando se têm as maiores potências, que são os
grandes emissores, funcionando baseadas em fontes
não renováveis. Para usar combustíveis fósseis, não
só o custo é mais barato, mas já existe toda uma estrutura montada sobre isso, que é determinante das
escolhas de investimentos. Então, a tarefa de mudar
essa cultura é um exemplo dos desafios deste século.
Por essas e outras dificuldades, Kyoto não deslanchou. Então, Estados Unidos, Japão e outros países
abandonam o protocolo.

|

também a participação expressiva do ator privado
global, com destaque para setores como business e
finanças, do Brasil.
O ano 1992 é um marco para essa nova trajetória, esse novo olhar sobre as questões climáticas,
que deixam de ser um assunto meramente científico e passam a ser um tema de interesse para policy makers. A Rio 92 é um marco para chegarmos
ao Acordo de Paris. Nesse intervalo, não só muda
a história que balizou a Conferência de 92, como o
mundo mudou também. Não era um mundo globalizado, passou a ser. A relação entre países do Anexo I
(desenvolvidos) e Anexo II (em desenvolvimento)
também mudou.
Naquela época vigorava o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Ou seja, os
países desenvolvidos têm a obrigação de fornecer as
soluções com relação à mudança do clima. E eles deveriam reduzir suas emissões, e o mundo em desenvolvimento deveria se beneficiar dessa redução de
emissões. Paris muda exatamente essa lógica. Após
a Conferência de 92, toda a discussão foca em buscar
um grande acordo global de implementação da Convenção, onde os países desenvolvidos ficam com a
obrigação de reduzir emissões, de acordo com metas
estabelecidas. E, obviamente, fazer o dever de casa
de mudar seus modelos econômicos baseados majoritariamente em emissão de GEE, particularmente
a matriz energética.

9

clima

|

insight-bIOMA

sai vitorioso de Copenhagen. Do ponto de vista interno, o Brasil assume uma ruptura: é o primeiro país
em desenvolvimento que topa fazer voluntariamente uma redução de suas emissões. Nascia, assim, a
primeira Política Nacional de Mudança do Clima, que
está em vigor até 2020. Do ponto de vista de geopolítica, fizemos a maior redução de emissão de GEE de
2005 a 2015 por conta do combate ao desmatamento,
e não ganhando um dólar sequer por isso. Fizemos
por questões éticas, morais e até econômicas. Como
o desmatamento era responsável pela maior parte
das emissões de GEE do Brasil, em torno de 57% do
total, e cerca de 90% do desmatamento era ilegal; era,
digamos, um PIB negativo, pois não gerava nenhuma
riqueza para o país.
O Brasil fez um esforço extremamente relevante,
de combater o crime ambiental e reduzir suas emissões. Até 2014, o desmatamento caiu de 57% para
15% do total de emissões do país. Vale lembrar que,
quando estou falando de desmatamento ilegal, não
me refiro à agricultura brasileira, que é uma ativi-

10

dade econômica legítima, estruturada, que opera na
legalidade. Do ponto de vista político, o Brasil não só
assume o protagonismo com base em soluções, mas
também começa a captar recursos de organismos internacionais.
Esse novo posicionamento coloca o Brasil na posição central de formulação e proposição de políticas para o clima, nas discussões pós-Copenhagen.
Brasil, África do Sul, Índia e China formam num novo
grupo multilateral (BASIC) para tratar do assunto.
Um passo em Dublin, um salto em Paris
Em 2011, Dublin é o palco das negociações climáticas. A União Europeia estava “desesperada” por uma
solução. Os Estados Unidos, muito conservadores.
Os países africanos querendo o dinheiro do fundo
verde para as nações pobres. E o Brasil, com a China, construindo soluções. Eu faço um discurso anunciando uma mudança de posição: o Brasil quer um
novo acordo global desde que todos estejam a bordo. Isso muda a história. De 2011 a 2015 nós ficamos

O Brasil fez um esforço
extremamente relevante, de
combater o crime ambiental
e reduzir suas emissões. Até
2014, o desmatamento caiu
de 57% para 15% do total de

como implementar as metas e quais os novos rumos
para 2025. É preciso ter visão estratégica de território, integração geopolítica, comercial, desenvolvimento econômico, novos caminhos de energia e investimento em inovação. Tudo isso depende daquele
compromisso validado em Paris. O interessante é que
Paris não é o fim de um processo, mas o início de um
novo caminho. Assim espero. •
*Trecho de palestra concedida na FGV Rio.
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emissões do país
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construindo o Acordo de Paris, que é precedido de
uma grande negociação de bastidores pelo governo
francês. Eles adotam a estratégia de selecionar cinco
players globais, entre eles o Brasil, para ao longo de
2015 negociar os termos do novo acordo. Portanto, o
Brasil funcionava como ponte com o grupo africano,
o G 77 + China. Tínhamos o apoio do presidente Barack Obama. Negociamos isso tudo ao longo de 2015,
então todo mundo viu o resultado do processo. Foi
um trabalho enorme de negociação.
Além de negociação multilateral, propomos três
acordos bilaterais: com a China, Estados Unidos e
Alemanha. O texto do acordo com a Alemanha é a
base do Acordo de Paris. O governo brasileiro propõe
ali a teoria da convergência concêntrica, que substitui a diferenciação entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento. A premissa é: cada país oferecerá
seu compromisso, colocando os países desenvolvidos numa zona central, de maneira simplificada. O
Itamaraty é o pai dessa ideia, negociada previamente
com chineses e norte-americanos.
Vale destacar que houve uma mobilização do setor privado brasileiro, do mercado financeiro, que
foi em massa para Paris. Isso foi fascinante. Havia
a negociação formal, e fizemos uma semana “Brasil”
na Embaixada brasileira na França, onde apresentamos as melhores práticas em agricultura, discutimos
green bonds e as novas tendências de financiamento
no mundo. Todos os investidores lá discutindo os rumos globais, e Brasil como host desse evento, só para
se ter uma ideia do prestígio que alcançamos. Reunimos de entidades não governamentais a cientistas.
Todos os líderes dos três grupos do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) participaram.
O Acordo de Paris é uma construção do Ocidente
com o Oriente, numa visão comum sobre soluções
do problema, em que se olha para além das questões
energéticas, embora claramente motivado por ela,
por causa das emissões. Também são incluídas outras agendas, particularmente o uso da terra, a agenda da agricultura e das florestas. E um olhar voltado
para soluções para uma economia calcada em baixo
carbono. É a aposta em um novo caminho de desenvolvimento. O Acordo de Paris traz a visão do mundo
e a ambição de cada país.
Tem uma grande pegada na questão da mitigação
e da energia. Sinaliza rumos de adaptação, tem uma
força geopolítica imensa, teve envolvimento direto
do Papa Francisco, para se ter uma ideia. Paris já
está em vigência, Brasil assinou o acordo em abril de
2016. Estamos no período de transição das negociações de implementação do acordo. São dois desafios:
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Em operação desde abril de 2016, a Usina Hidrelétrica Belo Monte
já conta com 18 Unidades Geradoras (UGs) em funcionamento e
capacidade instalada de 7.566,3 MW. Em dezembro do ano que
vem, quando todas as suas 24 UGs estarão em operação, a usina
situada no rio Xingu, no sudoeste do Pará, se tornará a maior
hidrelétrica 100% brasileira, com 11.233,1 MW – energia suficiente
para atender 60 milhões de brasileiros, o equivalente à população
de países como o Canadá ou a Argentina.

insight-bIOMA

Por Denise Almeida
Jornalista
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projeto foi formulado para ter o mínimo de
impacto socioambiental e debatido com representantes das populações locais, comunidade científica, organizações ambientais
e todas as esferas de governo. Como resultado desse
diálogo, a área de alagamento foi reduzida em mais de
60% em relação ao projeto original – o que assegurou
que nenhuma área indígena fosse inundada.
O empreendimento conta com dois reservatórios:
o Principal, na calha do rio Xingu, e o Intermediário –
localizados entre os municípios de Altamira, Senador
José Porfírio e Vitória do Xingu. Juntos, os reservatórios ocupam 478 quilômetros quadrados. A área de
abrangência da usina ainda engloba os municípios de
Anapu e Brasil Novo.
As mudanças no projeto foram voltadas à conservação dos ecossistemas que compõem a Volta Grande do Xingu e também à manutenção das condições
de vida de comunidades indígenas e não indígenas
que habitam a região.
Para permitir a migração dos peixes, um canal
com 1,2 mil metros de extensão foi construído no rio
Xingu, na região do Vertedouro e da Casa de Força
Complementar da usina. O mecanismo cria correntezas que atraem os animais ao canal para que ultrapassem a barragem e conta com anteparos, que
reduzem a velocidade das águas, para o descanso
dos peixes.
O monitoramento da qualidade das águas confirma que o rio se mantém como águas doces Classe 2,
de acordo com a classificação do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama). O acompanhamento é
feito por meio de estações no rio Xingu, nos igarapés
de Altamira, na Volta Grande, em áreas próximas às
terras indígenas e ao rio Bacajá e nos reservatórios.
Ações socioambientais
A Norte Energia está à frente da implantação e da
operação da Belo Monte há oito anos. A companhia é
responsável pelas ações socioambientais executadas
para reduzir ou mitigar os impactos da construção
da usina. O Programa de Controle da Malária é uma
delas, que entre 2011 e 2017, reduziu os casos da
doença em mais de 96% nos municípios do entorno
do empreendimento.
A empresa já investiu R$ 2,9 bilhões em mais de 5
mil ações socioambientais no Médio Xingu, entregando à população local hospitais, escolas, saneamento
básico, parques e núcleos habitacionais, além da preservação das manifestações culturais, meio ambiente
e flora e fauna. Até agora foram 73 obras de educação, que incluíram a construção, reforma e amplia-

ção de unidades de ensino; investimentos de mais de
R$ 120 milhões em segurança; construção de 31 Unidades Básicas de Saúde e três hospitais.
O diretor-presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que ocupa o cargo desde maio de
2017, explica que o modelo de gestão e governança
valoriza o diálogo e o respeito às comunidades da região. Entretanto, segundo ele, essas ações não são
visíveis fora do local de abrangência do projeto. “Tudo
o que se vê, o que se busca nos arquivos da empresa
e o que se observa é o quanto a qualidade de vida
da população próxima ao empreendimento melhorou.
Também se nota o quanto essas mesmas pessoas reconhecem as melhorias promovidas por Belo Monte.
É um paradoxo a visibilidade de o projeto na mídia. É
de fato algo que precisa ser trabalhado”, destaca o
diretor-presidente.
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Comunidades indígenas
Cerca de 4 mil indígenas de nove etnias em 12
territórios tradicionais, abrangendo aldeias que estão até 400 quilômetros distantes de Belo Monte, são
atendidos por meio de um conjunto de ações. Foram
construídos e entregues a estas comunidades 453
quilômetros de estradas e ramais de acesso, 16 pistas
de pouso e 28 sistemas de abastecimento de água.
Ainda estão em construção 34 escolas e 34 Unidades
Básicas de Saúde Indígena, além de 39 casas para
produção de farinha.
A Norte Energia instalou um sistema de radiofonia, que permite a interação entre as aldeias e garante a comunicação dos indígenas com a empresa.
A Casa do Índio, em Altamira, foi reformada e a nova
sede da Funai da cidade foi entregue à entidade recentemente.

|

Além desse desafio, ainda há muito trabalho pela
frente. As ações vão continuar, mesmo depois da
plena operação do empreendimento, já que a convivência com as comunidades, sobretudo a indígena, e
com o meio ambiente se estenderá por longos anos.
“Temos buscado uma aproximação com o Ministério
Público Federal, com o Ibama, que é responsável pela
Licença de Operação, com a Funai e com a Aneel,
com o governo como um todo e, de uma forma geral,
com as prefeituras, em especial com a de Altamira,
com o objetivo de apresentar propostas e soluções”,
explica Paulo Roberto.
As medidas fazem parte do Projeto Básico Ambiental, que propõe ações para reduzir ou evitar impactos negativos no meio ambiente. A concessão das
licenças Prévia, de Instalação e de Operação da usina
é condicionada à execução projeto.

15
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Investimentos urbanos
Em Altamira, cidade mais populosa do entorno da
hidrelétrica, foi ampliado o sistema de abastecimento de água, e implantado o sistema de esgotamento
sanitário, conectando cerca de 18 mil imóveis a uma
moderna rede de saneamento.
Nos novos bairros construídos pela empresa,
3.580 famílias (cerca de 20 mil pessoas) hoje residem em casas seguras, de 63 metros quadrados, cada
uma em terreno de 300 metros quadrados. Segundo
a Norte Energia, incluindo indenizações e aluguéis
sociais, foram beneficiadas cerca de 32 mil pessoas.

O pescador Lailson Fortunato da Silva, 57 anos,
conhecido como “Barbudo do Peixe”, disse que a
vida de sua família mudou radicalmente com a instalação da usina. “A gente vivia em casas precárias,
construídas na margem do igarapé, no meio de muita sujeira e lama. O período das chuvas parecia filme
de terror. A gente tinha medo de perder nossas coisas, compradas com muito esforço”, afirma. “Era um
local sujo, sem higiene, onde a gente vivia doente”,
conta Lailson.
No município foi instalado o Centro Integrado de
Pesca Artesanal (Cipar) – parte do Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria Especial de Pesca e
Aquicultura para apoiar o setor pesqueiro da região.
Está em fase de implantação o Parque Nacional
Municipal, com 940 hectares, ao longo dos igarapés
Altamira, Ambé e Panelas. São áreas que antes eram
ocupadas por palafitas e recebiam esgoto despejado
sem nenhum tipo de tratamento.
A empresa criou ainda o Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu para disseminar boas práticas ambientais e contribuir para a implantação da
política municipal de resíduos sólidos e aterros sanitários. A cidade também recebeu oito pontes e duas
passarelas para ciclistas e pedestres, além de obras
de pavimentação e sinalização de vias, especialmente
a reestruturação da Rodovia Ernesto Acyoli, uma das
principais vias de acesso ao município.
Incentivo à pesquisa científica
No campus da Universidade Federal do Pará
(UFPA) em Altamira, foram instalados dois laboratórios que credenciaram a instituição a se transformar
em um centro de referência para estudos da ictiofauna do baixo e médio Xingu e da aquicultura de peixes
ornamentais na Região Norte. Durante a construção
da usina foi registrada a inédita reprodução em cativeiro do acari-zebra, espécie de peixe típica da região
do Xingu, considerada vulnerável.
Nos últimos seis anos, mais de 3,5 milhões de
filhotes de tartarugas-da-Amazônia, pitiús e tracajás foram soltos na natureza. Este é o resultado das
ações para preservar a fauna e o principal local de
reprodução dos quelônios, o Tabuleiro do Embaubal,
onde são monitorados cerca de 20 sítios reprodutivos utilizados para a desova das espécies.
Para conservação da flora, a companhia mantém
um banco de sementes, de árvores de espécies nativas, selecionadas e coletadas antes da formação dos
reservatórios e nas proximidades da usina. O material embasa a produção de conhecimento científico de
instituições nacionais e internacionais.

Opções de turismo e lazer
As praias da Orla, do Massanori e do Assurini
são resultado de uma Pesquisa de Caracterização
de Praias Fluviais, elaborada pela Norte Energia, que
identificou praias antes e depois do centro de Altamira, levando em consideração o fluxo do rio Xingu. O
levantamento serviu de base para o Projeto de Recomposição das Praias e Locais de Lazer, que definiu que
três delas deveriam ser recompostas e teriam caráter
permanente, e não temporário, como as anteriores.
A Praia da Orla, com mais de 10 mil metros quadrados de área, é a mais famosa da cidade. A poucos
metros do Centro, é o local preferido por frequentadores para a prática de esportes.
As praias do Massanori e do Assurini ficam um
pouco mais afastadas do Centro. O acesso à primeira
se dá por uma estrada de oito quilômetros, que parte
da margem direita da Rodovia Transamazônica. Há
também a opção de se chegar de barco. Já o acesso
à Praia do Assurini é exclusivamente de barco.
O fomento ao turismo também é foco das ações da
companhia, que em maio deste ano lançou o site VisitXingu – visitexingu.tur.br, uma nova ferramenta de
divulgação dos atrativos turísticos da região, com dicas de hotéis, restaurantes, pontos turísticos e rotas
para visitações em Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.•

socioambiental da usina inclui
a criação de 26 mil hectares
de área de preservação
permanente (APP) no entorno
dos reservatórios e no Canal
de Derivação
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Plantações de Cacau
O Projeto Alternativo de Cacau, da Norte Energia,
beneficia agricultores da região, como Josué Costa,
31 anos, que tem uma propriedade em Vitória do Xingu. Ele comenta que sua produção aumentou depois
de seguir as orientações dos técnicos do programa e
receber sementes melhoradas geneticamente. Josué
é morador do Reassentamento em Áreas Remanescentes (RAR), próximo ao KM 27, da Rodovia Transamazônica. Ele produz 1.500 quilos de cacau na safra
(junho e julho) e 600 na entressafra (agosto a maio),
escoando toda a produção para compradores de Altamira e região. “Aprendi técnicas de poda e adubação
e pretendo me especializar ainda mais na lavoura,
para gerar mais renda e proporcionar mais conforto
para a minha família”, diz Josué.

O trabalho na área

|

O trabalho na área socioambiental da usina inclui
a criação de 26 mil hectares de área de preservação
permanente (APP) no entorno dos reservatórios e no
Canal de Derivação, dos quais pelo menos 5 mil hectares serão objeto de ações de recomposição da cobertura vegetal, produção, o plantio e a manutenção
de mais de 2,5 milhões de mudas de árvores.

17

18

|

insight-bIOMA

DESENVOLVIMENTO

A chave para
o crescimento
inclusivo

é digital
Por Chen Long
Diretor da Luohan Academy

|

Até agora, parece que a ascensão da economia
digital já contribuiu para um padrão amplo de
renda e polarização de empregos no mundo
desenvolvido. No entanto, a tecnologia digital pode
desempenhar um papel poderoso na promoção de
padrões de crescimento inclusivos, especialmente
nas economias em desenvolvimento.
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Michael Spence
Copresidente do Conselho Consultivo do
Instituto Global da Ásia em Hong Kong
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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.
Ultimamente, as discussões sobre os efeitos da
tecnologia digital na economia e na sociedade tenderam a um enfoque o negativo. Mas seria um erro deixar
os riscos associados à tecnologia digital obscurecer
seu potencial para tornar o mundo melhor, principalmente apoiando um crescimento mais inclusivo.
Sem dúvidas, os riscos potenciais são profundos.
O recente best-seller do ex-presidente dos Estados
Unidos Bill Clinton e do romancista James Patterson,
“The President is Missing”, baseia-se na conjectura
plausível de que os dados em computadores e servidores poderiam ser destruídos em grande escala,
fazendo com que todas as economias modernas pa-

rassem de repente. Dadas tais ameaças, as políticas
que envolvem a transferência e o investimento transfronteiriço de tecnologia hoje são responsáveis pelos
desdobramentos da cibersegurança das tecnologias
digitais, sem contar suas potenciais aplicações militares e de defesa.
As perguntas sobre segurança de dados vão muito além da segurança nacional. É crescente o número
de cidadãos preocupados com a privacidade e a proteção de suas informações pessoais. Isso estimulou
os esforços para apertar os regulamentos.
Além disso, as mídias sociais são culpadas por
ampliar a polarização política, ao mesmo tempo em
que fornecem uma plataforma para a intromissão estrangeira nas eleições dos países e no discurso público. Mas os regulamentos aqui são mais complicados,
pois devem ser equilibrados com o direito à liberdade de expressão. Enquanto isso, o enorme poder de
mercado das megaplataformas digitais está criando
uma espécie de convocação para reavaliar a política
de concorrência.
Os riscos que chamaram mais atenção, no entanto,
estão relacionados ao emprego. À medida que um número crescente de postos de trabalho ou tarefas são
automatizados, muitos temem que não haja vaga em
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estão surgindo, certamente na China. Além de contribuir para o crescimento geral, particularmente na
economia doméstica de consumo, onde as pequenas
e médias empresas prosperaram e se multiplicaram,
os sistemas de pagamento móvel e o comércio eletrônico parecem estar expandindo a participação
econômica dos cidadãos de baixa renda e beneficiando as regiões mais atrasadas.
Talvez esse efeito não seja surpreendente. Afinal,
fomentar o crescimento inclusivo e o emprego foi
uma motivação fundamental por trás da criação da
plataforma de e-commerce da Alibaba, e continua a
orientar sua evolução.
Além disso, o poder dos ecossistemas é bem conhecido. Em muitos países e setores, há pontos críticos de inovação, caracterizados pela troca dinâmica
de ideias. À medida que esses hotspots se desenvolvem, eles fornecem cada vez mais recursos complementares (incluindo capital humano) que facilitam a
criação de novos negócios, essencialmente reduzindo as barreiras de entrada.
Os ecossistemas habilitados digitalmente – incluindo não apenas o comércio eletrônico e as plataformas
de pagamento, mas também as mídias sociais – funcionam como versões turbinadas desses ecossistemas locais tradicionais. Eles criam mercados novos,
dinâmicos e distantes não apenas para bens e serviços, mas também para ideias e interações sociais.
Claro, nada disso acontece do dia para a noite. Assim como em um ecossistema tradicional, leva tempo
para a infraestrutura ser construída. Em última análise, no entanto, o potencial dos ecossistemas digitais
para promover padrões de crescimento inclusivo nas
economias em desenvolvimento é enorme.
Com certeza, a receita para o crescimento e desenvolvimento não é a mesma em todos os lugares.
Mas, enquanto cada país encontra seu próprio caminho, há ingredientes comuns, como alavancar o conhecimento e a base tecnológica da economia global,
bem como garantir níveis relativamente altos de investimentos privado e social.
Agora parece cada vez mais claro que as tecnologias digitais devem ser incluídas no mix. No momento
em que essas tecnologias estão avançando nos setores de produção/montagem intensivos em mão de
obra da economia comercializável (a base tradicional
da vantagem comparativa), os mercados digitais, os
ecossistemas de arquitetura aberta e as plataformas
de pagamento móvel podem oferecer uma oferta
poderosa e acessível. Um poderoso mecanismo de
crescimento inclusivo para uma ampla variedade de
economias em desenvolvimento. •
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número suficiente para os seres humanos. E, mesmo
que existam, garantir que os trabalhadores – particularmente aqueles que anteriormente ocupavam cargos de rotina – possam preencher as novas posições
assistidas digitalmente representa um grande desafio.
Até agora, parece que a ascensão da economia
digital já contribuiu para um padrão amplo de renda e
polarização de empregos no mundo desenvolvido. No
entanto, a tecnologia digital pode desempenhar um
papel poderoso na promoção de padrões de crescimento inclusivos, especialmente nas economias em
desenvolvimento, graças a dois aspectos-chave.
Primeiro, a informação digitalizada tem baixos
custos marginais e possibilita o consumo em escala.
Segundo, as tecnologias digitais – da internet móvel
e computação em nuvem à inteligência artificial e
blockchain – estão mais acessíveis do que nunca, o
que significa que os requisitos de habilidades para
participação efetiva na economia digital são relativamente baixos (embora a alfabetização continue
sendo essencial).
A internet móvel é o principal facilitador da economia digital. Os smartphones deram um número
enorme e crescente de pessoas – particularmente na
metade inferior da distribuição de renda – acesso à
internet pela primeira vez, enquanto a ascensão dos
sistemas de pagamento móvel sobrecarregou esse
efeito inclusivo. As pessoas que antes não tinham
a documentação oficial necessária para acessar os
serviços financeiros agora podem se envolver em
transações, criar um registro e, por fim, digamos, fazer um empréstimo. Nesse sentido, os dados se tornaram a nova garantia. As plataformas de comércio
eletrônico ampliam ainda mais esse efeito, pois fornecem um novo caminho para a inclusão econômica.
Como Ming Zeng explica em “Smart Business: O
que o sucesso da Alibaba revela sobre o futuro da
estratégia”, as plataformas de comércio eletrônico e
pagamento, pelo menos na China, evoluíram de plataformas autônomas para ecossistemas digitalmente
acessíveis e amplamente acessíveis. As barreiras de
entrada são baixas e os mercados que as pequenas
empresas podem acessar digitalmente são muito
maiores do que os mercados tradicionais, que são limitados pela geografia. Além disso, recursos complementares para novos modelos de negócios estão disponíveis e são coordenados de maneira relativamente
fácil por meio da arquitetura aberta da plataforma.
Pesquisas em andamento na Luohan Academy,
em Hangzhou, um instituto recém-criado dedicado
a explorar as características e os impactos da economia digital, indicam que tais efeitos inclusivos já
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma
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Esqueça os millenials. Ou pelo menos não se
preocupe com eles. Não agora. Deixe-os envelhecer
primeiro. O desafio do mercado de trabalho
mundial e das empresas será alocar os chamados
perennials – como vem sendo chamado o grupo
de profissionais teoricamente em idade para se
aposentar, mas que deve ser parte significativa da
mão de obra do futuro próximo.
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ada vez mais, os ambientes corporativos
serão povoados por representantes dos
perennials – perenes, em português. O
termo foi cunhado para ser um contraponto à tendência de classificar as gerações por idade e
características referentes a seu tempo, mais especificamente aos millennials, ou a Geração Y.
Assim, a esperada revolução do trabalho não deve
ser protagonizada somente por robôs. Pelo menos,
não num primeiro momento. A linha de produção do
futuro próximo não será nos moldes vislumbrados no
desenho “Os Jetsons”, dominados por máquinas que
desempenham funções antes exercidas por humanos.
O intercâmbio principal não será homem-robô, mas
homem-homem, só que de diferentes gerações. Isso
não quer dizer que será menos desafiador. O ponto
de alerta é que a maioria das empresas mira o futuro
robótico e ainda não desenvolveu estratégias para a
absorção das cabeças grisalhas.
Esse fenômeno decorrerá do envelhecimento e
da maior longevidade da população, de um lado, e de
gargalos previdenciários, de outro. Os Estados terão

24

de pagar por mais tempo a aposentadoria de seus
cidadãos, o que gera um desequilíbrio nunca antes
testemunhado. Menos pessoas contribuindo, mais indivíduos recebendo benefícios. Uma conta que não
fecha.
Não à toa, alguns governos já estão lutando para
conseguir equilibrar as contas, em face ao crescente
número de aposentados, que dependem de uma população de trabalhadores cada vez menor. Dezoito
países da OCDE aumentaram as idades das pensões.
A perspectiva é que o quadro se agrave ao longo dos
anos. Segundo as Nações Unidas, o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo deverá dobrar
em 2050, para 2,1 bilhões. Na década de 1950, esse
segmento da população mundial estava em torno de
205 milhões.
O quadro será global, e o Brasil, outrora uma nação de jovens, não ficará de fora. Projeções do IBGE já
sinalizam que a cada ano a população cresce menos.
Hoje somos 208,4 milhões de brasileiros. A expectativa é que até 2060, por exemplo, a população com
mais de 60 anos mais que dobre de tamanho e atinja

lutando para conseguir
equilibrar as contas, em
face ao crescente número
de aposentados, que
dependem de uma população
de trabalhadores cada vez
menor
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Motivos
As explicações para esse movimento vão além
das questões demográficas. Uma razão importante é
o dinheiro, que continua sendo o principal motivador
para as pessoas mundo afora venderem horas do seu
dia. O envelhecimento da idade média da força de
trabalho é, em parte, impulsionado por funcionários
que querem continuar trabalhando – ou, pelo menos,
continuar ganhando – até os 70 e mesmo 80 anos.
Com o aumento da expectativa de vida, as pessoas
precisam acumular mais capital do que as gerações

Alguns governos já estão
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32% do total dos brasileiros. Esse indicador em 2018
está em 13%. Antes do envelhecimento pleno, o país
deverá ter que resolver o imbróglio da previdência. O
país tem um rombo considerável com relação ao pagamento de aposentadorias. No ano passado, a cifra
alcançou R$ 268,8 bilhões. Para piorar, a tendência é
de alta. Isso significa que, mesmo se o futuro presidente Jair Bolsonaro conseguir a missão (quase) impossível de aprovar na íntegra a proposta de Reforma
da Previdência que já tramita no Congresso Nacional,
os brasileiros terão que trabalhar mais no futuro.
Quando se trata de estatísticas antigas sobre a
força de trabalho na Europa, o cenário não é muito
diferente. Segundo dados do European Labor Force
Survey, os trabalhadores com mais de 55 anos representam atualmente 16% do total na União Europeia
(UE). Em países como Alemanha, Finlândia e Suécia,
os perennials ocupam um de cada cinco postos. Como
comparação, para cada 10 membros da Geração Z, há
12 pessoas com 65 anos ou mais na UE.
Os Estados Unidos acompanham essa tendência.
Num intervalo de três décadas (1994-2024), os trabalhadores com 55 anos ou mais deixarão de ser o menor segmento da população ativa dos EUA para ser
o maior, de acordo com o Bureau de Estatísticas de
Trabalho. Essa mudança no perfil profissional já vem
sendo sentida na prática. Na terra de Donald Trump,
o grupo dos mais velhos é o que mais cresce entre os
trabalhadores. Lá, os idosos representam o dobro do
total de adolescentes no mercado. Outras nações industrializadas vivem fenômeno similar: no Japão e na
Coreia do Sul, a força de trabalho está envelhecendo
ainda mais rápido.
No livro “The 100-Year Life: Living and Working
in an Age of Longevity!”, os autores Lynda Gratton e
Andrew Scott estimam que um trabalhador que vive
até os 100 anos – como a maioria das crianças nascidas no final deste século – que economiza cerca de
10% de sua renda e quer se aposentar com 50% de
seu salário final, precisará trabalhar até os 80 anos.
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O envelhecimento da força
de trabalho representa
também oportunidades paras
as empresas. Uma das mais
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valiosas é poder contar com
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expertise dos melhores talentos
por um período bem mais longo
do que o habitual

passadas. Garantir uma renda estável é, literalmente,
questão de sobrevivência. E a tendência global é que
o ônus da formação de uma reserva financeira recaia
sobre os ombros dos trabalhadores. Logo, cada vez
mais idosos precisarão continuar trabalhando para
manter um padrão de vida “minimamente” compatível com seu histórico de vida adulta. Isso pode significar trabalho em tempo parcial, para permitir mais
tempo livre com a família ou menos tempo em um
trabalho que se torna mais desgastante fisicamente
ou flexibilidade para acomodar outras mudanças no
estilo de vida.
Se para os trabalhadores essa opção representa
maiores ganhos, para o Estado também. Na visão de
Ernesto Matos, consultor da Thomas Case & Associados, manter os idosos trabalhando significa que
eles continuam sendo contribuintes e consumidores. “Uma economia com maior número de indivíduos ativos representa um mercado mais forte e em
expansão. Isso é bom para o Estado, que arrecadará

Desafios práticos
Geralmente, as empresas estão acostumadas
a lidar com funcionários com idade até a faixa dos
60 anos. Colaboradores que ultrapassam esse corte etário hoje ainda são exceção. Logo, o fenômeno
dos perennials representa um enorme desafio para
os Departamentos de Recursos Humanos. Talvez os
principais deles seja entender a cabeça desse “novo
trabalhador” e gerenciar a interação produtiva entre
jovens e seniores.
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mais, e ótimo para as empresas, pois a tendência é
que vendam mais”, explica.
O Aegon, centro norte-americano dedicado a
pesquisas referentes à longevidade e aposentadoria, recomenda um novo modelo de previdência global. O sistema precisaria incluir o acesso universal a
um sistema de aposentadoria para os trabalhadores,
maior conhecimento financeiro e assistência médica
acessível, entre outras soluções.

Cases
A boa notícia é que o Brasil terá tempo para
aprender a partir da experiência de nações que terão
de enfrentar a questão primeiro, como as europeias
e o Japão, por exemplo. Na Alemanha, a BMW já vem
avançando nessa direção. Quando a montadora detectou que a idade média dos trabalhadores de uma
determinada fábrica estava aumentando, propôs uma
reformulação de sua instalação de produção para
acomodar trabalhadores mais velhos, instalando assentos ergonômicos e pisos mais macios, ampliando
o tipo nos computadores e fornecendo botas de trabalho mais sustentáveis. A produtividade aumentou e
o absenteísmo despencou.
Ainda no país de Angela Merkel, a empresa de tecnologia SAP desenvolveu um programa de talentos
maduros. A proposta é que funcionários experientes
e os mais jovens se beneficiem de uma orientação de
mão dupla. Além dos funcionários mais velhos serem
mentores dos mais novos, os mais jovens treinam os
seniores de forma a reduzir a lacuna de habilidades
características dos millennials.
Empresas norte-americanas relutantes em perder o conhecimento institucional dos trabalhadores
mais velhos fizeram o mesmo, com os fabricantes
instalando assentos ergonômicos em caminhões e
reprojetando linhas de montagem para evitar lesões
por movimentos repetitivos. No final, a capacidade de
adaptação e a criatividade continuarão fazendo a diferença, não importa a idade. •
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Um ponto de atenção é o senso comum que associa pessoas mais velhas à falta de flexibilidade, lentidão e absenteísmo. Esses são apenas alguns dos
muitos estereótipos que as pessoas têm em relação
aos trabalhadores seniores. Como tal, o preconceito é
um dos maiores desafios do envelhecimento da força
de trabalho. O envelhecimento da força de trabalho
representa também oportunidades paras as empresas. Uma das mais valiosas é poder contar com expertise dos melhores talentos por um período bem
mais longo do que o habitual. Além de fortalecer a
cultura organizacional, a prática permite também que
os mais velhos treinem os colaboradores mais jovens,
reforçando a troca de conhecimento e experiências.
Para os trabalhadores mais velhos, o desafio é a
demanda por uma atualização constante. Afinal, continuar no mercado de trabalho requererá o aprendizado de novas ferramentas e técnicas, nesses tempos
de rápidas transformações digitais. O uso de tecnologia e treinamento de funcionários, por exemplo, pode
ser muito útil nesse sentido.
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sustentabilidade

Transformação

plástica
Por Paulo Chacon
Chefe em exercício da Divisão de Inovação Tecnológica
do Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
Raphael Rodrigues
Graduando em Engenharia Química, UFRJ

A sociedade contemporânea, muito mais que suas antecessoras, tem
protagonizado mudanças em hábitos, rotinas e estilos de vida. Com
efeito, alguns signos dessa mudança podem ser vistos tanto na transição
da posse para uso quanto no padrão de consumo; de menos para mais
consciente. Nesse ritmo, produtos ambientalmente corretos – forma
e conteúdo – tendem a pontuar em destaque. Interessante é que esse

Uber versus veículos próprios), como também podem ser capturados dos
princípios da Green Chemistry ou do Chemical Leasing.
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fortemente imbricados. Exemplos vêm da mobilidade urbana (carros do
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movimento acaba envolvendo tanto produtos quanto serviços, hoje
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sustentabilidade
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fidelização aos signos do desenvolvimento
sustentável, ainda que hoje não se imponha
como regra universal que a todos afete, o
será muito em breve, e por uma única razão: não há escolhas. Entrementes, como se ajustarão
alguns tipos de segmentos da indústria de transformação? Diante de sua complexidade, analisamos a indústria de transformação plástica, ao mirar tipo, forma
e demais condicionantes de envase e embalagem de
produtos sob seus cuidados e ação. Para isso, fazemos uso de pesquisa exploratória em bases de dados
afins ao tema, além de análise crítica dos autores.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O mundo contemporâneo convive com um grande
dilema. À medida que a população mundial aumenta,
cresce a demanda por bens e produtos. Assim, a demanda desenfreada por recursos naturais e as rotas
de produção, em boa parte desalinhadas com práticas
ditadas pelo instituto consagrado do desenvolvimento
sustentável, estabelecem um sistema com mais incógnitas do que equações.
Um outro ponto, associado ao uso, está ligado à
forma como esses produtos se apresentam ao consu-

midor. Composição adequada? Etiquetagem adequada? Embalagem adequada? Se, por um lado, esses
aspectos remetem aos preceitos já ditos da Green
Chemistry, por outro, deixam à sociedade, cada vez
mais urgente, a preocupação e ações que devem ser
tomadas sobre a necessidade do consumo consciente e no modo como dar-lhe origem, direção e sentido.
O documento Biobased Chemicals and Bioplas
tics: Finding the Right Policy Balance exemplifica
iniciativas para o avanço do modelo de sustentabilidade (OECD, 2014). A Holanda – em 2008 passou a
taxar materiais de embalagens, visando reduzir sua
utilização –, EUA e União Europeia – para aumentar a
conscientização ambiental criaram rótulos especiais
para materiais de base biológica. Ambos os casos são
importantes benchmarkings.
Em linha com o abordado, o setor de embalagem é muito importante, lidando, numa ponta, com
o objeto do consumo e, na outra, com seu envase
sob diferentes materiais. De acordo com relatório
da Abiplast (2017), 31% dos transformados plásticos
foram consumidos em 2015, sob a forma de embalagem, em aplicações de menos de um ano de vida útil.
O artigo Visualizing What the World Thinks About

numa ponta, com o objeto
do consumo e, na outra, com
seu envase sob diferentes
materiais

Waste, de J. Desjardins (2018), aponta que 72% das
embalagens plásticas não vêm sendo recuperadas
após o uso. A esse respeito M. Biddle, empresário
atuante no setor de recicláveis (plásticos), é categórico ao afirmar que a porcentagem de resíduos
plásticos que é reciclada é menor que 10% (exceção

Como a dinâmica patentária explora
e lida com o tema
Os registros provam que desde o início deste
século é perceptível um engajamento crescente no
depósito de patentes relacionadas ao termo pesquisado. Ao englobar o termo plastic (e derivados) unido
a recycle (também com seus análogos), o resultado
obtido mostra relevância.
Quando desagregados os dados da figura, considerando os players tecnológicos mais atuantes, pode-se
observar uma presença majoritária de universidades
e centros tecnológicos orientais. Pode ser sublinhada
a presença da Basf, além de outras empresas alemãs

insight-bIOMA

muito importante, lidando,
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O setor de embalagem é

Europa ocidental). Tais dados constituem um absurdo na lógica da economia circular.
Assim, tipos de embalagem que cumprem função
única ou que tenham por trás materiais (plásticos)
que expressem maior dificuldade de reprocessamento ou reúso tendem a ocupar menos espaço, sobre
tudo ao considerar-se o mercado inscrito nas culturas ambientalmente mais conscientizadas.
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entre os destaques, o que reforça a liga do pensar
com o agir, no caso europeu.
Outra interessante visão proporcionada pela ferramenta sinaliza as tendências de avanço, que identificam os subcampos do conhecimento associados ao
tema pesquisado.
Observa-se que há um expressivo aumento na
produção de patentes que contêm em si conceitos
de lixo, desperdício, plástico, desperdício de plástico,
reciclagem, embalagens, inovações de processo de
produção e reciclagem, além de outros conceitos que
remetem à economia circular, conceito bem abordado em edições desta publicação.
Busca na base de dados Espacenet também dá
ideia da quantidade de patentes brasileiras comparativamente a outros países. No campo resumo e/ou
título, pesquisou-se “Plastic AND Packaging AND recycling”, tendo como resposta 213 registros cujos depósitos ocorreram em data posterior a 2000. Nessa

pesquisa a China aparece com 150 patentes, Japão
16, Alemanha 9, Estados Unidos 8 e o Brasil com 5.
Alguns insights sobre os resultados
Listam-se a seguir, algumas ações destacadas,
considerando ações e pesquisas sobre o tema:
• Danone e Nestlé, em 2017 se uniram à empresa
Origin Materials visando à criação de garrafas plásticas PET usando fibras de celulose.
• Pepsico em 2018, se junta a Danone e Nestlé
com a missão de criar garrafas plásticas 100% biodegradáveis, feitas de matéria-prima de origem vegetal
e de forma sustentável.
• Interessante tecnologia que tem crescido se baseia na produção de plásticos a partir de gases de
efeito estufa.
• LATEM, da UFRGS, desenvolveu embalagem à
base de amido e mirtilo capaz de mudar a coloração
conforme o estado de conservação do produto e libe-

Termoplásticos de base
biológica, por mais que não
sejam biodegradáveis, geram
menos gases de efeito estufa
que os derivados de fonte

Conclusões e Recomendações
Compreender motivos para a aceitação e comprometimento do brasileiro com o setor de embalagens
sustentáveis é essencial. De acordo com a Tetra Pak
em seu Environment Research (2017), 95% dos brasileiros entrevistados acreditam que nos próximos
anos as questões ambientais devem ganhar mais relevância. Para 56% o estímulo à compra de produtos
sustentáveis é a preservação o meio ambiente para
as próximas gerações.
Pesquisas de cunho mercadológico já mostram
a difusão de temas que emergem em outros países,
e que em breve estarão inscritos por aqui de modo
mais contundente. Constituem exemplos: as embalagens inteligentes e ativas, embalagens mais adaptáveis a processos de reúso-reaproveitamento, entre

Os autores agradecem ao Orbit.com e ao seu representante no Brasil, o engenheiro Henry Suzuki, pela disponibilização para uso da citada ferramenta.
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rar compostos antioxidantes que prolongam o tempo
de vida do item embalado.

outras. Esses projetos inovadores tendem a utilizar
matérias-primas oriundas de fonte renovável.
É interessante notar a ascensão, ainda que incipiente, dos bioplásticos. No entanto, mesmo para países desenvolvidos, escalar a produção desses promissores compostos ainda é um desafio gerado por
diferentes barreiras. Segundo a OECD (2013), termoplásticos de base biológica, por mais que não sejam
biodegradáveis, geram menos gases de efeito estufa
que os derivados de fonte fóssil. Destacar que são
moléculas idênticas e capazes de serem inseridas
nas já estabelecidas estruturas de reciclagem.
Como visto, a participação do Brasil na produção
do conhecimento patenteado, circunscrito ao campo
abordado, é marginal, o que pode se configurar em
oportunidade. Pesquisa feita nas bases de grupos de
pesquisa do CNPQ revela 136 grupos, maioria no Sudeste, que lidam ou podem explorar temas deste artigo.
Acredita-se que, considerando impactos e desdobramentos identificados e adequados à vigência
dos novos padrões de consumo e modelos de negócios, a demanda por materiais que conformem
embalagens inteligentes, ativas e sustentáveis será
potencializada. Crê-se também que haverá substituições de materiais mais tradicionais por novos
que tragam respostas às inquietações sociais e ambientais. Na verdade, isso tudo conforma desafios,
que sempre estiveram no caminho da ciência e do
desenvolvimento tecnológico, alguns dos quais se
pretendeu aqui salientar. •
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Ativos

intelectuais

Por Thalissa Pádua Gilaberte
Doutoranda e Mestre em Propriedade Intelectual pela Academia
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A literatura tradicional denomina Sistema Nacional de Inovação
o conjunto de instituições dos setores público ou privado cujas
atividades e interações geram, adotam, importam, modificam e
difundem novas tecnologias. Para tanto, o nível de articulação
dos três atores principais que compõem esse sistema
(Estado, empresa e universidade/instituto de pesquisa) são
determinantes para a geração de inovação. Fundamentais na
produção e difusão do conhecimento, as universidades detêm
grande parte desse recurso, e delas, por vezes, se origina o
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processo de transferência de tecnologia para as empresas.
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Os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento,
realizadas no âmbito dessas instituições, decorrentes das
atuações de pesquisadores e docentes, geram os ativos de
propriedade intelectual (ativos intangíveis).
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presente artigo objetiva analisar a importância dos ativos de propriedade intelectual nas universidades, contextualizar a
evolução histórica das universidades no
Brasil, contemplando o seu papel na inovação tecnológica, e, por fim, analisar o procedimento de proteção
para depósito ou registro dos ativos de Propriedade
Intelectual (PI) da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RJ) a fim de pautar as decisões
de gestores em universidades privadas em estratégias a serem adotadas em gestão de ativos de PI.
Histórico
Desde os primórdios, o capital intelectual influenciou as ações das sociedades, permitindo inclusive a
sobrevivência da espécie humana. No entanto, a sociedade, de uma forma geral, começou a perceber seu
potencial para geração de competitividade e riqueza
tardiamente. O conhecimento científico, portanto, é
gerado pelo ser humano e administrado pela sociedade conforme suas necessidades. Neste sentido, a
preocupação em transformar esse conhecimento em
inovações tecnológicas, gerando o bem-estar social,
tem influenciado os países a construir um ambiente
favorável ao desenvolvimento tecnológico, econômico e social, conjugando esforços de três agentes:
Estado, empresa e universidades/institutos de pesquisa. O Estado como direcionador do progresso tecnológico; a empresa como a operadora da inovação; e
as universidades/institutos de pesquisa como fontes
do conhecimento científico e tecnológico.
De acordo com a literatura tradicional, a construção desse ambiente propício à geração de inovações
tecnológicas, bem como a capacidade de articulação
dos três agentes supramencionados, é denominado
Sistema Nacional de Inovação (SNI).
Neste sentido, as universidades atuam em conjunto com as empresas a fim de gerarem inovações
tecnológicas e consequentemente o desenvolvimento
socioeconômico do país. Assim, questões como ativos de propriedade intelectual (PI) entram na ordem
do dia, desde a escolha da melhor forma de proteção
da tecnologia até a cessão ou licenciamento destes, a
fim de garantir segurança jurídica para as universidades e eventuais empresas envolvidas no desenvolvimento das tecnologias.
O presente trabalho tem por objetivo analisar a
importância dos ativos de propriedade intelectual nas
universidades, contextualizar a evolução histórica
das universidades no Brasil, contemplando o seu papel na inovação tecnológica e, por fim, analisar o procedimento de proteção para depósito ou registro dos

ativos de Propriedade Intelectual (PI) da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Universidades no Brasil: do surgimento
à inovação tecnológica
As atuações políticas, econômicas, religiosas nos
diferentes períodos influenciaram a trajetória da universidade mundialmente, inclusive no Brasil. Ainda
no período colonial foram iniciadas a formação e implantação do ensino superior brasileiro. Nessa época
não existiam universidades, mas sim alguns cursos
visando o saber superior, os quais eram concluídos
em Portugal. Em linhas gerais, para o curso, era seguido o padrão jesuítico, que tinha três funções básicas: a) formar padres para a atividade missionária; b)
prover os quadros do aparelho repressivo dominante;
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tendimentos de que a universidade necessitava de
liberdade de pensamento e autonomia rompiam com
o poder centralizado estatal que havia perdurado até
o século XIX.
As primeiras universidades brasileiras foram
criadas tardiamente, sendo certo que só algumas
delas vingaram, como por exemplo, a Universidade
do Rio de Janeiro, criada em 1920, depois rebatizada com o nome de Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Após a criação desta, outras universidades foram surgindo nos anos seguintes, como a
Universidade de São Paulo em 1934 e a Universidade
do Distrito Federal, em 1935. Ato contínuo, em 1940,
é criada a Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro – a primeira de uma série de universidades
católicas e particulares que se implementariam.

|

c) ilustrar os homens da classe dominante. À época,
o ensino superior estava ligado diretamente à Igreja
Católica, que por sua vez estava integrada ao funcionalismo do Estado.
A partir do Brasil Império, o ensino superior no
país foi “implementado” com a criação dos principais institutos civis brasileiros, sendo alguns deles a
Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar,
além dos cursos de medicina, jurídicos e os de engenharia civil, militar e naval.
Nessa época, o centralismo político ainda reinava
de forma muito intensa, de modo que o debate sobre
a criação de uma universidade no Brasil passava pelo
crivo do Estado. Foi no final do século XIX e início
do século XX que a função da universidade passou
a ter uma nova perspectiva, a da pesquisa. Os en-
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A partir da década de 1950, com o incremento
da industrialização, o contingente ainda pequeno de
universidades não era capaz de prover a mão de
obra especializada que o Brasil precisava, resultando no ingresso de profissionais estrangeiros. Com o
intuito de não prejudicar a política desenvolvimentista, o governo voltou a investir em educação superior. A aprovação da Lei nº 4.024, de Diretrizes e
Bases da Educação, em 1961, foi o reflexo de novos
rumos no sistema educacional que o país não podia
ignorar.
Entretanto, o país não conseguiu avançar na área
de educação superior, à época sob influência da ditadura militar. O ensino superior privado teve sua primeira fase de crescimento com relação ao número de
instituições, cursos e matrículas na década de 1970.
A partir de 1990 obteve uma nova expansão, mais
acentuada.
No âmbito das políticas de ensino superior, dois
atos contribuíram para sua evolução e melhoria: a Lei
nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e
o Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em
2001 pela Lei nº 10.172, sendo que esse documento

possuía uma sessão destinada ao ensino superior,
reconhecendo a necessidade na melhoria na qualidade do ensino.
Ao longo da trajetória das universidades brasileiras, percebe-se uma mudança de pensamento no que
se refere ao seu papel na sociedade, qual seja a produção e difusão do conhecimento, além de formar e
gerar recursos humanos especializados. Atualmente
as universidades são elementares para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, tendo em
vista que possuem o conhecimento que as empresas precisam absorver para geração de inovações
tecnológicas. Para tanto, os instrumentos de PI são
essenciais nesse processo de transferência do conhecimento às organizações.
Gestão e estratégia de PI: PUC-RJ
A PUC, como dito anteriormente, foi criada em 1940
e é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Gávea, no Rio de Janeiro, apresentando como um dos objetivos a produção e transmissão
do saber com base no respeito aos valores humanos e
na ética cristã, em prol do bem-estar social.

possuem um papel primordial
na difusão do conhecimento
científico e processo de
transferência de tecnologia

No ano de 1999 entrou em vigor na PUC-RJ a Portaria nº 30/99, na qual se estabelece as normas sobre os direitos de PI, transferência de tecnologia, bem
como informações confidenciais no âmbito daquela
universidade. Ocorre que, segundo VILLELA (2011),
apenas em 2002 é que a instituição vislumbrou dar
uma maior importância à PI.
Nesse contexto, foi criado o Escritório de Negócios em Propriedade Intelectual (ENPI) da PUC-RJ a
fim de disseminar a cultura da propriedade intelectual
na entidade.
Contudo, em 2010, o ENPI se extinguiu, dando espaço à Agência PUC-Rio de Inovação (AGI PUC-Rio).
A Agência PUC-Rio é uma Unidade Complementar da
PUC-Rio, vinculada à Administração Central da Universidade, subordinada à Vice-Reitoria para Assuntos
Acadêmicos. Tem como objetivos promover a disseminação da cultura, o fomento e apoio à inovação e à
transferência de tecnologia, a valorização da propriedade intelectual e a difusão de boas práticas de gestão de bens intangíveis, visando a proteção e agregação de valor ao conhecimento gerado na PUC-Rio.
Possui como missão promover proteção, avaliação,
valoração e comercialização ou transferência dos
resultados do conhecimento científico, tecnológico
e cultural gerado na PUC-Rio que possa resultar em
produtos, processos ou empresas, de modo a maximizar o impacto da pesquisa acadêmica em benefício
da sociedade.
Procedimentos de Propriedade
Intelectual
O procedimento implementado pela PUC-Rio para
proteções dos ativos de PI é válido para todo conteú-

Considerações finais
As universidades, sejam elas privadas ou públicas, possuem um papel primordial na difusão do conhecimento científico e processo de transferência de
tecnologia. A existência de um órgão específico para
a gestão de PI e uma política formalmente definida em
termos de gestão de ativos de PI são cruciais para o
sucesso das universidades no que concerne a adequada proteção desses ativos.
Dessa forma, a interiorização dos temas PI e inovação são os primeiros passos para que as demais
instituições de ensino possam estimular um ambiente
favorável à proteção e transmissão do conhecimento,
objetivando o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Constatou-se que a PUC-RJ possui uma sólida
experiência na valorização desses ativos intangíveis,
possuindo uma política de inovação e PI, bem como
contando com o apoio de uma agência de inovação
capacitada para gestão dos ativos de PI. •
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As universidades, sejam

do que os professores/pesquisadores queiram proteger no âmbito da Instituição. A metodologia adotada
pela universidade é a seguinte: saber se há alguma
publicação da tecnologia a ser protegida. Caso não
haja qualquer publicação a Agência solicita ao professor/pesquisador uma descrição do ativo a fim de
que sejam dados os próximos passos. Com a descrição em mãos a AGI PUC-Rio contrata um escritório
para que seja realizada a busca de anterioridade. Enquanto o escritório realiza essa busca, a Agência dialoga com o professor/pesquisador a fim de mapear as
perspectivas de comercialização daquela tecnologia.
Isto porque, segundo se afirma “proteger a tecnologia sem perspectiva de comercialização, além de ser
frustrante é muito caro”.
Caso não tenha perspectiva de comercialização,
a sugestão da agência ao professor/pesquisador é a
publicação de artigos. Contudo, se a tecnologia possui potencial comercialização, a AGI PUC-Rio, junto
com o escritório contratado, inicia o processo de proteção. As tecnologias produzidas pelos professores,
dentro das atividades pelas quais ele é contratado,
pertencerão à universidade, sendo certo a garantia de
royalties dos professores/pesquisadores pelos ativos
conquistados. Ressalte-se ainda que no desenvolvimento dessas pesquisas pode ser que tenham alunos
envolvidos. Nesse caso o aluno não é obrigado a ceder seus direitos para a universidade. No que tange
ao direito de autor, a PUC-Rio é liberal. Ou seja, o professor é livre para escrever livros sem que a PUC-Rio
interfira nos seus eventuais ganhos.
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Mobilidade
como serviço

A Mobilidade como Serviço (MaaS) tem potencial de

a entender todos os benefícios que surgem de um
ecossistema de transporte mais unificado. Apesar das
vantagens mais óbvias, ainda existem alguns obstáculos
para a adoção dessa nova infraestrutura.

Por Mark Streeting,
Helen Chen e Yong Teng
Especialistas em Mobilidade
Urbana na L.E.K. Consultoria
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viagens. O governo chinês está apenas começando
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revolucionar a forma como a sociedade pensa sobre
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mpulsionado pela ascensão de serviços
de compartilhamento de automóveis, carros elétricos e veículos eventualmente
autônomos, o ecossistema de transportes
está cada vez mais parecendo uma teia complexa,
que mesclará serviços de transporte e infraestrutura
com tecnologia móvel e big data. Essa rede complexa, chamada MaaS, reuniu empresas de transporte e
os serviços que eles fornecem, usando aplicativos
(apps) que oferecem diversas atividades. O uso do
MaaS poderia significar chamar um táxi ou achar uma
carona até o aeroporto, a organização de viagens
aéreas, a compra de um bilhete de trem e até a reserva de um hotel por meio de uma série de aplicativos
para dispositivos móveis.
Menos frequentemente considerado, mas igualmente importante, é a oportunidade de os governos
trabalharem com provedores de transporte privados para criar ou fomentar plataformas de MaaS.
Essas plataformas podem ser usadas para aumentar o uso, a produtividade e a eficiência de formas
públicas e privadas, coordenando e integrando vários modais de transporte.
Como o congestionamento do tráfego piora, o
uso atual de carros particulares para viagens porta a

porta está parecendo ser uma solução insustentável,
especialmente quando se leva em conta o custo, o
tempo de viagem e outros fatores relacionados. No
entanto, o MaaS poderia ajudar a reverter essa tendência. Essa nova plataforma de transporte poderá,
eventualmente, prever a demanda, sugerindo o serviço certo no momento certo para os consumidores,
dando aos fornecedores a oportunidade de planejar
com antecedência e atender à demanda dos clientes.
Os benefícios para clientes e
fornecedores
Esse novo conceito de transporte coloca a experiência do consumidor em primeiro lugar, aumentando a conveniência, a eficácia e a satisfação do cliente.
Também permite que as pessoas compartilhem e personalizem suas experiências de viagem por meio de
conectividade em tempo real. As informações sobre
os serviços prestados para contratações de bicicletas, caronas, compartilhamento de carros, pedágios e
transporte público podem ser reunidas em uma conta
de usuário e pagas com um único toque na tela de um
dispositivo móvel.
Isso requer uma troca de informações em tempo
real entre o consumidor e o provedor de serviços de

Quando é que o MaaS chega à China?
O desenvolvimento comercial do MaaS engloba
as viagens monomodo e multimodal; serviços de valor acrescentado; produtos inovadores e modelos de
preços; e planejamento de serviços sob demanda em
tempo real. Os problemas com as atuais ofertas de
MaaS na China são a falta de um sistema de pagamento integrado e a ausência de planejamento porta
a porta para viagens multimodais. A participação do

abraçar a possibilidade de fornecer
uma solução integrada que aborde o
que o consumidor moderno precisa
e espera do transporte

governo no ecossistema de MaaS será fundamental
para superar essas limitações.
Até o momento, as autoridades chinesas de transporte público regional não participaram abertamente
de ofertas comerciais de MaaS, embora os dados de
serviços de transporte público tenham sido usados
recentemente em plataformas de planejamento de jornadas de mobilidade comercial, como os mapas Baidu.
Enquanto alguns suspeitam que o MaaS é uma
moda passageira, as grandes empresas investiram pesadamente em mobilidade e adquiriram os aplicativos
necessários para que isso acontecesse. As empresas
já apresentaram modelos de negócios que contêm
ofertas de produtos inovadores que influenciaram a
tomada de decisões e expectativas do consumidor.
Por um lado, os serviços personalizados de viagem sob demanda, como o compartilhamento de carro e mecanismos de carona, poderiam cortar a participação de mercado do transporte público e reduzir
sua capacidade de recuperar os custos operacionais
da coleta de tarifas de passeio. Por outro lado, essa
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Principais atributos do MaaS
O modelo de entrega do MaaS possui oito atributos-chave. Metade está relacionada à experiência do
cliente e a outra metade a tecnologias e processos.
Esses atributos têm várias funções diferentes; veja
por exemplo os preços em MaaS. O preço poderia
começar com uma estrutura de precificação independente e evoluir para algo que é mais integrado com
as escolhas de estilo de vida do cliente e baseado em
assinatura.
Em um ambiente onde o MaaS é possível, as formas tradicionais de pensar sobre infraestrutura de
transporte (por exemplo, carro, ônibus ou trem) não
são mais consideradas a melhor prática. O planejamento precisa evoluir e abraçar a possibilidade de
fornecer uma solução integrada que aborde o que o
consumidor moderno precisa e espera do transporte.

O planejamento precisa evoluir e

|

transporte. Se for bem-sucedida, ela permite que as
necessidades, preferências e disposição de pagamento de um cliente sejam correspondidas de maneira
mais adequada a um provedor de serviços relevante.
Há uma ampla gama de vantagens adicionais para
o MaaS, incluindo:
• melhor qualidade e conveniência de viagens
(por exemplo, viagens sob demanda, personalizadas
e sem costura);
• a capacidade de ajudar os viajantes a selecionar
o meio de transporte mais eficiente ao levar em consideração o custo da viagem;
• melhoria nas redes de transporte;
• melhor monitoramento, gerenciamento e planejamento de serviços de mobilidade;
• menor congestionamento de tráfego e problemas ambientais decorrentes do transporte;
• custo de mobilidade reduzido devido a ter um alcance mais amplo e um número cada vez mais acessível de fornecedores;
• crescimento de receita para provedores de serviços de transporte;
• aumento da capacidade de resposta regional ao
surgimento de novos serviços de transporte.
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interrupção no mercado poderia representar uma
oportunidade para encontrar novos mercados para
vários meios de transporte, melhorar a eficiência de
custos, reduzir a dependência das pessoas na propriedade de veículos particulares, diminuir o congestionamento nas estradas e aumentar o uso do transporte público.
Até agora, as autoridades de transporte abordaram
a evolução do transporte de forma fragmentada, criando aplicativos que facilitam o uso do transporte público
(por exemplo, apps de planejamento de viagens) ou desenvolvendo sistemas de pagamento inovadores, mas
autônomos. A criação de uma plataforma aberta e padronizada para reunir fornecedores de transporte em
um único mercado permite que os clientes acessem a
mobilidade de maneira mais ágil e unificada.
Histórias internacionais de sucesso do MaaS, como
Helsinque e Turku, na Finlândia, demonstram que uma
experiência sem atrito, uma marca forte e a confiança
do cliente são aspectos cruciais da entrega.
Diálogo e trabalho em equipe
Proporcionar mobilidade de ponta a ponta para
os clientes requer o envolvimento de provedores de
infraestrutura, todos os níveis de governo e empresas. Também requer uma perspectiva de todo o sis-

tema que melhore os ecossistemas de transporte e
beneficie os clientes social e economicamente. Para
promover oportunidades públicas e privadas, os governos devem considerar quais incentivos do setor
podem ser oferecidos para apoiar o desenvolvimento
contínuo do MaaS.
Ter o MaaS representa uma oportunidade significativa para todos os participantes do ecossistema
de mobilidade. Os fornecedores de mobilidade se beneficiarão do MaaS usando-o para identificar novas
oportunidades de mercado, aperfeiçoar suas ofertas
de serviços e otimizar seus gastos.
Os governos também serão beneficiados. As plataformas de dados que sustentam o MaaS podem ser
aproveitadas para o planejamento urbano, para manter as pessoas em movimento de forma eficiente e
evitar a construção de infraestrutura dispendiosa e
desnecessária, melhorando a utilização dos ativos
existentes.
Para maximizar os benefícios que o MaaS pode
oferecer na próxima década, tanto as empresas quanto os governos devem começar a pensar e a agir em
prol da criação de uma plataforma única. Isso permitiria oferecer aos consumidores acesso de um só toque
a jornadas que possam percorrer todo o caminho da
porta da frente para os céus e rodovias país afora. •
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Só a inovação faz
uma marca chegar
ao firmamento.
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sustentáveis
Projeto de empreendedorismo vence hackathon
da Unilever e Mãe Terra
Uma plataforma pensada para democratizar o
consumo de produtos naturais e orgânicos foi a ideia
vencedora do Mãe Terra Hack, competição realizada
pela Unilever. Por 36 horas, o desafio reuniu 51 participantes na sede da Unilever, em São Paulo.
A equipe vencedora da competição foi a “Sementes da Mãe Terra” que propôs uma plataforma de
empreendedorismo que gera oportunidade de renda
ao conectar pequenos produtores de alimentos orgânicos e/ou naturais com pessoas que buscam uma
fonte de renda durante o período de desemprego. A
ideia da solução é gerar oportunidade de negócios
para ambas as partes conectadas e ao mesmo tempo
democratizar o consumo de produtos da categoria.

Com a vitória, cada integrante da equipe ganhou bicicletas dobráveis da Durban Eco+ e um curso de Design Sprint, da Udacity.
“É com muita satisfação que anunciamos como
vencedora uma solução voltada para o empreendedorismo como caminho para democratizar o consumo
de produtos naturais e orgânicos no país. A plataforma está 100% em linha com duas metas globais da
Unilever: melhorar as condições de vida de milhões
de pessoas e melhorar a saúde e o bem-estar de mais
de 1 bilhão de pessoas”, afirma Alexandre Borges,
CEO da marca Mãe Terra na Unilever. O Hackathon
recebeu mais de 250 inscrições e aconteceu entre os
dias 24 e 25 de novembro.

Sotreq incentiva gentileza entre funcionários

|
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Para Incentivar a participação de seus colaboradores em ações que contribuam com a formação de valores e o exercício da cidadania, Grupo Sotreq realizou
uma atividade em que proporcionou um dia mais gentil
entre todos, em alusão ao Dia da Gentileza, comemorado em 13 de novembro.
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A dinâmica foi realizada em localidades como Carajás (PA), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ) Porto
Velho (RO), Alto Horizonte (GO), Cuiabá (MT), Manaus
(AM), São Paulo (SP) e Macaé (RJ). Nas regiões, os
colaboradores foram incentivados a fazer pequenos
gestos de gentileza uns com os outros, criando um
momento de leveza e também
de descontração.
As ações foram compartilhadas através do Yammer, serviço
de rede social corporativo usado
para comunicação privada dentro de organizações, possibilitando uma visibilidade e envolvimento dos colaboradores.
“O movimento possibilitou
que os colaboradores pudessem interagir entre si e também
agradecer e reconhecer colegas
de trabalho, impactando assim
diretamente no ambiente de
trabalho mais coletivo”, afirma
Ellen Pereira, analista de Responsabilidade Social do Grupo
Sotreq.

Fundo Brasil de Direitos Humanos e Instituto C&A:
verba para combater trabalho infantil
O Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria
com o Instituto C&A, lançou o edital “Combatendo o
Trabalho Infantil na Indústria da Moda”, no qual serão
doados até R$ 900 mil para apoiar projetos que enfrentem o problema. “O lançamento do edital reafirma
o compromisso do Instituto C&A em erradicar o trabalho infantil na indústria da moda. Para isso, a união
de esforços com organizações como o Fundo Brasil é
fundamental para envolvermos organizações de base
em diferentes áreas do país onde a produção da moda
é expressiva”, destaca Luciana Campello, gerente de
Direitos Humanos e Transformação da Cadeia de Fornecimento do Instituto C&A.
De acordo com dados da Associação Brasileira
da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o Brasil é o
quinto maior produtor têxtil e de confecção do mundo
e, segundo informações do Sebrae, 98% do setor no
país é formado por pequenas e microempresas. Além
disso, ainda de acordo com pesquisas da Abit, 75% da
mão de obra da indústria são compostos por mulheres.

Apesar de ser a grande maioria, essas trabalhadoras
ainda sofrem por conta da desigualdade de gênero.
Serão apoiados ao menos dez projetos, com valor
total entre R$ 60 mil e R$ 90 mil cada, para a realização no prazo de 12 meses. As inscrições poderão ser
feitas até 19 de fevereiro de 2019 e os resultados serão
divulgados a partir do dia 15 de abril. Mais informações
em https://bit.ly/2rCen1W.

oferecendo tecnologias como a oxicombustão, que
possibilita aos seus clientes melhorar a eficiência
energética de processos industriais e a diminuir
as emissões poluidoras.
“A indústria tem a função básica de enfrentar os
desafios das mudanças climáticas, desenvolvendo
novas tecnologias e cadeias de valores para a transição da redução das emissões de carbono. Nós da Air
Liquide estamos cientes quanto à nossa responsabilidade e temos trabalhado ao longo dos anos sempre
conciliando o nosso crescimento com o nosso respeito ao meio ambiente, por meio de tecnologias inovadoras. Cerca de um terço de nossas despesas com
inovações são destinadas a esse processo. Acreditamos que seja necessário avançarmos para uma
sociedade de baixas emissões de carbono. O nosso
desenvolvimento nos campos do biometano e do hidrogênio é um reflexo de nossas convicções”, afirmou Benoît Potier, presidente e CEO da Air Liquide.

|

A Air Liquide anunciou o compromisso de reduzir em 30% seu volume de emissões de carbono1 até 2025, considerando, como base, os seus
níveis de emissão de 2015. A meta se refere às atividades da companhia que envolvem a produção, a
distribuição e os serviços. Esses objetivos serão
alcançados com as seguintes ações:
• aumento de quase 70% da sua compra de eletricidade renovável;
• aprimoramento da eficiência energética de
suas unidades de produção;
• redução de 10% da pegada de carbono de
seus produtos, por meio da otimização tanto da
produção quanto do transporte.
A empresa tem investido na sustentabilidade
da indústria por meio do desenvolvimento de soluções com baixas emissões de carbono. Graças
aos amplos conhecimentos sobre os processos
operacionais de seus clientes, a Air Liquide já está

insight-bIOMA

Air Liquide reduzirá suas emissões de carbono
em 30% até 2025
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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.

Summary

N# 30 October/November/December 2018

Old is

the new black

58

Byr Kelly Nascimento

An energy
that moves
Brazil
By Denise
Almeida

The
geopolitics of
carbon

53

By Isabela Teixeira

50
The digital
key to inclusive
growth
By Chen Long and
Michael Spence

56

Plastic
transformation
By Paulo Chacon and
Raphael Rodrigues

62
Intellectual
assets
By Thalissa Pádua
Gilaberte

By Mark Streeting,
Helen Chen and Yong Teng

69

|

Mobility as
a service

insight-bIOMA

65

49

challenge
CLIMATE

The geopolitics of

carbon
t

|

insight-bIOMA

By Isabela Teixeira
Professor at Coppe/UFRJ and former
minister of the Environment, during the
government Dilma Rousseff
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here are many challenges for the development of Brazil as regards the climate issue
and the Paris Agreement. But to speak of
Paris, you have to look back. Until then, Brazil had a global leadership position on climate issues.
We are talking about an international agenda. I am not
going to talk about national contexts. That is not the argument. The proposal of the agenda that resulted in the

The Kyoto’s experience
In 1997, we had the Kyoto Protocol, which generated a series of obligations for developed countries,
and the so-called Clean Development Mechanism
(CDM), which would allow the purchase of carbon
credits. Brazil is one of the key countries in the proposal for the Kyoto Protocol, an internationally recognized excellence, headed by the Ministry of Science
and Technology. The negotiation did not go through
the Ministry of the Environment. That is to say, the issue was still seen from the political point of view as a
strategic foreign policy issue with a strong scientific
bias. And Brazil comes as a reference not only scientific in the conduct of the topic.
There were a number of difficulties for the overall
implementation of the Protocol. Globalization intensifies and emerging markets enter the picture. The
world begins to dialogue in another way. China, hitherto hidden, comes to appear as an economic giant
and as a major carbon emitter. And what about developed countries? Japan has evolved very well. To get
an idea, the average cost of the ton of carbon in the
Japanese energy sector was around US$ 470.
At the same time, emerging and developing economies continued to emit. Then, looking at the tables
historically, we see the efforts of the European Union,
even with inherent difficulties in the process of changing the energy matrix, which is not at all trivial. Brazil
has one more advantage in this. If you think reasonably, the American economy, its entire energy matrix,
is based on fossil fuels. Every investment risk, every
management model, every cost of financial insurance
of industrial operations has all the logic of fossil fuels. So switching from exchange to renewable mode
could never be seen as trivial. Because it is not.
It is complex to work on the global climate agenda
when you have the biggest powers, which are the big
emitters, working based on non-renewable sources.
To use fossil fuels, not only is the cost cheaper, but
there is already a whole structure built on it, which is
a determinant of investment choices. So the task of
changing that culture is an example of the challenges
of this century. For these and other difficulties, Kyoto
did not take off. Then, the United States, Japan and
other countries abandon the protocol.
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Conexion Paris-Rio
How did we get to Paris? The path began to be
trodden 26 years ago. This means that the agreement
was created at Rio 92 (United Nations Conference
on Environment and Development). In making the climate convention, we reach a global consensus. The
whole agenda of Rio 92 today is known as the “Agenda of the 21st Century”. There is no subject that we
have ruled in 92 that is not being addressed by the nations in this century. This happened in Rio, including
the perspective of civil society, which participated in
the Global Forum. But there was also the expressive
participation of the global private actor, especially in
sectors such as business and finance, in Brazil.
The year 1992 is a milestone for this new trajectory, this new look at climate issues, which are no
longer purely scientific and become a topic of interest to policy makers. Rio 92 is a milestone to reach
the Paris Accord. In this interval, not only does the
story change that marked the 1992 Conference, but
the world has changed as well. It was not a globalized
world, it happened to be. The relationship between
Annex I (developed) and Annex II (developing) countries has also changed.
At that time the principle of common but differentiated responsibility was in force. In other words, developed countries have an obligation to provide solutions to climate change. And they should reduce their
emissions, and the developing world should benefit
from this emission reduction. Paris exactly changes
that logic. After the 1992 Conference, the whole discussion focuses on pursuing a major global agree-

ment to implement the Convention, where developed countries are required to reduce emissions in
line with established targets. And obviously do their
homework to change their economic models based
mostly on GHG emissions, particularly the energy
matrix.

|

Paris Agreement is to influence the development, from
the global point of view of the new reorganizations between commercial blocks and economic blocks. This
can be translated as the geopolitics of carbon.
So we are talking about development. We are not
only thinking about threats to the planet, only from the
ecological and environmental perspectives. Instead,
we are talking about the new global development
agenda and the role of an important and strategic
country for solving these problems, which is Brazil.
Firstly, it is important to position Brazil as a country that did not offer relevant historical contributions
to the greenhouse gas (GHG) emissions. But it is also
relevant to analyze the role of Brazil as a driving force
for solutions to the planet. You need to think about
economic and social models so that you can move
forward on a low carbon economy agenda globally
and then be able to ensure what science signals as a
tolerable increase in Earth’s temperature.
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Brazilian protagonism in Copenhagen
Negotiation of a new global agreement is starting at the Copenhagen Conference in 2009. It was a
tremendous failure since no global agreement can be
reached. It was a failure, except for Brazil, a country
that is victorious in Copenhagen. From the internal
point of view, Brazil assumes a rupture: it is the first
developing country to voluntarily reduce its emissions. Thus was born the first National Policy on Climate Change, which is in force until 2020. From the
point of view of geopolitics, we have made the largest
reduction in GHG emissions from 2005 to 2015 due
to the fight against deforestation, and not gaining a
dollar even for that. We did it for ethical, moral and
even economic reasons. As deforestation accounted
for most of Brazil’s GHG emissions, around 57% of
the total, and about 90% of deforestation was illegal;
was, say, a negative GDP, since it did not generate
any wealth for the country.
Brazil has made an extremely important effort to
combat environmental crime and reduce its emissions. By 2014, deforestation has fallen from 57%
to 15% of the country’s total emissions. It is worth
remembering that, when I am talking about illegal deforestation, I am not referring to Brazilian agriculture,
which is a legitimate, structured economic activity
that operates in legality. From the political point of
view, Brazil not only assumes the role based on solutions, but also begins to attract resources from international organizations.
This new position puts Brazil in the central position of formulating and proposing climate policies in
the post-Copenhagen discussions. Brazil, South Africa, India and China are forming a new multilateral
group (BASIC) to address the issue.
One step in Dublin, a jump in Paris
In 2011, Dublin is the scene of climate talks. The
European Union was “desperate” for a solution. The
United States, very conservative. African countries
wanting green fund money for poor nations. And
Brazil, with China, was building solutions. I make
a speech announcing a change of position: Brazil
wants a new global agreement as long as everyone is
on board. That changes the story. From 2011 to 2015
we are building the Paris Accord, which is preceded
by a grand backstage negotiation by the French government. They adopt the strategy of selecting five
global players, among them Brazil, to negotiate the
terms of the new agreement in 2015. Therefore, Brazil functioned as a bridge with the African group, the
G 77 + China. We had the support of President Barack

Obama. We negotiated this all through 2015, so everyone saw the outcome of the process. It was a huge
work of negotiation.
In addition to multilateral trading, we propose
three bilateral agreements: with China, the United
States and Germany. The text of the agreement with
Germany is the basis of the Paris Agreement. The
Brazilian government proposes the theory of concentric convergence, which replaces the differentiation
between developed and developing countries. The
premise is: each country will offer its commitment,
putting the developed countries in a central zone, in
a simplified way. Itamaraty is the father of this idea,
negotiated previously with Chinese and Americans.
It is worth mentioning that there was a mobilization
of the Brazilian private sector, of the financial market, which was mass in Paris. That was fascinating.
There was formal negotiation, and we did a “Brazil”
week at the Brazilian Embassy in France, where we
presented the best practices in agriculture, discussed
green bonds and the new financing trends in the world.
All investors there discussing the global direction, and
Brazil as host of this event, just to have an idea of the
prestige that we achieve. We have brought together
scientists from non-governmental organizations. All
the leaders of the three IPCC’s (Intergovernmental
Panel on Climate Change) groups participated.
The Paris Accord is a West-East building, with
a common vision of solutions to the problem, looking beyond energy issues, though clearly motivated
by it, because of emissions. Other agendas are also
included, particularly land use, the agriculture and
forestry agenda. And it looks at solutions to a lowcarbon economy. It is the bet on a new development
path. The Paris Accord brings the vision of the world
and the ambition of each country.
It has a great footprint on mitigation and energy.
It indicates directions of adaptation, has an immense
geopolitical force, had direct involvement of Pope
Francisco, to have an idea. Paris is already in force,
Brazil signed the agreement in April 2016. We are in
the transition period of negotiations for the implementation of the agreement. There are two challenges: how to implement the challenges and what
new directions for 2025? It requires strategic vision
of territory, geopolitical integration, commercial, economic development, new energy paths and investment in innovation. All this depends on that commitment validated in Paris. The interesting thing is that
Paris is not the end of a process, but the beginning of
a new path. I hope so. •
*Part of a lecture at FGV Rio.

perating since April 2016, the Belo Monte
Hydroelectric Plant already has 18 Generating Units (GUs) in operation and installed
capacity of 7,566.3 MW. In December of
next year, when all of its 24 GUs will be in operation, the plant located on the Xingu River in southwestern Pará will become the largest 100% Brazilian
hydropower plant with 11,233.1 MW – enough energy
to meet 60 million of Brazilians, the equivalent of the

population of countries like Canada or Argentina.
The project was formulated to have the minimum
socio-environmental impact and discussed with representatives of the local populations, scientific community, environmental organizations and all spheres
of government. As a result of this dialogue, the area
of flooding was reduced by more than 60% compared
to the original project – which ensured that no indigenous area was flooded.

insight-bIOMA

o

that moves Brazil

|

By Denise Almeida
Journalist

ENERGY

An energy

53

ENERGY

|

insight-bIOMA

The project has two reservoirs: the Principal, in
the channel of the Xingu River, and the Intermediary –
located between the municipalities of Altamira, Senator José Porfírio and Vitória do Xingu. Together, the
reservoirs occupy 478 square kilometers. The area
covered by the plant still encompasses the municipalities of Anapu and Brasil Novo.
The changes in the project were aimed at the conservation of the ecosystems that make up the Volta
Grande do Xingu and also the maintenance of the
living conditions of indigenous and non-indigenous
communities that inhabit the region.
To allow the migration of fish, a 1,200-meter-long
canal was built on the Xingu River, in the region of
the Vertedouro and the Complementary Powerhouse
of the plant. The mechanism creates currents that attract the animals to the channel to exceed the dam
and has bulkheads, which reduce the speed of water,
for the rest of the fish.
The monitoring of water quality confirms that the
river remains as Class 2 fresh water, according to
the classification of the National Environment Council
(Conama). The monitoring is done by means of stations in the Xingu river, in the Altamira stream, in the
Volta Grande, in areas near the indigenous lands and
the Bacajá river and in the reservoirs.
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Socioenvironmental actions
Norte Energia has been at the forefront of the
implementation and operation of Belo Monte for eight
years. The company is responsible for the socioenvironmental actions carried out to reduce or mitigate the impacts of the construction of the plant. The
Malaria Control Programme is one of them, which
between 2011 and 2017 reduced the cases of the
disease in more than 96% in the municipalities surrounding the project.
The company has already invested R$ 2.9 billion
in more than 5 thousand social and environmental actions in the Middle Xingu, providing the local population with hospitals, schools, basic sanitation, parks
and housing centers, as well as preserving cultural,
environmental and flora and fauna manifestations . So
far there have been 73 educational works, which included the construction, renovation and expansion of
educational units; investments of more than R$ 120
million in security; construction of 31 Basic Health
Units and three hospitals.
Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Norte Energia´s CEO
since May 2017, explains that the management and
governance model values dialogue and respect for
the region’s communities. However, he says, these

actions are not visible outside the project’s scope. “All
that is seen, what is sought in the company files and
what is observed is how much the quality of life of
the population close to the enterprise has improved.
Also note how much these same people recognize the
improvements promoted by Belo Monte. It is a paradox the visibility of the project in the media. It’s really
something that needs to be worked on,” said the CEO.
Beyond this challenge, there is still much work
ahead. The actions will continue, even after the full
operation of the venture, since the coexistence with
the communities, especially the indigenous, and the
environment will last for many years. “We have sought
a rapprochement with the Federal Public Ministry,
with Ibama, which is responsible for the Operation
License, Funai and Aneel, with the government as a
whole and, in general, with municipalities, in particular with that of Altamira, in order to present proposals
and solutions,” explains Paulo Roberto.
The measures are part of the Basic Environmental
Project, which proposes actions to reduce or avoid
negative impacts on the environment. The concession of the Preliminary, Installation and Operation
licenses of the plant is conditioned to the execution
of the project.
Indigenous communities
About 4,000 indigenous people from nine ethnic
groups in 12 traditional territories, covering villages
that are 400 kilometers distant from Belo Monte, are
served through a set of actions. These communities
were built and delivered to 453 kilometers of roads
and access roads, 16 runways and 28 water supply
systems. Thirty-four schools and 34 Basic Units of
Indigenous Health are still under construction, as
well as 39 houses for flour production.
Norte Energia installed a radio system, which allows the interaction between the villages and guarantees the communication of the natives with the company. Casa do Índio, in Altamira, has been renovated
and the new Funai headquarters of the city has been
delivered to the entity recently.
Urban investiments
In Altamira, the most populous city around the hydroelectric power plant, the water supply system was
expanded, and the sewage system was implemented,
connecting some 18,000 buildings to a modern sanitation network.
In the new neighborhoods built by the company,
3,580 families (about 20 thousand people) now live in
secure homes, 63 square meters, each on land of 300

Cocoa plantations
The Cacao Alternative Energy Project of Norte
Energia benefits farmers in the region, such as Josué
Costa, 31, who owns a property in Vitoria do Xingu. He
comments that his production has increased after following the guidelines of the program’s technicians and
receiving genetically improved seeds. Josué is a resident of Resettlement in Remnant Areas (RAR), near
KM 27, of the Transamazon Highway. It produces 1,500
kilos of cocoa in the harvest (June and July) and 600
in the off-season (August to May), draining all production for buyers in Altamira and region. “I learned pruning techniques and fertilization and intend to specialize
even more in the crop, to generate more income and
provide more comfort for my family,” says Josué.
Tourism and leisure options
The beaches of Orla, Massanori and Assurini are
the result of a Research of Characterization of Fluvial
Beaches, elaborated by North Energy, that identified
beaches before and after the center of Altamira, taking into account the flow of the Xingu river. The survey served as the basis for the Recreation and Beaches Resettlement Project, which defined that three of
them should be reconstituted and have a permanent,
not a temporary, character as the previous ones.
The Orla Beach, with more than 10 thousand
square meters of area, is the most famous of the
city. A few meters from the Center, it is the preferred
place for guests to practice sports.
The beaches of Massanori and Assurini are a little
further away from the center. Access to the first is by
an eight-kilometer road, which leaves from the right
bank of the Transamazon Highway. There is also the
option of arriving by boat. Access to Assurini Beach
is exclusively by boat.
The promotion of tourism is also the focus of the
company’s actions, which in May of this year launched
the site Visit Xingu – visitexingu.tur.br, a new tool for
publicizing the tourist attractions of the region, with
tips on hotels, restaurants, sights and routes for visits
in Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Senator José Porfírio and Vitória do Xingu. •
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Incentive to scientific research
On the campus of the Federal University of Pará
(UFPA) in Altamira, two laboratories were installed
that accredited the institution to become a reference
center for studies of the low and middle Xingu fish and
aquaculture of ornamental fish in the North Region.
During the construction of the plant was recorded the
unprecedented captive breeding of the acari-zebra, a
species of fish typical of the Xingu region, considered
vulnerable.
Over the last six years, more than 3.5 million Amazonian turtle hatchlings, pitius and tracajás have been
released in the wild. This is the result of actions to preserve the fauna and the main breeding place of the chelonians, the Embaubal Board, where about 20 reproductive sites are monitored for the spawning of the species.
For the conservation of the flora, the company
maintains a seed bank, of trees of native species,
selected and collected before the formation of the
reservoirs and in the vicinity of the plant. The material bases the production of scientific knowledge of
national and international institutions.

The work in the socioenvironmental area of the
plant includes the creation of 26 thousand hectares
of permanent preservation area (APP) around the
reservoirs and the Derivation Channel, of which at
least 5 thousand hectares will be the object of actions to recompose the vegetation cover, production ,
the planting and maintenance of more than 2.5 million
tree seedlings.
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square meters. According to Norte Energia, about 32
thousand people benefited, including indemnities and
social rents.
The fisherman Lailson Fortunato da Silva, 57, said
his family’s life has changed dramatically with the installation of the plant. “We lived in precarious houses,
built on the banks of the stream, in the middle of a lot
of dirt and mud. The rainy season looked like a horror
movie. We were afraid of losing our things, bought
with a lot of effort,” he says. “It was a dirty place,
without hygiene, where we lived sick,” says Lailson.
In the municipality, the Integrated Artisanal Fisheries Center (Cipar) – part of the Technical Cooperation Agreement with the Special Secretariat of Fisheries and Aquaculture was installed to support the
fishing sector in the region.
The Municipal National Park, with 940 hectares, is
being implemented along the Altamira, Ambé and Panelas creeks. These are areas that were previously occupied by stilts and received sewage without treatment.
The company also created the Xingu Regional Environmental Education Center to disseminate good
environmental practices and contribute to the implementation of the municipal solid waste and landfill
policy. The city also received eight bridges and two
walkways for cyclists and pedestrians, as well as
paving and road signs, especially the restructuring of
the Ernesto Acyoli Highway, one of the main access
roads to the municipality.
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o far, it seems that the rise of the digital
economy has already contributed to a broad
pattern of income and job polarization in the
developed world. Yet digital technology can
play a powerful role in fostering inclusive growth patterns, especially in developing economies.
Discussions about the effects of digital technology
on the economy and society have lately tended to focus on the negative. But it would be a mistake to let
the risks associated with digital technology obscure its

potential to make the world better, not least by supporting more inclusive growth.
To be sure, the potential risks are profound. The
recent bestselling novel by former US President Bill
Clinton and novelist James Patterson, The President
is Missing, is based on the plausible conjecture that
data on computers and servers could be destroyed
on a massive scale, bringing all modern economies to
a sudden stop. Given such threats, policies involving
cross-border technology transfer and investment now
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cess digitally are much larger than traditional markets,
which are constrained by geography. Furthermore,
complementary resources for new business models
are available and relatively easily coordinated via the
platform’s open architecture.
Ongoing research at the Luohan Academy in Hangzhou, a newly established institute devoted to exploring
the characteristics and impacts of the digital economy,
indicates that such inclusive effects are already emerging, certainly in China. Beyond contributing to overall
growth, particularly in the domestic consumer economy,
where small and medium-size businesses have thrived
and multiplied, mobile payment systems and e-commerce appear to be expanding economic participation
by lower-income citizens and benefiting lagging regions.
Perhaps this effect should not be surprising. After
all, fostering inclusive growth and employment was a
key motivation behind the creation of Alibaba’s e-commerce platform, and continues to guide its evolution.
Moreover, the power of ecosystems is well known.
Across many countries and sectors, there are hotspots
of innovation, characterized by the dynamic exchange
of ideas. As these hotspots develop, they increasingly
provide complementary resources (including human
capital) that facilitate the creation of new businesses,
essentially by lowering entry barriers.
Digitally enabled ecosystems – including not just ecommerce and payment platforms, but also social media – function as turbo-charged versions of these traditional local ecosystems. They create new, dynamic,
and far-flung markets not just for goods and services,
but also for ideas and social interactions.
Of course, none of this happens overnight. Just
like in a traditional ecosystem, it takes time for the infrastructure to be constructed. Ultimately, however,
the potential of digital ecosystems to foster inclusive
growth patterns in developing economies is huge.
To be sure, the recipe for growth and development
is not the same in all places. But, while every country
finds its own path, there are common ingredients, such
as leveraging the global economy’s knowledge and
technology base and securing relatively high levels of
private and social investment.
It now seems increasingly clear that digital technologies should be included in the mix. At a time when
these technologies are making inroads into the laborintensive manufacturing/assembly sectors of the tradable economy (the traditional basis of comparative
advantage), digital marketplaces, open-architecture
ecosystems, and mobile payment platforms can offer a
powerful, affordable, and inclusive growth engine for a
wide variety of developing economies. •
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account for digital technologies’ cyber-security implications, not to mention their potential military and defense applications.
Questions about data security extend far beyond
national security, with many increasingly concerned
about privacy and protection of their personal information. This has spurred efforts to tighten regulations.
Moreover, social media are blamed for amplifying political polarization, while providing a platform
for foreign meddling in countries’ elections and public
discourse. But regulations here are more complicated,
as they must be balanced with the right to free speech.
Meanwhile, the massive market power of digital mega-platforms is prompting calls to revisit competition
policy. The risks that have received the most attention,
however, relate to employment. As a growing number
of jobs or tasks are automated, many fear that there will
not be a sufficient number left for humans. And, even
if there are, ensuring that workers – particularly those
who previously held routine jobs – can fill the new digitally assisted positions represents a major challenge.
So far, it seems that the rise of the digital economy
has already contributed to a broad pattern of income
and job polarization in the developed world. Yet digital
technology can play a powerful role in fostering inclusive growth patterns, especially in developing economies, thanks to two key features.
First, digitized information has low marginal costs
and is non-rival. Second, digital technologies – from
mobile Internet and cloud computing to artificial intelligence and blockchain – are more accessible than ever,
meaning that the skill requirements for effective participation in the digital economy are now relatively low
(though literacy remains essential).
Mobile Internet is the key enabler of the digital
economy. Smartphones have given a huge and growing number of people – particularly in the lower half
of the income distribution – Internet access for the
first time, while the rise of mobile payment systems
has supercharged this inclusive effect. People who
previously lacked the official documentation required
to access financial services can now engage in transactions, build a record, and eventually, say, take out a
loan. In this sense, data have become the new collateral. E-commerce platforms amplify this effect further,
as they provide a new pathway to economic inclusion.
As Ming Zeng explains in Smart Business: What Alibaba’s Success Reveals about the Future of Strategy,
e-commerce and payment platforms, at least in China,
have evolved from standalone platforms into widely
accessible digitally enabled ecosystems. Entry barriers are low, and the markets small businesses can ac-
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So far, it seems that the rise of the digital economy has already contributed
to a broad pattern of income and job polarization in the developed world.
Yet digital technology can play a powerful role in fostering inclusive growth
patterns, especially in developing economies.
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orget the millenials. Or at least do not
worry about them. Not now. Let them
grow old first. The challenge of the
global job market and companies will
be to allocate so-called perennials – as the group of
professionals is theoretically called retirement age,
but it should be a significant part of the workforce of
the near future.
Increasingly, corporate environments will be populated by representatives of perennials – perennials,
in Portuguese. The term was coined to be a counterpoint to the tendency to classify generations by
age and characteristics pertaining to their time, more
specifically millennials, or Generation Y.
Thus, the expected labor revolution should not be
carried out by robots alone. At least, not at first. The
production line of the near future will not be as seen in
the design “The Jetsons”, dominated by machines that
perform functions previously performed by humans.
The main exchange will not be man-robot, but manman, only of different generations. This is not to say
it will be less challenging. The point of warning is that
most companies look to the robotic future and have
not yet developed strategies for absorbing grayheads.
This phenomenon will result from the aging and
the greater longevity of the population, on the one
hand, and social security bottlenecks on the other.
The states will have to pay the retirement of their citizens for a longer time, which generates an imbalance
that has never been witnessed before. Less people
contributing, more individuals receiving benefits. It´s
time to solve this equation.
Not surprisingly, some governments are already
struggling to balance the accounts, given the growing
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number of retirees, who depend on an ever-shrinking
workforce. Eighteen OECD countries increased pension ages. The outlook is that the picture worsens over
the years. According to the United Nations, the number
of people over 60 in the world is expected to double
by 2050 to 2.1 billion. In the 1950s, this segment of the
world’s population was around 205 million.
The picture will be global, and Brazil, once a nation of young people, will not be left out. IBGE projections already indicate that each year the population
grows less. Today we are 208.4 million Brazilians.
The expectation is that by 2060, for example, the population over 60 years of age would more than double
in size and reach 32% of all Brazilians. This indicator in 2018 is at 13%. Before full aging, the country
must have to solve the social security imbroglio. The
country has a considerable gap with regard to the
payment of pensions. Last year, the figure reached
R$ 268.8 billion. To make matters worse, the trend is
high. This means that even if the future president Jair
Bolsonaro achieves the (almost) impossible mission
of fully approving the proposed Pension Reform that
is already in progress in the National Congress, Brazilians will have to work harder in the future.
When it comes to old statistics on the workforce
in Europe, the scenario is not much different. According to data from the European Labor Force Survey,
workers over 55 now represent 16% of the total in the
European Union (EU). In countries like Germany, Finland and Sweden, the perennials occupy one of every
five posts. As a comparison, for every 10 members of
Generation Z, there are 12 people aged 65 and over
in the EU.
The United States is following this trend. Within
a span of three decades (1994-2024), workers aged
55 or older will no longer be the smallest segment of
the US working population to be the largest, according to the Bureau of Labor Statistics. This change in
professional profile has already been felt in practice.
In Donald Trump’s land, the older group is the fastest growing among the workers. There, the elderly
represent twice the total number of adolescents in
the market. Other industrialized nations live similar
phenomena: in Japan and South Korea, the workforce
is aging even faster.
In the book “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity!”, the authors Lynda Gratton and Andrew Scott estimate that a worker living to
age 100 – like most children born at the end of this
century – who saves about 10% of their income and
wants to retire at 50% of their final salary, they will
need to work until they are 80.

Reasons
Explanations for this move go beyond demographic issues. One important reason is money, which remains the main motivator for people around the world
to sell hours of their day. Aging the average age of the
workforce is partly driven by employees who want to
continue working – or at least continue to earn – up
to 70 or even 80 years. With increasing life expectancy, people need to accumulate more capital than
past generations. Securing a steady income is literally a matter of survival. And the overall trend is that
the burden of forming a financial reserve falls on the
shoulders of the workers. Therefore, more and more
elders will need to continue working to maintain a
“minimum” standard of living compatible with their
adult life history. This can mean part-time work, to
allow more free time with the family or less time in a
job that becomes more physically exhausting or flexible to accommodate other changes in lifestyle.

Cases
The good news is that Brazil will have time to
learn from the experience of nations that will have
to face the first issue, such as the European ones
and Japan, for example. In Germany, BMW is already
moving in that direction. When the automaker found
that the average age of workers in a particular factory
was increasing, it proposed a redesign of its production facility to accommodate older workers, installing ergonomic seats and softer floors, expanding the
type on computers, and providing more work boots.
Productivity increased and absenteeism plummeted.
Still in the country of Angela Merkel, SAP, a technology company, developed a program of mature talent. The proposal is for experienced and younger employees to benefit from two-way guidance. In addition
to older employees being mentors to the younger, the
younger train seniors to reduce the skills gap characteristic of millennials.
US companies reluctant to lose institutional knowledge of older workers did the same, with manufacturers installing ergonomic seats on trucks and redesigning assembly lines to avoid repetitive motion injuries.
In the end, adaptability and creativity will continue to
make a difference, regardless of age. •
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Practical Challenges
Typically, companies are accustomed to dealing
with employees up to the age of 60. Collaborators

who exceed this age group today are still the exception. Therefore, the phenomenon of the perennials
poses a huge challenge for the Human Resources
Departments. Perhaps the most important of them
is to understand the head of this “new worker” and
to manage the productive interaction between young
and old.
One point of attention is the common sense that
associates older people with lack of flexibility, slowness and absenteeism. These are just some of the
many stereotypes people have about senior workers.
As such, prejudice is one of the greatest challenges
of the aging workforce.
The aging of the workforce also represents opportunities for companies. One of the most valuable
is to have the expertise of the best talent for a much
longer period than usual. In addition to strengthening
the organizational culture, the practice also allows
older people to train younger employees, reinforcing
the exchange of knowledge and experiences.
For older workers, the challenge is the demand
for constant updating. After all, to continue in the labor market will require the learning of new tools and
techniques in these times of rapid digital transformations. The use of technology and employee training,
for example, can be very helpful in this regard.

|

If for the workers this option represents greater
gains, for the state as well. In the view of Ernesto
Matos, a consultant at Thomas Case & Associates,
keeping older people working means they continue to
be taxpayers and consumers. “An economy with more
active individuals represents a stronger and expanding market. This is good for the state, which will raise
more, and great for companies, because the trend is
that they sell more, “he explains.
Aegon, a North American center dedicated to research on longevity and retirement, recommends a
new global pension model. The system would need to
include universal access to a retirement system for
workers, greater financial knowledge and affordable
medical care, among other solutions.
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How patent dynamics exploit
and deal with the topic
The records prove that since the beginning of this
century a growing engagement in the filing of patents
related to the term researched has been perceptible.
By including the term plastic (and derivatives) attached to recycle (also with its analogues), the result
obtained shows relevance.
When disaggregating the data of the figure, considering the most active technological players, one
can observe a majority presence of universities and
technological centers oriental. Basf’s presence, as
well as other German companies among the highlights, can be emphasized, reinforcing the league of
thinking and acting in the European case.
Another interesting view provided by the tool signals the advancement trends, which identify the subfields of knowledge associated with the researched
topic.
It is observed that there is a significant increase
in the production of patents that contain in itself concepts of waste, waste, plastic, plastic waste, recycling, packaging, innovations of production and recycling process, besides other concepts that refer to
circular economy, concept well addressed in issues
of this publication.
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Contextualization
The contemporary world lives with a great dilemma. As the world’s population increases, the
demand for goods and products grows. Thus, the
unbridled demand for natural resources and production routes, largely misaligned with practices dictated by the established institute of sustainable development, establish a system with more unknowns
than equations.
Another point associated with use is linked to the
way these products are presented to the consumer.
Proper makeup? Proper labeling? Proper packaging?
If, on the one hand, these aspects refer to the already
mentioned precepts of Green Chemistry, on the other
hand, they leave to society more and more urgent the
concern and actions that must be taken about the necessity of conscious consumption and how to give it
origin, direction and meaning.
The document Biobased Chemicals and Bioplastics: Finding the Right Policy Balance exemplifies
initiatives for the advancement of the sustainability model (OECD, 2014). The Netherlands – in 2008
began to tax packaging materials in order to reduce

their use – the US and European Union – to raise environmental awareness have created special labels
for biologically based materials. Both cases are important benchmarkings.
In line with the approach, the packaging sector is
very important, dealing, at one end, with the object
of consumption and, in the other, with its packaging
under different materials. According to a report by
Abiplast (2017), 31% of plastics processing was consumed in 2015, in the form of packaging, in applications with less than a year of useful life. The article,
Visualizing What the World Thinks About Waste, by
J. Desjardins (2018), indicates that 72% of plastic
packaging is not being recovered after use. In this
respect M. Biddle, a businessman active in the sector of recyclables (plastics), is categorical in stating
that the percentage of plastic waste that is recycled
is less than 10% (exception Western Europe). Such
data are absurd in the logic of circular economics.
Assim, tipos de embalagem que cumprem função
única ou que tenham por trás materiais (plásticos)
que expressem maior dificuldade de reprocessamento ou reúso tendem a ocupar menos espaço, sobretudo ao considerar-se o mercado inscrito nas culturas
ambientalmente mais conscientizadas.
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ontemporary society, much more than its
predecessors, has been involved in changes in habits, routines and lifestyles. Indeed,
some signs of this shift can be seen both
in the transition from possession to use to consumption pattern; from less to more conscious. At this rate,
environmentally correct products – form and content
– tend to score prominently. Interesting is that this
movement ends up involving both products and services, now heavily overlapped. Examples come from
urban mobility (Uber cars versus own vehicles), but
can also be captured from the principles of Green
Chemistry or Chemical Leasing.
In reading the authors, loyalty to the signs of sustainable development, although today is not imposed
as a universal rule that affects everyone, will be very
soon, and for one reason alone: there are no choices.
Meanwhile, how will some types of segments of the
manufacturing industry adjust?
This article discusses the issue that ends the previous paragraph. Given their complexity, the authors
circumscribe their study to the plastic transformation
industry, by looking at the type, shape and other conditioning factors of packaging and packaging of products under their care and action.
The article’s methodology makes use of exploratory research in data bases related to the topic, in
addition to a critical analysis of the authors.
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cording to the state of preservation of the product and
releasing antioxidant compounds that prolong the life
of the packaged item.
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Search in the Espacenet database also gives an
idea of the quantity of Brazilian patents compared
to other countries. In the field summary and/or
title, “Plastic AND Packaging AND recycling” was
searched, with 213 records whose deposits occurred
after 2000. In this research, China appears with 150
patents, Japan 16, Germany 9, United States 8 and
Brazil with 5.
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Some insight into the results
Following are some highlighted actions, considering actions and research on the theme:
• Danone and Nestlé in 2017 joined the company
Origin Materials for the creation of PET plastic bottles using cellulose fibers.
• Pepsico in 2018 joins Danone and Nestlé with
the mission of creating 100% biodegradable plastic
bottles made from raw material of plant origin and in
a sustainable way.
• Interesting technology that has grown is based
on the production of plastics from greenhouse gases.
• LATEM, from UFRGS, has developed starch and
blueberry packaging capable of changing color ac-

Conclusions and Recommendations
Understanding the reasons for the acceptance
and commitment of the Brazilian with the sustainable
packaging sector is essential. According to Tetra Pak
in its Environment Research (2017), 95% of Brazilians interviewed believe that in the next few years
environmental issues should gain more relevance.
For 56% the stimulus to the purchase of sustainable
products is the preservation of the environment for
the next generations.
Market research already shows the diffusion of
themes that emerge in other countries, and soon will
be inscribed here in a more forceful way. Examples
are: smart and active packaging, packaging that is
more adaptable to reuse-reuse processes, among
others. These innovative projects tend to use raw
materials from renewable sources.
It is interesting to note the rise, albeit incipient,
of bioplastics. However, even for developed countries, scaling up the production of these promising
compounds is still a challenge generated by different
barriers. According to the OECD (2013), biologically
based thermoplastics, however biodegradable, generate less greenhouse gases than fossil fuel derivatives. Highlight that they are identical molecules and
capable of being inserted into the already established
recycling structures.
As seen, the participation of Brazil in the production of patented knowledge, circumscribed to the
field addressed, is marginal, which can be configured in an opportunity. Research conducted in the
CNPQ research groups found 136 groups, mostly in
the Southeast, that deal with or can explore topics
in this article.
It is believed that, considering impacts and developments identified and adapted to the validity of
new consumption patterns and business models, the
demand for materials that conform intelligent, active
and sustainable packaging will be enhanced. It is also
believed that there will be substitutions of more traditional materials for new ones that bring answers to
social and environmental concerns. In fact, all these
constitute challenges, which have always been in the
path of science and technological development, some
of which it was intended to emphasize here.
The authors are grateful to Orbit.com and its representative in Brazil, engineer Henry Suzuki, for making the tool available for use. •
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he traditional literature calls the National
System of Innovation the set of institutions
of the public or private sectors whose activities and interactions generate, adopt,
import, modify and diffuse new technologies. In order
to do this, the level of articulation of the three main
actors that compose this system (state, company and
university/research institute) are decisive for the
generation of innovation. Fundamental in the production and diffusion of knowledge, universities hold a
large part of this resource, and from them sometimes
the process of technology transfer to companies
originates. The results of the research and development activities carried out within these institutions,
resulting from the activities of researchers and professors, generate the intellectual property assets (intangible assets).
This article aims to analyze the importance of intellectual property assets in universities, to contextualize the historical evolution of universities in Brazil,
considering their role in technological innovation,
and, finally, to analyze the procedure of protection for
deposit or registration of Property assets (PUC-RJ)
in order to guide the decisions of managers in private
universities in strategies to be adopted in the management of IP assets.
Historic
From the beginning, intellectual capital influenced
the actions of societies, even allowing the survival of
the human species. However, society in general has
begun to realize its potential for generation of competitiveness and wealth late. Scientific knowledge,
therefore, is generated by the human being and administered by society according to their needs. In this
sense, the concern to transform this knowledge into
technological innovations, generating social welfare,
has influenced the countries to build an environment
conducive to technological, economic and social development, combining efforts of three agents: State,
company and universities/institutes of research. The
State as the driver of technological progress; the
company as the innovation operator; and universities/research institutes as sources of scientific and
technological knowledge.
According to the traditional literature, the construction of this environment conducive to the generation of technological innovations, as well as the
articulation capacity of the three agents mentioned
above, is called the National Innovation System (SNI).
In this sense, the universities act together with the
companies in order to generate technological innova-

tions and consequently the socioeconomic development of the country. Thus, issues such as intellectual
property assets (IP) come on the agenda, from choosing the best form of technology protection to the assignment or licensing of them, in order to ensure legal
certainty for universities and any companies involved
in the development of technologies.
The objective of this study is to analyze the importance of intellectual property assets in universities,
to contextualize the historical evolution of universities in Brazil, considering their role in technological
innovation and, finally, to analyze the protection procedure for the deposit or registration of the assets
of Intellectual Property (IP) of the Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Universities in Brazil: from emergence
to technological innovation
The political, economic and religious activities in
the different periods influenced the trajectory of the
university worldwide, including in Brazil. In the colonial period, the formation and implantation of Brazilian higher education began. At that time there were
no universities, but some courses aimed at superior
knowledge, which were completed in Portugal. In
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in 1920, later renamed with Federal University of Rio
de Janeiro (UFRJ). After its creation, other universities began to emerge in the following years, such as
the University of São Paulo in 1934 and the University
of the Federal District in 1935. The Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro was created in 1940 – the
first of a series of Catholic and private universities
that would be implemented.
From the 1950s, with the increase of industrialization, the still small contingent of universities was not
able to provide the skilled labor that Brazil needed,
resulting in the entry of foreign professionals. With
the intention of not harming development policy, the
government has re-invested in higher education. The
approval of Law No. 4,024, of Directives and Bases of
Education, in 1961, was a reflection of new directions
in the educational system that the country could not
ignore.
However, the country failed to advance in the area
of higher education, at the time under the influence
of the military dictatorship. Private higher education had its first phase of growth in relation to the
number of institutions, courses and enrollments in
the 1970s. From 1990 onwards, it grew further, more
pronounced.
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general, for the course, the Jesuit standard was followed, which had three basic functions: a) to form
priests for missionary activity; b) provide the staff of
the dominant repressive apparatus; c) illustrate the
men of the ruling class. At that time, higher education was directly linked to the Catholic Church, which
in turn was integrated with the state’s functionaries.
From Brazil Empire, higher education in the country was “implemented” with the creation of the main
Brazilian civil institutes, some of them the Royal Navy
Academy and the Royal Military Academy, besides
medical, legal and civil engineering courses , military
and naval.
At that time, political centralism still reigned in a
very intense way, so that the debate about the creation of a university in Brazil passed through the state.
It was in the late nineteenth and early twentieth century that the function of the university came to have
a new perspective, that of research. The understanding that the university needed freedom of thought and
autonomy broke with the centralized state power that
had lasted until the nineteenth century.
The first Brazilian universities were created late,
being certain that only some of them revenged, like
for example, the University of Rio de Janeiro, created
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Within the scope of higher education policies, two
acts contributed to its evolution and improvement:
Law 9394/96 (Law on the Guidelines and Bases of
Education) and the National Education Plan (PNE),
sanctioned in 2001 by Law 10,172, and this document
had a session for higher education, recognizing the
need to improve the quality of teaching.
Throughout the history of Brazilian universities, there is a change of thought regarding its role
in society, namely the production and diffusion of
knowledge, as well as the formation and generation
of specialized human resources. Currently universities are elementary for the economic and technological development of the country, given that they have
the knowledge that companies need to absorb for the
generation of technological innovations. To this end,
IP tools are essential in this process of knowledge
transfer to organizations.
IP Management and Strategy: PUC-RJ
PUC, as stated above, was created in 1940 and
is a non-profit private institution with headquarters
in Gávea, Rio de Janeiro, presenting as one of the
objectives the production and transmission of knowledge based on respect for human values and Christian ethics, for the sake of social welfare.
In 1999, PUC-RJ entered into force Portaria
nº 30/99, which establishes the norms on IP rights,
transfer of technology, as well as confidential information within that university. According to VILLELA
(2011), it was only in 2002 that the institution saw a
greater importance for IP.
In this context, the Intellectual Property Business
Office (ENPI) of PUC-RJ was created to disseminate
the intellectual property culture in the entity.
However, in 2010, the ENPI was extinguished, giving space to the PUC-Rio de Innovation Agency. The
PUC-Rio Agency is a Complementary Unit of PUC-Rio,
linked to the Central Administration of the University,
subordinate to the Vice-Rectory for Academic Affairs. Its objectives are to promote the dissemination
of culture, the promotion and support of innovation
and technology transfer, the valorisation of intellectual
property and the dissemination of good practices in
the management of intangible goods, aiming to protect
and add value to the knowledge generated in the PUC
–River. Its mission is to promote the protection, evaluation, valuation and commercialization or transfer of
results of scientific, technological and cultural knowledge generated at PUC-Rio that may result in products,
processes or companies, in order to maximize the impact of academic research for the benefit of society.

Intellectual Property Procedures
The procedure implemented by PUC-Rio for protections of IP assets is valid for all content that teachers/researchers want to protect within the Institution.
The methodology adopted by the university is the
following: to know if there is any publication of the
technology to be protected. If there is no publication,
the Agency asks the professor/researcher for a description of the asset so that the next steps are taken.
With the description in hand, PUC-Rio´s Agency hires
an office to carry out the search for priority. While
the office conducts this search, the Agency dialogues
with the teacher/researcher to map the marketing
prospects of that technology. This is because, as it is
stated “protecting the technology without prospect of
commercialization, besides being frustrating is very
expensive”.
If there is no prospect of commercialization, the
suggestion of the agency to the professor/researcher
is the publication of articles. However, if the technology has potential commercialization, the Agency, and
the contracted office, initiates the protection process.
The technologies produced by the teachers, within
the activities for which he is hired, will belong to the
university, being sure to guarantee the royalties of
the teachers/researchers for the assets conquered.
It should be emphasized that in the development of
these researches, it may be that students are involved. In this case the student is not obliged to transfer his or her rights to the university. With regard to
copyright, PUC-Rio is liberal. That is, the teacher is
free to write books without PUC-Rio interfering in its
eventual gains.
Final considerations
Universities, private or public, have a primary role
in the diffusion of scientific knowledge and technology
transfer process. The existence of a specific body for
IP management and a formally defined policy in terms
of IP asset management are crucial to the success of
universities in adequately protecting such assets.
In this way, the internalization of IP and innovation themes are the first steps for other educational
institutions to stimulate an environment favorable to
the protection and transmission of knowledge, aiming
at the technological and economic development of the
country.
It was verified that PUC-RJ has a solid experience
in the valuation of these intangible assets, having a
policy of innovation and IP, as well as having the support of an innovation agency qualified to manage the
IP assets. •
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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
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through effective participation in awareness raising,
seeking innovative solutions that can lead to a more
balanced and fair future for all,” says the president.
Mobility-as-a-Service (MaaS) has the potential to
revolutionise the way society thinks about travel. The
Chinese Government is just now starting to understand all the benefits that come about from a more
unified transportation ecosystem. Despite the obvious
benefits, there are still some hurdles to adopting this
new infrastructure.
Sparked by the rise of ride-sharing services,
electric cars and eventually autonomous vehicles, the
transportation ecosystem is increasingly looking like
a complex web that will merge transportation services and infrastructure with mobile technology and
big data. This complex web, called MaaS has brought
together transportation businesses, and the services
they provide, by using applications (apps) that do a
variety of things. Using MaaS could mean ordering a
taxi or rideshare to the airport, arranging air travel,
purchasing a train ticket, and even booking a hotel
through a series of mobile apps.

Less often thought about, but just as important, is
the opportunity for governments to work with private
transportation providers to create or foster MaaS
platforms. These platforms can be used to increase
the use, productivity and efficiency of public and private forms of transportation by coordinating and integrating multiple modes of travel.
As traffic congestion worsens, the current use
of private cars for door-to-door journeys is looking to be an unsustainable solution, especially when
one takes into account cost, travel time and other
related factors. However, MaaS could help reverse
this trend. This new transportation platform will
eventually be able to predict demand, suggesting the
right service at the right time to consumers while
giving providers the opportunity to plan ahead and
meet customer demand.
The benefits for customers and
transport providers
This new transportation concept puts the customer experience first by increasing convenience, ef-

• less traffic congestion and environmental problems stemming from transportation;
• reduced mobility cost due to having a wider range
and increasingly accessible number of suppliers;
• revenue growth for transportation service providers; and
• increased regional responsiveness to the emergence of new transportation services.

|

fectiveness and customer satisfaction. It also enables
people to share and personalise their travel experiences through real-time connectivity. Information on
provided services for bicycle hires, ridesharing, carsharing, road tolling and public transportation can be
brought together under one user account and paid for
with a single tap to a mobile device’s screen.
This requires a real-time exchange of information between the consumer and transportation service provider. If successful, it allows for a customer’s
needs, preferences and willingness to pay to be more
appropriately matched to a relevant service provider.
There are a wide range of additional advantages
to MaaS, including:
• improved quality and convenience of travelling
(i.e. on-demand, personalised and seamless journeys);
• the ability to help travellers select the most efficient means of transportation when taking into consideration the trip’s cost;
• improved transportation networks;
• improved monitoring, management and planning
of mobility services;

When is MaaS coming to China?
The commercial development of MaaS encompasses both single-mode and multimodal journeys;
value-added services; innovative products and pricing models; and real-time, on-demand service planning. The problems with current MaaS offerings in
China is the lack of an integrated payment system and
the absence of door-to-door planning for multimodal
journeys. Government participation in the MaaS ecosystem will be key to overcoming these limitations.
To date, Chinese regional public transportation
authorities have not overtly participated in commercial MaaS offerings, although public transportation
service data has been recently used in commercial
mobility journey-planning platforms, such as Baidu
maps.
While some suspect that MaaS is a fad, big businesses have invested heavily in mobility and have
procured the apps necessary for making it happen.
Companies have already presented business models
that contain groundbreaking product offerings that
have gone on to influence consumer decision-making
and expectations.
On the one hand, personalised on-demand travel
services such as ride and car-sharing could cut into
public transportation’s market share and reduce its
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Key attributes of MaaS
The MaaS delivery model has eight key attributes.
Half are related to the customer experience and the
other half to enabling technologies and processes.
These attributes have a variety of different functions;
take for example pricing under MaaS. Pricing could
start with a stand-alone pricing structure and evolve
into something that is more integrated with customer
lifestyle choices and is subscription based.
In an environment where MaaS is possible, traditional ways of thinking about transportation infrastructure (e.g. car, bus or train), is no longer be considered best practice. Planning needs to evolve and
embrace the possibility of delivering an integrated
solution that addresses what the modern consumer
needs and expects from transportation.
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ability to recoup operating costs from collecting ride
fares. On the other hand, this disruption to the market could present an opportunity to find new markets
for various modes of transportation, improve costefficiency, reduce people’s reliance on private vehicle
ownership, decrease road congestion and increase
public transportation use.
So far, transportation authorities have approached
the evolution of transportation in a piecemeal way by
creating apps that facilitate the use of public transportation (e.g. journey-planning apps) or developing
innovative but standalone payment systems. Creating
an open and standardised platform to bring transportation suppliers together in one marketplace allows
customers to access mobility in a way that is more
streamlined and unified.
International MaaS success stories such as Helsinki and Turku in Finland demonstrate that a frictionless experience, strong branding and customer trust
are crucial aspects of MaaS delivery.
Dialogue and teamwork
Providing end-to-end mobility for customers requires the involvement of infrastructure providers, all

levels of government, and businesses. It also requires
a system-wide perspective that improves transportation ecosystems and benefits customers both socially
and economically. To promote public and private opportunities, governments should consider what industry incentives can be offered to support the ongoing development of MaaS.
Having MaaS represents a significant opportunity
for all participants in the mobility ecosystem. Mobility
suppliers will benefit from MaaS by using it to identify
new market opportunities, hone their service offerings and optimise their spending.
Governments will also benefit. The data platforms underpinning MaaS can be leveraged for city
planning, to keep people moving efficiently and avoid
building expensive and unnecessary infrastructure by
improving the utilisation of existing assets.
To maximise the benefits that MaaS could deliver
within the next decade, both businesses and governments would do well to begin thinking about, and
acting towards, creating a single platform that offers
consumers one-touch access to journeys that can
span all the way from their front door to the skies and
shores of distant lands. •

OLHA QUEM TÁ COM TUDO:
O APP SULAMÉRICA AUTO.

Histórico de pagamento
e 2ª via de boleto.
Serviços com descontos
para lavagem e reparo do carro.
Chamar e acompanhar
o guincho em tempo real.
Acompanhamento
de sinistro.

Baixe já o aplicativo e conte
com todas estas facilidades.

Peça SulAmérica para o seu Corretor.

A vida é imprevisível
e, acredite, isso é muito bom.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

