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por ricardo hausmann
Diretor do centro para o Desenvolvimento internacional 
da universidade de harvard

De acordo com o Dicionário oxford, as 

crises humanitárias envolvem o sofrimento 

humano generalizado e exigem a provisão 

de ajuda em larga escala. numa crise 

humanitária, a vida normal deixa de ser 

possível.

A vez dos mercados 

nitários
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em condições normais, as necessidades de 
uma pessoa se tornam o meio de subsis-
tência de outra pessoa. o sistema funcio-
na porque cada uma de suas partes apoia 

e é apoiada por outras. esse loop virtuoso é funda-
mental para todas as formas de vida, sejam micró-
bios, animais, ecossistemas ou sociedades humanas. 
sem sangue oxigenado, você não pode mover seus 
músculos; sem músculos torácicos, você não pode 
oxigenar o sangue. os seres humanos não podem 
sobreviver sem comida, mas a comida não pode ser 
produzida sem seres humanos.

em química, isso é chamado de autocatálise, um 
sistema pelo qual o todo pode ser reproduzido por-
que cada elemento é o produto de uma reação e uma 
entrada ou catalisador de outra, tornando o todo au-
tossustentável. nas sociedades humanas, pagar pela 
segurança e infraestrutura necessárias para produzir 
requer taxação, o que só é possível se houver produ-
ção que possa ser tributada para começar. Qualquer 
quebra nesse ciclo autocatalítico – por exemplo, por 
causa de guerra ou desastre natural – pode interrom-
per o ciclo virtuoso. e, no entanto, o tempo que as 
pessoas podem sobreviver sem água, comida e abri-

go geralmente é mais curto que o tempo necessário 
para resolver o problema. essa é a essência de uma 
crise humanitária.

Crises na amériCa Latina
a venezuela, por má administração, opressão e 

corrupção, suportou um colapso catastrófico, de tal 
forma que não tem as calorias, as proteínas ou os 
medicamentos para sustentar a população de mais de 
30 milhões de pessoas no país. por isso, os venezue-
lanos têm fugido em massa, enquanto os que ficaram 
para trás estão sofrendo.

nestas circunstâncias, a ajuda humanitária, for-
necendo algumas das necessidades em falta, pode 
ajudar as pessoas a sobreviverem para lutar outro 
dia. vários países e organizações doadoras têm en-
chido armazéns em cúcuta (colômbia), pacaraima 
(brasil), curaçao e porto rico com alimentos e remé-
dios que salvam vidas, mas a ditadura de nicolás Ma-
duro lhes nega a entrada. se o governo permitisse a 
entrada desses bens, os voluntários os distribuiriam 
para escolas, hospitais, igrejas e outras organizações 
sociais, ajudando a sustentar as pessoas até que o 
problema mais amplo possa ser resolvido.

E
C

o
N

o
M
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D

E
sA

fI
o
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provavelmente não diminui a velocidade do resgate 
das quantias, visto que é feita com mais rapidez do 
que a distribuição de mercadorias em si. a parte difí-
cil é coordenar a chegada do dinheiro nas contas dos 
consumidores com a chegada física das mercadorias 
adicionais nas prateleiras: se chegar cedo demais, a 
inflação incidirá; se chegar tarde demais, as mercado-
rias não chegarão aos consumidores a tempo.

esse mecanismo tem várias vantagens distintas 
sobre a distribuição gratuita. para começar, ele pode 
usar todos aqueles dispostos a participar de ativida-
des de distribuição, não apenas voluntários temporá-
rios. em particular, ele aproveita e revigora os canais 
de distribuição legados pelo histórico, em vez de ten-
tar criar, do zero, um mecanismo de distribuição tem-
porário alternativo que deve ser mais lento, menor, 
mais dispendioso e mais raso. e se uma cidade re-
cebe os bens, mas outra não, então os comerciantes 
terão um incentivo para a arbitragem (comprar bens 
onde eles são abundantes e vendê-los onde eles são 
escassos), assim fazendo as coisas acontecerem.

além disso, um mercado para a ajuda humanitária 
permitiria aos beneficiários escolher o que, onde e 
quando adquirir o que precisam. eles não esperariam 
mais que alguém lhes desse um kit de assistência 
pré-definido, como o governo da venezuela atualmen-
te faz. e o sistema criaria empregos, de modo que os 
envolvidos no esforço ganhariam a vida e não preci-
sariam mais de assistência.

além disso, porque esse sistema pode mudar da 
importação de bens finais, como alimentos enlatados 
para aqueles que requerem processamento domés-
tico – trigo para farinha, pão e massa; ração animal 
para frango, ovos e carne de porco; sementes, fer-
tilizantes e agroquímicos para a agricultura, e assim 
por diante – dará início à produção doméstica. com 
o passar do tempo, os canais de distribuição podem 
passar de comprar e entregar o que foi disponibili-
zado por meio de assistência humanitária a compras 
no mercado global, o que eles acreditam ser mais 
apropriado. em vez de fornecer alimentos e medica-
mentos, a assistência asseguraria a disponibilidade 
de divisas necessárias para importar o que o merca-
do exige. a venda desses dólares aos importadores 
forneceria o dinheiro para transferências diretas para 
reforçar o poder de compra dos necessitados.

o papel da assistência humanitária é como o de 
uma bateria de carro: ela faz os cilindros se moverem 
até que a sequência de explosões internas no motor 
recarregue a bateria e torne o processo autossus-
tentável. essa tarefa é facilitada usando, em vez de 
substituir, os mercados. •

um mercado para a ajuda 

humanitária permitiria aos 

beneficiários escolher o 

que, onde e quando adquirir 

o que precisam

a assistência humanitária não pode reiniciar o 
processo autocatalítico por si só, mas pode facilitar 
a transição para um sistema autossustentável. su-
ponhamos que Maduro tivesse sido substituído pelo 
presidente da assembleia nacional, Juan Guaidó, 
conforme exigido pela constituição venezuelana. su-
ponha que, com a ajuda dos estados unidos, da união 
europeia e dos países da américa latina, a quanti-
dade de alimentos e remédios disponíveis nas fron-
teiras terrestres e marítimas da venezuela aumente 
significativamente. como se disponibilizariam essas 
doações para 30 milhões de pessoas?

uma solução é confiar em voluntários para dis-
tribuí-las gratuitamente aos necessitados. Mas como 
alguém saberia quem é necessitado e, dentre eles, 
quem já recebeu assistência? como e por quan-
to tempo os voluntários conseguirão se sustentar? 
como é que a comida que é suposta ser cedida gra-
tuitamente seja impedida de ser vendida em dinheiro 
ou contrabandeada para o estrangeiro por alguns dos 
participantes no esforço, como muitos dos amigos de 
Maduro têm feito com produtos subsidiados?

contra intuitivamente, uma alternativa é vender os 
alimentos e medicamentos doados a preços de mer-
cado para aqueles que querem ganhar a vida distri-
buindo e vendendo necessidades aos consumidores. 
Mas como os necessitados poderão comprar a comi-
da se, por definição, precisarem? aqui é onde os mer-
cados e a tecnologia moderna vêm para o resgate.

o dinheiro arrecadado com a venda dos alimentos 
para os distribuidores pode ser transferido para aque-
les que precisam para poder comprá-los. se as pes-
soas têm contas bancárias e cartões de débito, como 
a maioria dos venezuelanos (cortesia da hiperinflação, 
que eliminou o valor do dinheiro), a distribuição de di-
nheiro torna-se um processo simples de creditar as 
contas bancárias de beneficiários selecionados, o que 
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se for verdade que a inteligência artificial (ia) pode ser 
um impulso para tornar as pessoas mais felizes e tornar a 
sociedade um pouco melhor, temos que acertar as regras 
e os padrões. nos bastidores do último encontro do fórum 
econômico Mundial em Davos, o ministro das comunicações 
e da informação de cingapura, s. iswaran, anunciou 
discretamente o lançamento da primeira estrutura nacional 
que usa a inteligência artificial para governar. embora a 
mídia global não tenha noticiado este anúncio, seu significado 
ultrapassa as fronteiras de cingapura ou da cidade suíça 
onde foi feito. É um exemplo que o resto do mundo deve 
seguir com urgência – e avançar a partir daí.

Governança 
artificial

por alissa amico
Diretora geral do Govern, centro de 
Governança econômica e corporativa
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nos últimos anos, o governo de cingapura, 
por meio da iniciativa estatal ai singapo-
re, vem trabalhando para posicionar o país 
para se tornar o líder mundial no setor de 

inteligência artificial. e está fazendo um progresso 
sólido: cingapura – junto com xangai e Dubai – atraiu 
o maior investimento global relacionado à área de in-
teligência artificial no ano passado. De acordo com 
uma estimativa recente, o investimento nessas novas 
tecnologias deve permitir que cingapura dobre o ta-
manho de sua economia em 13 anos, em vez de 22.

naturalmente, o impacto da inteligência artificial 
se estende globalmente. De acordo com um relatório 
recente da McKinsey, o desenvolvimento desse mer-
cado pode aumentar em 16% o crescimento do pib 
global até 2030. Dado esse potencial, a competição 
por investimento e inovação está esquentando, com 
os estados unidos e a china liderando de maneira 
previsível. no entanto, até agora, nenhum governo ou 
órgão supranacional procurou desenvolver os meca-
nismos de governança necessários para maximizar o 
potencial da ia e gerenciar seus riscos.

isto não é porque os governos consideram trivial a 
governança da ia, mas porque isso requer que os for-
muladores de políticas e corporações abram uma cai-
xa de pandora, cheia de perguntas. É preciso também 
considerar o impacto social da inteligência artificial, 
que é muito mais difícil de quantificar – e atenuar, 
quando necessário – do que seus efeitos econômi-
cos. naturalmente, aplicações de ia em setores como 
assistência médica podem gerar grandes benefícios 
sociais. no entanto, o potencial para o manuseio 
incorreto ou a manipulação de dados coletados por 
governos e empresas para habilitar esses aplicativos 

cria riscos muito maiores do que aqueles associados 
a escândalos anteriores de privacidade de dados e 
de reputação, que governos e corporações ainda não 
internalizaram.

como o relatório da McKinsey observa, “o po-
tencial da ia para melhorar o bem-estar social não 
acontecerá organicamente”. o sucesso exigirá “in-
tervenções estruturais dos formuladores de políticas 
combinadas com um maior comprometimento dos 
participantes da indústria”. por mais que governos 
e gestores queiram atrasar esse processo, os riscos 
dessa postergação – incluindo às suas próprias repu-
tações – não devem ser subestimados.

De fato, numa época em que muitos países en-
frentam uma crise de confiança no governo, o fortale-
cimento da governança relacionada à inteligência ar-
tificial é, em muitos aspectos, tão importante quanto 
tratar de falhas na governança corporativa ou política. 
afinal, como o ceo do Google, sundar pichai, colocou 
em 2018, “a ia é uma das coisas mais importantes 
em que a humanidade está trabalhando. É mais pro-
fundo do que, eu não sei, eletricidade ou fogo”.

a união europeia parece estar entre os poucos 
atores que reconhecem isso, tendo emitido, no final do 
ano passado, o documento “Diretrizes de Ética para 
uma inteligência artificial”. enquanto as diretrizes de 
cingapura estão focadas na construção da confiança 
do consumidor e na garantia do cumprimento do tra-
tamento de dados padrões, o modelo europeu aspira 
a moldar a criação de ia centrada no homem com um 
propósito ético.

no entanto, nem o arcabouço de governança de 
ia de cingapura nem as diretrizes preliminares da 
união europeia abordam uma das questões mais 
fundamentais sobre a governança nessa área: onde é 
que a propriedade do setor de ia e a responsabilida-
de por suas tecnologias relacionadas se encontram? 
esta pergunta levanta a questão fundamental da res-
ponsabilidade pela ia, bem como se ela proporcio-
na enorme progresso social ou introduz um sistema 
kafkiano de apropriação e manipulação de dados.

as diretrizes da união europeia prometem que 
“será implementado um mecanismo que permita que 
todas as partes interessadas endossem formalmente 
e assinem as regras voluntariamente.” a estrutura de 
cingapura, que também permanece voluntária, não 
aborda a questão, embora suas recomendações se-
jam claramente direcionadas ao setor corporativo.

se a inteligência artificial for capaz de proporcio-
nar progresso social, a responsabilidade por sua go-
vernança precisará ser compartilhada entre os setores 
público e privado. para esse fim, as corporações que 

numa época em que muitos  

países enfrentam uma crise 

de confiança no governo, o 

fortalecimento da governança 

relacionada à inteligência artificial 

é tão importante quanto tratar de  

falhas de compliance corporativa 

ou política
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desenvolvem ou investem em aplicativos de ia devem 
criar fortes ligações com seus usuários finais, e os 
governos devem explicitar até que ponto estão com-
prometidos em proteger os cidadãos de tecnologias 
potencialmente prejudiciais. De fato, um sistema de 
responsabilidade compartilhada pela ia representará 
um teste decisivo para o modelo mais amplo de “ca-
pitalismo das partes interessadas” em discussão hoje.

público versus privado não é a única tensão com 
a qual devemos nos debater. como francis fukuyama 
disse certa vez, “à medida que a tecnologia moderna 
se desenrola, ela molda as economias nacionais de 
forma coerente, interligando-as numa vasta economia 
global”. no momento em que a tecnologia e os dados 
fluem livremente através das fronteiras, o poder das 
políticas nacionais para gerenciar ia pode ser limitado.

como as tentativas de governança da internet de-
monstraram, criar uma entidade supranacional para 
governar a ia será um desafio, devido a imperativos 
políticos conflitantes. em 1998, a corporação para 
atribuição de nomes e números na internet (icann), 

com sede nos eua, foi criada para proteger a inter-
net como um bem público, garantindo, por meio da 
manutenção de bancos de dados, a estabilidade e a 
segurança da operação da rede. no entanto, aproxi-
madamente metade dos usuários da internet no mun-
do ainda sofrem censura on-line. os altos riscos da 
ia irão compor o desafio de estabelecer uma entida-
de supranacional, pois os líderes precisarão abordar 
questões políticas semelhantes – e potencialmente 
ainda mais espinhosas.

Masayoshi son, ceo do conglomerado multinacio-
nal japonês softbank e investidor entusiasta em ia, 
disse recentemente que sua empresa busca “desen-
volver robôs afetuosos que possam fazer as pessoas 
sorrirem”. para atingir esse objetivo, os governos e 
o setor privado precisam conceber um sistema cola-
borativo robusto para supervisionar os modelos de 
inteligência artificial hoje em funcionamento. o re-
sultado desse esforço determinará se a humanidade 
prevalecerá na criação de tecnologias de ia que nos 
beneficiarão, em vez de nos destruir. •
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por Kelly nascimento
editora de insight bioma

a solução para o enigma do aquecimento global não virá de 
uma startup do vale do silício. a proposta que vem ganhando 
espaço nos mercados globais recorre a uma saída antiga, 
bem conhecida de cidadãos mundo afora, seja de nações 
desenvolvidas ou em desenvolvimento: impostos. vem ganhando 
força na união europeia, entre legisladores, a proposta de 
criação de uma espécie de “clube do clima Global”.

Clima 

imposto
em 

alta

quente, 
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a ideia surpreende por diversas razões. uma 
delas se deve ao fato de não ter surgido nas 
tradicionais conferências do clima da or-
ganização das nações unidas (onu). seu 

autor é o economista William nordhaus, ganhador, ao 
lado do colega paul romer, do nobel de economia, 
pela integração da mudança climática e da mudança 
tecnológica à macroeconomia – área que compreen-
de o comportamento da economia como um todo.

nordhaus aponta que a proposta atual de comba-
te ao aquecimento global tem dois problemas funda-
mentais: não precifica o carbono e não pune quem se 
omite a colaborar para diminuir as emissões. a ideia 
deriva para a criação de uma espécie de imposto para 
produtos vendidos por países que não fizeram parte 
do clube do clima.  De tão promissora tem tudo para 
sair do papel, num futuro nem tão distante assim. 
seus adeptos não estão circunscritos ao universo 
acadêmico. segundo especialistas, um dos diferen-
ciais do olhar que nordhaus lança para a questão é 
que ele pensa a mudança climática a partir de uma 
perspectiva de bem-estar humano.

nordhaus, da universidade de Yale, é pensador 
pioneiro da economia da mudança climática. Desde 

1990, vem desenvolvendo modelos econômicos, hoje 
amplamente utilizados, para avaliar os custos e os 
benefícios trazidos pela redução de emissões de ga-
ses do efeito estufa, comparando-os aos da inação. 
seus estudos são centrais para determinar o custo 
social do carbono, uma tentativa de quantificar o cus-
to total para a sociedade dos gases de efeito estufa, 
incluindo fatores ocultos, como condições climáticas 
extremas e menor rendimento das plantações. e mé-
trica é cada vez mais usada na implementação de po-
líticas de mudança climática.

Já seu parceiro romer, da stern school of busi-
ness da universidade de nova York, é conhecido por 
seus estudos sobre como as forças do mercado e as 
decisões econômicas facilitam a mudança tecnológi-
ca. sua “teoria do crescimento endógeno”, desenvol-
vida na década de 1990, foi um divisor de águas no 
mar de pesquisas sobre políticas e regulamentações 
com vistas a estimular inovações econômicas.

o reconhecimento da dupla se deu pela projeção 
de “métodos para abordar algumas das questões mais 
básicas e urgentes sobre como criamos crescimento 
econômico sustentado e sustentável a longo prazo”, na 
avaliação da academia real de ciências da suécia.
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OnU OU nObeL? QUem entende  
mais de mUdanças nO CLima

Daquelas coincidências que acontecem no mun-
do, no mesmo dia em que nordhaus e romer foram 
anunciados vencedores do nobel, o painel intergo-
vernamental sobre Mudança do clima (ipcc) da onu 
divulgou um relatório em que aconselhava os gover-
nos do mundo sobre medidas necessárias para limitar 
o aquecimento global, acumulado a 1,5 grau celsius.

fato é que a última conferência do clima da onu, 
cop 24, sediada pela polônia, mais que alívio, trouxe 
preocupação. a sensação majoritária é que a atual 
estratégia de combate ao aquecimento global cadu-
cou antes mesmo de deslanchar. em 1992, a onu or-
ganizou um grande evento no rio de Janeiro, chama-
do cúpula da terra, no qual a convenção Quadro das 
nações unidas sobre Mudança do clima (unfccc) 
foi adotada.

nesse tratado, países concordaram em “estabilizar 
concentrações de gases causadores do efeito estufa 
na atmosfera”, para impedir a interferência perigosa 
das atividades humanas no sistema climático. atual-
mente, a convenção possui 197 signatários. a cada 
ano, desde que o tratado entrou em vigor, em 1994, 

uma “conferência das partes” – uma cop – é realizada 
para discutir como caminhar rumo a esse propósito.

como a unfccc estipulava valores não vinculan-
tes sobre emissões de gases do efeito estufa nem 
possuía um mecanismo de aplicação, várias “exten-
sões” do tratado foram negociadas durante as cops, 
incluindo o famoso protocolo de Kyoto, em 1997. 
outro documento foi o acordo de paris, adotado em 
2015, no qual todos os países do mundo concordaram 
em aumentar esforços para limitar o aquecimento 
global a 1,5°c acima de temperaturas pré-industriais. 
os estados signatários também se comprometeram 
a impulsionar o financiamento de ações climáticas.

uma das reviravoltas no enredo do combate ao 
aquecimento global está justamente com relação à 
temperatura tolerável para o planeta. segundo o mo-
delo delineado por nordhaus, a meta defendida pela 
onu de limitar em 1,5°c o aquecimento do planeta 
é ridiculamente cara, muito mais onerosa do que o 
público foi levado a acreditar. o mais recente re-
latório do ipcc continua insistindo que a meta de  
1,5°c como uma restrição “dada” e foca em estimular 
mecanismos que permitam alcançá-la. o economista 
calcula que a meta de conter o aquecimento em 2°c 
pode custar até 4% da riqueza gerada globalmente. a 
visão é que a medida poderia ser boa para a natureza, 
mas nada atraente para eleitores. ou seja, fica muito 
difícil um governante defender a medida.  afinal, nem 
cidadãos nem políticos gostam de antecipar custos. 
só benefícios. 

a meta de conter o 

aquecimento em 2°c pode 

custar até 4% da riqueza 

gerada globalmente. a medida 

poderia ser boa para a 

natureza, mas nada atraente 

para eleitores. ou seja, é 

pouco provável que seja 

implementada por políticos
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“a economia aponta para uma verdade inconve-
niente das políticas de mudança climática: para serem 
efetivas, é preciso elevar o preço do carbono, do co2, 
para corrigir a externalidade do mercado”, declarou.

CaminhOs divergentes
o objetivo pode até ser o mesmo, mas onu e os 

vencedores do nobel da economia têm visões distin-
tas sobre como solucionar o problema que pode selar 
o destino da vida na terra, ao menos nos moldes que 
conhecemos hoje. nordhaus defende uma espécie de 
taxa sobre o carbono para reduzir a mudança climáti-
ca. seu modelo mostra que a meta da onu tornaria a 
humanidade mais pobre do que não fazer nada sobre 
a mudança climática.

um ponto de consenso entre a onu e nordhaus é 
com relação ao fato de as emissões de gases de efei-
to estufa das atividades humanas constituírem uma 
externalidade negativa. o vencedor do nobel consi-
dera o aquecimento uma típica falha de mercado. em 
sua visão, o desenvolvimento econômico teve como 
efeito colateral a emissão de gases causadores do 
efeito estufa. e essa externalidade não tem entrado 
na conta do progresso. a solução proposta por nor-
dhaus passa justamente por precificar o carbono.

para o economista, esse é o principal argumento 
para recomendar que os governos do mundo imple-
mentem um imposto sobre o carbono. um de seus 
principais objetivos no desenvolvimento e aperfei-
çoamento de seu Modelo integrado Dinâmico do cli-
ma e da economia (Dice, na sigla em inglês) é esti-
mar o custo social do carbono (csc). como custo 
social do carbono, o nobel entende o valor presente 
do futuro líquido prejudicado por uma tonelada adi-
cional de emissões em um determinado ano. com-
plicado, né?

o csc é um indicador monetário utilizado para 
medir os danos econômicos futuros causados pelas 
emissões humanas de gases de efeito estufa. só que 
estudo recente de pesquisadores da universidade de 
san Diego mostra que o custo social do carbono é 
bem maior do que o suposto anteriormente. 

uma das conclusões é que a continuidade das 
emissões provocará um aquecimento global cada vez 
mais intenso. Quanto maior o aquecimento, as proje-
ções dos modelos climáticos apontam maiores mu-
danças climáticas, com impactos sobre as atividades 
humanas. o indicador é utilizado no contexto de polí-
ticas climáticas, principalmente como referência para 
a implementação de uma taxa sobre o carbono. um 

C
A

PA
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exemplo vem da agência de proteção ambiental dos 
estados unidos (epa, na sigla em inglês). os cálculos 
da agência sugerem que o csc mundial varie entre 
us$ 12 a us$ 62 por tonelada métrica de dióxido de 
carbono emitida até 2020.

“avaliar o custo econômico associado ao clima é 
valioso em várias frentes, pois essas estimativas são 
usadas para informar regulamentações ambientais 
e regulamentações dos eua”, disse a pesquisadora 
Kate ricke, que realiza consultas conjuntas com a or-
ganização. 

nOvOs OLhares
É nesse contexto de recrudescimento do aque-

cimento global que novas ideias ganham cada vez 
mais espaço no debate. um propósito relacionado ao 
modelo Dice da nordhaus é estimar a trajetória do 
imposto de carbono ótimo ao longo do tempo. segun-
do quem entende do assunto, a trajetória do custo 
social do carbono depende da política do governo. na 
presença de um imposto de carbono ótimo, o volume 
de emissões futuras seria menor do que se deixasse 
o mercado se autorregular. assim, na margem, uma 
tonelada adicional de dióxido de carbono emitida di-
gamos, em 2050 – com o modelo em vigor –  seria 

menos prejudicial do que a mesma quantidade de 
emissões nos dias atuais, na base do laissez-faire. 
esse seria o pulo do gato.

toda unanimidade é burra, dizia nelson rodri-
gues. pois a proposta de nordhaus não é consenso 
entre seus pares. há os que criticam o diagnóstico de 
“falha de mercado” do nobel, bem como sua receita 
para um imposto de carbono. Mas mesmo os críticos 
reconhecem que o trabalho vem sendo desenvolvido 
por nordhaus como representante do estado da arte 
quando se trata da economia dominante das mudan-
ças climáticas.  a saída que ele propôs é considerada 
a mais viável, por ser realista e segura. 

no modelo de “clube do clima”, os países terão, 
num primeiro momento, que investir para descarbo-
nizar suas economias, considerando um valor previa-
mente acertado entre as partes para o carbono. as 
nações que aderirem, terão zero de taxa extra para 
comercializar bens entre si. Já as que não partici-
parem do grupo seriam penalizadas com uma tarifa 
sobre todos os produtos exportados para os “amigos 
do clima”. não há consenso sobre o valor desse im-
posto, mas sabe-se que, quanto mais alto, maior seria 
o estímulo para adesão. um modelo para o futuro, na 
visão do nobel de economia. oxalá! •
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e o futuro do

em contraposição ao modelo de 
“juniorização” da força de trabalho nos 
últimos anos, profissionais seniores 
e experientes começam a vivenciar 
uma fase de valorização em empresas 
que buscam eficiência e excelência na 
prestação de serviços aos clientes.

trabalho
por edenize Maron
Diretor geral da rimini street américa latina

e ntre as mais diversas esferas que vêm 
sendo continuamente impactadas pelas 
transformações tecnológicas, políticas, 
sociais e culturais dos últimos tempos, a 

do mundo do trabalho certamente é uma das mais 
atingidas. sabemos que a forma como trabalhávamos 
há 10 anos, por exemplo, é completamente diferente 
da de hoje e, provavelmente, será outra num futuro 
próximo. novas profissões estão surgindo no contex-
to da evolução tecnológica, outras tendem a desapa-
recer e muitas simplesmente já foram extintas.

paralelamente, governos em todo o mundo, e não 
só no brasil, estão sendo demandados a rever seus 
crescentes custos previdenciários, uma vez que a 
expectativa de sobrevida vem aumentando gradativa-
mente, e novos caminhos precisam ser encontrados 
por aqueles que, no passado, já estariam começando 
a pensar em se aposentar.

Disrupção
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no brasil, devido à nossa cultura patriarcal e uma 
certa tradição de governantes populistas, muitos ci-
dadãos ainda têm a visão de que o governo deveria 
ser um grande provedor da sociedade, sem quaisquer 
restrições. os recursos, no entanto, são escassos e, 
por mais que o tema seja polêmico e controverso, 
a realidade chama os cidadãos brasileiros a repen-
sarem seu horizonte de trabalho e, por que não, se 
reinventarem.

especialistas do setor já apontam que cada vez 
mais as pessoas terão no mínimo duas carreiras ao 
longo da vida. Dessa forma, pessoas na faixa dos 
50 ou 60 anos, por exemplo, representam uma fatia 
significativa da população que está sendo muito im-
pactada pela necessidade de criar um novo ciclo de 
prosperidade por meio de seu trabalho. 

mOdeLOs disrUptivOs nO merCadO  
de trabaLhO

as empresas, por sua vez, também constituem 
um elemento primordial em toda essa discussão e 
cenário de transformação. se antes houve um mo-
vimento de “juniorização” da força de trabalho, com 
uma massa de jovens sendo contratada pelas corpo-

rações, não só pelo frescor trazido pelas novas gera-
ções, mas também porque esse perfil de profissional 
é mais barato, hoje já começa a se notar uma maior 
valorização da experiência; e isso não é à toa.

as empresas estão percebendo que contratar fre-
neticamente pode não funcionar mais. É melhor ter 
menos gente mais capacitada do que uma massa de 
colaboradores que talvez gere instabilidade e inefi-
ciência com consequente insatisfação nos clientes. a 
tecnologia e os modelos disruptivos de negócios con-
tribuem para esse novo cenário. tome como exem-
plo a airbnb, com seus cerca de 500 colaboradores, 
em contraposição à rede de hotéis Marriot, que conta 
com aproximadamente 50 mil funcionários. essa é a 
boa comparação entre o novo e o velho mundo. e isso 
só foi possível graças à aplicação da tecnologia aliada 
a um modelo de negócios completamente inovador, 
em que o número de funcionários não define a com-
petência da empresa. É assim, gerando concorrência 
e abrindo novos horizontes, que se muda o mundo e 
se faz disrupção.

voltando à linha de raciocínio para o mercado de 
trabalho, privilegiar a mão de obra mais sênior e ex-
periente também representa uma mudança de para-
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digma no ambiente corporativo. profissionais senio-
res possuem alto grau de conhecimento na disciplina 
em que atuam, já desempenharam muitos anos em 
sua atividade e, por conta dessa experiência, são 
muitas vezes mais ágeis na criação de soluções, bem 
como na resolução dos problemas.

Mesmo no segmento de tecnologia, em que sem-
pre se destacou a capacidade criativa dos mais jo-
vens e sua capacidade de estarem mais “antenados”, 
hoje já se nota que as empresas mais alinhadas ao 
pensamento atual estão privilegiando o profundo co-
nhecimento e a experiência. empresas de serviços 
de tecnologia no modelo “boutique”, por exemplo, 
contam com estruturas enxutas e primam por ofere-
cer alto índice de satisfação entre os clientes. essas 
“boutiques” oferecem atendimento diferenciado em 
relação à concorrência e demonstram ser mais prós-
peras que as empresas “tradicionais”. isso porque 
as grandes corporações têm muito mais dificuldade 
para se mover, são pesadas e engessadas, não per-
mitindo a transformação com a agilidade que o ritmo 
da tecnologia exige. nessas grandes empresas, fun-
cionários improdutivos e desmotivados podem até se 
esconder embaixo de toda uma estrutura complexa. e 
quem paga normalmente é o cliente. nas “boutiques” 
com modelos de negócio inovadores, as ineficiências 
dificilmente terão espaço. 

QUaLidades dOs mais experientes
e se os colaboradores mais experientes hoje en-

contram mais espaço em empresas que prezam pela 
eficiência, que tipo de características e qualidade eles 
precisam oferecer? bem, além de skills técnicos, es-
pera-se que esses profissionais sejam extremamente 
capacitados em habilidades comportamentais, que 
saibam se relacionar com o cliente, entender e solu-
cionar suas dores e fidelizá-lo, afinal tão importante 

quanto vender é oferecer um bom atendimento ao 
longo de toda a experiência. esses profissionais tam-
bém devem ser abertos à colaboração e ao engaja-
mento com outras pessoas da equipe, impulsionando 
o intercâmbio de conhecimento e, consequentemen-
te, a produtividade.

em resumo, nesse mundo em constante mutação, 
fenômenos tecnológicos, políticos e socioculturais pro-
piciam um ambiente em que profissionais experientes 
e seniores, que poderiam já estar considerando se 
aposentar, são chamados a reinventar seu horizonte 
de trabalho e adiar os planos de aposentaria. no am-
biente corporativo, esse perfil de profissional encontra 
empresas que foram concebidas contando com sua 
maturidade e habilidades técnicas e comportamentais, 
as quais são valorizadas e bem remuneradas, em prol 
da satisfação do cliente, principal pilar da fidelização. 
bem-vindo aos novos tempos. casa na praia ou no 
campo? por enquanto só aos fins de semana ou levan-
do seu notebook para trabalhar em qualquer dia e horá-
rio no modelo home office, uma prática cada vez mais 
comum e que se tornou moeda de troca pelos inúmeros 
benefícios que oferece nos novos moldes de trabalho.•

empresas de serviços de 

tecnologia no modelo “boutique”, 

por exemplo, contam com 

estruturas enxutas e primam por 

oferecer alto índice de satisfação 

entre os clientes
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por alyne Madeira
Mestre em Gestão do conhecimento na universidade federal de santa catarina

Inovação +
empreendedorismo 
= oportunidade



25

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

cada vez mais, empresas e profissionais são desafiados a inovar em suas 

áreas de atuação. o termo “inovação” pode ser classificado sob vários 

prismas. no caso das inovações disruptivas, há geralmente o envolvimento 

de novas tecnologias, o que exige mudanças nos padrões de consumo. são 

consideradas bastante desafiadoras, haja vista o alto nível de incerteza 

quanto à sua viabilidade tecnológica e à sua comercialização. soma-se a 

capacidade de vinculá-las a oportunidades de mercado, uma vez que criam 

seu próprio mercado. por fim, essas inovações são atípicas, ou seja, podem 

surgir de empresas heterogêneas em diferentes setores.
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senvolvidos para esses mercados. no decorrer dos 
últimos anos, o conceito de inovação disruptiva foi 
sendo mais esclarecido à medida que mais casos fo-
ram examinados na literatura.

estudos evidenciam que os empreendedores, cujas 
inovações se tornam disruptivas, estão ativamente en-
volvidos na descoberta e criação de oportunidades. 
em virtude da relevância desse modelo de inovação, 
tanto nas economias emergentes como nas mais 
avançadas, faz-se necessário entender como a busca 
de oportunidades pode resultar em novidades de mer-
cado; estas têm implicações na detecção e criação de 
oportunidades empreendedoras, uma vez que ocorrem 
quando os operadores históricos não estão prepara-
dos para a erosão de seus mercados por uma inovação 
inicialmente inferior em termos de desempenho.

por essa razão, o empreendedorismo é um fator 
crítico e relevante no estudo da inovação disruptiva, 
posto que ele permite explorar novas oportunidades, 

IN
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nesse sentido, entende-se que os “disrupto-
res” veem as oportunidades de modo dife-
rente dos operadores históricos. e é atra-
vés dessa visão diferenciada que ocorrem 

as mudanças nas economias emergentes, tais como 
china, Índia e outros países asiáticos. observando 
que a maioria de suas populações não podem pagar 
produtos estrangeiros projetados para o “mundo de-
senvolvido”, essas nações emergentes desenvolvem 
inovações que são acessíveis e suficientemente boas 
para atender as necessidades básicas de seus con-
sumidores a um custo relativamente baixo em com-
paração aos produtos importados.

esses disruptores podem, eventualmente, amea-
çar mercadologicamente a versão mais alto nível e 
custosa desses produtos; ou seja, essas inovações, 
inicialmente direcionadas aos mercados emergentes, 
se levadas à escala global ao longo do tempo, podem 
reverter o progresso usual da inovação de países de-
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der de que modo o empreendedorismo pode colabo-
rar na criação de inovações disruptivas, através de 
uma revisão bibliográfica e uma busca sistemática da 
literatura existente sobre esses dois temas.

o termo “inovação disruptiva” refere-se a uma 
nova tecnologia, com custos e desempenho relativa-
mente menores em relação às dominantes no merca-
do. isso significa que essas tecnologias geralmente 
focam seus esforços em seus clientes mais exigentes 
e/ou lucrativos, excedendo as necessidades de alguns 
segmentos e ignorando as de outros. Já as tecnologias 
advindas da inovação disruptiva possuem a capacida-
de de atingir de forma satisfatória esses segmentos 
esquecidos, visto que oferecem funcionalidades mais 
adequadas com um preço mais acessível.

logo, essas inovações disruptivas elevam seu nível 
de mercado e passam a oferecer a mesma performan-
ce das tecnologias dominantes, preservando as vanta-
gens iniciais, e atingindo os segmentos mais exigen-

bem como envolve a criação de novos mercados. o 
empreendedorismo é uma maneira de pensar, racio-
cinar e agir, com o propósito de criação e captura 
de valor. isso significa que, essencialmente, o em-
preendedorismo está atrelado ao reconhecimento 
de oportunidades, seguidas pela vontade e iniciati-
va para aproveitar essas oportunidades, o que exige 
uma disposição para assumir riscos – tanto pessoais 
como financeiros –, mas de forma bastante calculada, 
a fim de mudar constantemente as chances de suces-
so, equilibrando o risco com a recompensa potencial.

salienta-se que, apesar de muitos pesquisadores 
relacionarem constantemente os temas “inovação” 
e “empreendedorismo”, poucos adentram na esfera 
das inovações disruptivas. ademais, há de se des-
tacar a importância do papel da dinâmica empreen-
dedora no que concerne o universo das disrupções, 
buscando preencher essa lacuna em suas extensivas 
pesquisas. De modo similar, este artigo busca enten-
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tes. Dessa forma, quando esses segmentos passam a 
adotar essas inovações de modo significativo, conside-
ra-se que ocorreu uma “disrupção”. apesar disso não 
ser o foco inicial de uma inovação disruptiva, uma vez 
que o produto e/ou serviço está consideravelmente 
estabelecido no mercado, isso pode tornar-se alvo de 
clientes alto nível, visto que suas necessidades podem 
ser atendidas por essa nova tecnologia.

uma inovação disruptiva é um produto, serviço 
ou modelo de negócios explorado com sucesso, que 
transforma significativamente as demandas e ne-
cessidades de um mercado convencional e perturba 
seus antigos jogadores-chave.

Durante o processo transitório, quando ocorre a 
“disrupção”, é possível traçar as trajetórias de de-
sempenho do produto fornecidas pelas empresas e 
exigidas pelos clientes para diferentes tecnologias 
e segmentos de mercado. a inovação disruptiva não 
deve ser definida meramente do ponto de vista do su-
cesso tecnológico, mas também deve incluir o suces-
so comercial. ou seja, a teoria da inovação disrupti-
va pode ajudar a entender de que forma produtos e 
serviços muitas vezes inacessíveis a um determina-
do segmento do mercado podem ser convertidos em 

modelos mais simples e disponíveis comercialmente.
Deve-se destacar que, em sua fase inicial de de-

senvolvimento, cada produto baseado em uma deter-
minada inovação disruptiva serve os segmentos que 
valorizam seus atributos de desempenho não con-
vencionais. com o passar do tempo, conforme for se 
desenvolvendo, a performance dessa inovação pode 
alcançar nível suficiente para satisfazer os clientes 
convencionais. embora o desempenho de uma ino-
vação disruptiva seja aperfeiçoado, ela tende a per-
manecer inferior se comparada com as tecnologias já 
estabelecidas.

conforme as empresas tendem a inovar mais ra-
pidamente do que a evolução das necessidades de 
seus clientes, elas acabam produzindo produtos ou 
serviços que são muito sofisticados, caros e compli-
cados para muitos clientes em seu mercado. essas 
empresas buscam atender as demandas dos níveis 
mais altos de seus mercados, uma vez que, ao cobrar 
os preços mais altos aos seus clientes mais exigen-
tes e sofisticados no topo do mercado, elas alcançam 
uma maior rentabilidade.

todavia, atendendo apenas às demandas dos 
clientes mais rentáveis, essas empresas, involunta-
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a inovação pode ser mais 

bem estudada e compreendida 

através de uma lente 

empreendedora holística, 

observando as interações 

de vários fatores, tais como: 

empresa, produto e consumidor

riamente, permitem que inovações disruptivas con-
quistem espaço na parte inferior do mercado, trazen-
do alternativas com custos mais acessíveis. por fim, 
essas alternativas, com desempenho inicial não ade-
quado aos padrões exigidos pelos níveis mais altos 
de mercado, são capazes de melhorar esses critérios 
e atender às demandas de clientes mais exigentes. 

inOvaçãO e inCertezas
bastante similar ao conceito de “destruição cria-

tiva” do economista Joseph schumpeter, pode-se 
considerar que a inovação disruptiva está implícita no 
discurso e nas tradições da pesquisa sobre empreen-
dedorismo. contudo, deve-se salientar que há uma 
escassez de sondagens naquele domínio que adota a 
perspectiva empreendedora.

há três elementos importantes da investigação do 
empreendedorismo que não são bem compreendidos 
no contexto da inovação disruptiva: (1) as fontes de 
oportunidade (2) a incerteza na ação empreendedo-
ra e (3) a lógica empresarial. isso significa que qual-
quer discussão sobre empreendedorismo pode ser 
incompleta se não houver referência a um de seus 
conceitos fundamentais: a incerteza. ou seja, apesar 
dos inúmeros questionamentos acerca de como os 
empresários, sejam operadores históricos ou novos 
operadores, podem perceber e lidar com essas incer-
tezas, ainda não é possível compreender a natureza 
dessa incerteza, visto que cada tipo [de incerteza] re-
quer diferentes tipos de ações empreendedoras.

a inovação disruptiva pode ser descrita como uma 
forma de oportunidade empreendedora que é radical 
e não de natureza incremental. ou seja, ela não vem 
para acrescentar algo novo a um produto ou serviço 
já existente, mas para mudar o fluxo de mercado, bus-
cando atingir um nicho específico que não possui suas 
demandas atendidas. ou seja, o fato de que grandes 

empresas coinovam cada vez mais com empresas 
menores e comunidades inovadoras fora de seus li-
mites e que isso precisa estar atrelado com as teorias 
existentes sobre inovação disruptiva, evidencia-se 
que a tecnologia desse tipo de inovação oferece um 
desempenho bom o suficiente ao longo das métricas 
tradicionais, o qual é suportado por um modelo de ne-
gócios que gera retornos financeiros atrativos a pre-
ços baixos. Mesmo a tecnologia apresentando menor 
desempenho, ela ainda oferece benefícios em termos 
de conveniência, customização e simplicidade, que se 
encaixam diretamente nos padrões de comportamento 
e nas prioridades de um cliente. o modelo comercial 
suporta esses novos benefícios, tipicamente com pre-
ços mais baixos e um processo de distribuição dife-
rente, geralmente mais simples.

impaCtOs
considera-se que a teoria da inovação disruptiva 

criou um impacto significativo nas práticas de ges-
tão, além de ter instigado a curiosidade de diversos 
estudiosos. há diversas direções de pesquisa dentro 
do domínio da pesquisa de inovação disruptiva, sen-
do a principal delas, apesar de ainda relativamente 
restrita, a do empreendedorismo. embora a literatu-
ra sobre o empreendedorismo mostre exemplos de 
inovações verdadeiramente acidentais, acredita-se 
que o processo de criação inovadora pode ser ampla-
mente influenciado por fatores advindos do próprio 
empreendedorismo.

uma vez que a inovação disruptiva não é um 
evento isolado, mas envolve desenvolvimento de 
oportunidades e outros processos de refinamento, as 
estratégias para uma empresa permanecer inovadora 
é justamente aproveitar-se de sua capacidade em-
preendedora. a inovação pode ser mais bem estudada 
e compreendida através de uma lente empreendedora 
holística, observando as interações de vários fatores, 
como por exemplo: empresa, produto e consumidor.

É importante ressaltar que, assim como a inova-
ção disruptiva, os estudos sobre empreendedorismo 
demonstram que não se trata de uma atividade única, 
mas um processo contínuo ao longo da vida de um 
inovador/empreendedor. por essa razão, os estudos 
na área de empreendedorismo podem ser muito be-
néficos no que concerne ampliar a dinâmica de cria-
ção e desenvolvimento de oportunidades disruptivas, 
podendo colaborar não só na teoria como também na 
prática. Desse modo, evidencia-se que, considerando 
a escassa produção científica sobre a relação exis-
tente entre essas duas temáticas, esse é um campo 
passível de maiores pesquisas. •
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o Get foi iniciado em novembro de 2015 e 
concluído em abril de 2017, nos municípios 
de claudia, colíder, itaúba e nova canaã 
do norte, com a meta de valorizar a forte 

vocação da região, para a produção de hortifrutigran-
jeiros e pecuária leiteira. outras características co-
muns aos agricultores da região, como a venda dos 
produtos para feiras livres e a participação em editais 

dos programas governamentais de merenda escolar e 
de aquisição de alimentos também foram fortalecidas 
pelo projeto. 

Depois da pesquisa para conhecer as peculiarida-
des locais, durante um ano 100 agricultores, 25 em 
cada uma das quatro cidades do entorno da usina, par-
ticiparam de oficinas e encontros de capacitação para 
o cultivo e comercialização dos produtos. segundo a 

por Denise almeida
Jornalista

os pequenos produtores agrícolas são os mais atingidos pelos impactos 

ambientais causados pelos empreendimentos de geração e transmissão de 

energia. isso se deve, principalmente, à necessidade de alagamento das 

áreas para a construção dos reservatórios das hidrelétricas. como medida de 

compensação social e econômica para famílias diretamente atingidas pelas 

obras, a companhia paranaense de energia (copel) responsável instalação 

da usina hidrelétrica de colíder, no norte do Mato Grosso, implantou o 

programa de arranjos produtivos locais sustentáveis (Get). nesse projeto 

de fomento à agricultura familiar foram investidos r$ 750 mil.

Energia 
para irrigar  
agricultura familiar
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gestora técnica responsável pelo programa, Josiane 
fernandes de carvalho, ao fim desse período, a pro-
dutividade das propriedades aumentaram em até 21%, 
em relação ao ano anterior, com integração 52% maior 
do pequeno produtor ao comércio das cidades. 

Josiane explica que a capacitação foi além da 
ampliação dos conhecimentos dos agricultores so-
bre a pecuária e o cultivo da terra. eles aprenderam 
técnicas de produção orgânica e de preservação do 
ecossistema amazônico, além de melhorar a renda e 
a qualidade da alimentação. “o manejo agroecológi-
co e do gado, diversificação da produção, e rodízio 
de pastagem foram itens que tornaram as proprieda-
des mais sustentáveis”, descreve a gestora. Josiane 
disse ainda que foi ensinado como evitar o uso de 
pesticidas e defensivos agrícolas nas lavouras. “os 
agricultores foram orientados a usar caldas naturais 
e armadilhas, produtos alternativos, que não apre-
sentam dano ao ambiente e são permitidos na produ-
ção de orgânicos”, descreve Josiane. De acordo com 
a gestora, 81% dos produtores conseguiram aplicar 
as boas práticas agrícolas em suas propriedades e 
42% das famílias passaram a adotar integralmente 
o manejo de pragas, conforme as orientações dos 

agrônomos. “antes do Get, 80% dos agricultores não 
utilizavam as técnicas agroecológicas”, ressalta.

interaçãO COm agriCULtOres
a copel contratou o instituto bio sistêmico (ibs), 

de são paulo, para prestar assistência técnica e atuar 
junto aos produtores rurais. as equipes da companhia 
elétrica e do ibs juntas iniciaram as ações, para co-
nhecer a realidade da região. o objetivo era identificar 
o perfil das famílias que seriam atendidas e a demanda 
por capacitação e competitividade. “a proposta era tra-
balhar com arranjo produtivo local de forma genérica, 
mas constatamos que precisávamos conhecer melhor 
o local, para delimitar o campo de ação”, conta Josiane. 

no levantamento preliminar, uma socióloga e uma 
assistente social, da copel, realizaram reuniões com 
os técnicos das prefeituras e com as associações de 
agricultores. Depois dessa fase, durante três meses, 
os agrônomos visitaram e analisaram as proprieda-
des das famílias atingidas pelas obras da hidrelétrica, 
para fazer um plano de ação personalizado para cada 
agricultor. as ações foram divididas em atividade in-
dividual de assistência técnica de extensão rural 
(ater) e atividade de formação coletiva nas ofici-
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claudinei vendrame, do município de claudia, elo-
giou a didática e a abordagem dos técnicos do progra-
ma. “a maneira simples como todo o pessoal adentrou 
em nossa residência nos deixou à vontade para dialo-
gar. eu achava que, com 25 anos de produção, sabia 
tudo. não é assim não. a gente precisa ouvir para po-
der captar o que realmente precisa”, resume.

para verificação dos resultados, foram utilizados 
indicadores relacionados aos do projeto, comparados 
com os resultados do levantamento prévio. em 2016, 
78,35% dos agricultores não atendiam aos requisitos 
de posse da terra, escolaridade, educação comple-
mentar estabelecidos no diagnóstico inicial. no ano 
seguinte, o cenário era outro. após as capacitações e 
as oficinas oferecidas, além do trabalho de inserção 
das técnicas de cultivo e produção, 75% dos agricul-
tores passaram a atender aos requisitos propostos.

a COmpanhia
a copel está presente em dez estados brasileiros, 

com um parque gerador próprio de 16 usinas hidrelé-
tricas, uma usina termelétrica e uma eólica no estado 
do paraná, além de 24 parques eólicos no rio Gran-
de do norte e uma hidrelétrica no Mato Grosso. tem 
participação em seis usinas hidrelétricas, uma usina 
termelétrica e quatro parques eólicos.

no segmento transmissão, conta com 2,7 mil km 
de linhas e 36 subestações de energia e outros 6,7 mil  
km e nove subestações operados em parcerias com 
outras empresas. estão em andamento obras para 
ampliação dessa malha. as usinas e a rede de trans-
missão são teleoperadas a partir do centro de ope-
ração de Geração e transmissão (coGt). esse case 
foi certificado pelo programa benchmarking brasil, 
edição 2018. •

81% dos produtores 

conseguiram aplicar as 

boas práticas em suas 

propriedades e 42% das 

famílias passaram a adotar 

integralmente o manejo 

de pragas, conforme as 

orientações ensinadas

nas temáticas e de capacitações. a partir daí, foram 
montadas as oficinas, agendadas as visitas técnicas e 
escolhido o tipo de capacitação individual mais ade-
quado a cada família. 

o agricultor da cidade de colíder, José florêncio 
dos santos, por exemplo, precisava aprender a cortar 
os insumos desnecessários e a gerenciar a entrada 
e saída do dinheiro. “os técnicos ensinaram que, pri-
meiro, é preciso organizar, saber quanto se vai gastar 
para produzir e obter a semente adequada”, comen-
ta José florêncio. segundo ele, depois de colocar o 
aprendizado em prática a produção e a renda familiar 
aumentaram.

para Manoel tomiazzo, produtor de itaúba, o que 
foi ensinado nas oficinas é testado e aprovado no dia 
a dia. “nós percebemos as mudanças no cotidiano, 
não só nos gráficos. vemos a satisfação dos agricul-
tores, com a melhoria da qualidade dos produtos e a 
adubação adequada”, destaca.

as visitas foram o ponto alto do programa para 
José ferreira dos santos, de canaã do norte. “antes, 
raramente vinham até aqui. com o projeto, tivemos a 
presença constante de agrônomos na nossa proprie-
dade nos dando dicas importantes”, ressalta José. 
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por alessandra bizoni
Jornalista

é bom
negócio

Preservar

contribuir com a economia local e preservar 
o meio ambiente. para muitos negócios, 
as duas ações ainda são vistas como 
antagônicas. no porto do açu, é essa a 
visão estratégica para o negócio crescer. 
em operação desde 2014, o complexo 
portuário oferece soluções de infraestrutura 
para o setor de óleo e gás. 



36

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

comunidade são exemplos de ações promovidas pelo 
abraçu”, explica eduardo Kantz.

no projeto abraçu, os voluntários e a comunida-
de envolvida fazem desde limpeza das praias, durante 
o verão, até serviços de prestação de saúde, como 
aferição de pressão, glicemia, peso e estatura, além 
de orientações de saúde bucal e nutrição. o grupo de 
colaboradores também concede dicas de preenchi-
mento de currículo, postura para uma entrevista de 
emprego e o passo a passo para o cadastro na rede 
de empregabilidade do complexo do açu. 

as ações do projeto englobam atividades voltadas 
para o Meio ambiente, como oficinas de reciclagem 
e compostagem, além de palestras com informações 
sobre os animais da região. os voluntários realizam 
também dinâmicas para crianças, com brincadeiras 
educativas, como boliche de garrafas pet. 

instalado em são João da barra, no norte 
do estado do rio, foi projetado com base 
no conceito porto-indústria. a empresa 
movimenta cargas – como granéis, miné-

rio de ferro e petróleo – sem esquecer do valor es-
tratégico da sustentabilidade para o desenvolvimen-
to dos negócios. a recente conquista do 14º prêmio 
brasil ambiental, na categoria ecossistemas, ilustra 
o reconhecimento das ações na área ambiental reali-
zadas pelo porto do açu. a empresa realiza o projeto 
de conservação do ecossistema de restinga na re-
gião norte fluminense na reserva ambiental carua-
ra − considerada a maior reserva particular do pa-
trimônio natural do estado e maior unidade privada 
dedicada à preservação de restingas do país. 

o prêmio brasil ambiental é uma iniciativa da câ-
mara de comércio americana do rio de Janeiro. o 
objetivo é estimular ações e reconhecer o mérito de 
projetos de preservação do meio ambiente e de práti-
cas socioambientalmente responsáveis implementa-
das por empresas com atuação no brasil.

criada e mantida voluntariamente pela empresa des-
de 2012, a rppn caruara abrange uma área aproxima-
damente quatro mil hectares. no local ocorrem traba-
lhos de recomposição vegetal e monitoramento de fauna 
e flora, empregando cerca de 40 moradores da região. 
nesta unidade foram registradas 240 espécies de flora e 
311 de fauna, incluindo algumas ameaçadas de extinção, 
como o lagarto do rabo verde e a borboleta da praia.

o diretor de sustentabilidade da porto do açu 
operações, eduardo Kantz, salienta que a premiação 
mostra que sustentabilidade é um valor intrínseco 
ao Grupo prumo. segundo o executivo, a conquista 
revela o reconhecimento do trabalho feito na rppn 
caruara, uma importante bandeira da corporação na 
preservação do ecossistema de restinga.

prOjetO abraçU
ao lado do crescimento econômico, a solidariedade 

floresce no norte fluminense. colaboradores da porto 
do açu são incentivados a interagir e ajudar as co-
munidades nas imediações do complexo do açu com 
ações desenvolvidas pelo programa de voluntariado 
do porto do açu, conhecido como “abraçu”. criada no 
final de 2017, a iniciativa busca levar serviços, ações 
educativas e de solidariedade para a comunidade no 
entorno do complexo do açu, em são João da barra. 

“o abraçu é uma forma de a empresa investir 
em responsabilidade social e incentivar o seu time 
a também cumprir este papel. o grupo de voluntá-
rios reúne mais de 90 colaboradores. coleta e doação 
de roupas e outros itens básicos de necessidade da 
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“temos uma troca muito positiva com a comuni-
dade e, a cada ação, percebemos uma participação e 
adesão ainda maior das pessoas. temos voluntários 
dentro e fora da empresa e somos frequentemen-
te procurados por mais interessados em participar. 
como administradora do maior empreendimento da 
região, a porto do açu tem ciência de sua respon-
sabilidade e compromisso com o desenvolvimento 
da comunidade local”, acrescenta eduardo Kantz, 
ressaltando que em 2019 deve ocorrer uma série de 
ações de cunho educacional.

mOnitOramentO de tartarUgas marinhas
outra iniciativa do porto do açu na área ambiental 

que encanta moradores da região norte fluminense 
é o programa de Monitoramento de tartarugas Mari-
nhas (pMtM), que já completou dez anos. 

criado em 2008, o programa já identificou mais 
de 11 mil ninhos de tartarugas e registrou o nasci-
mento de mais de 822 mil filhotes. só na tempora-
da passada, foram cerca de 67 mil nascimentos. a 
expectativa é de que este número seja superado ao 
final da atual temporada, que segue até março. De se-
tembro a dezembro de 2018, 22 mil filhotes já foram 
liberados ao mar.

as tartarugas marinhas desempenham impor-
tante papel ecológico nos ambientes onde existem 
– das áreas costeiras às grandes profundidades 
oceânicas. são fonte de alimento para predadores 
marinhos e terrestres e importantes consumidores 
de organismos marinhos, servindo como substrato 
para outras espécies.

como animais migratórios, as tartarugas se des-
locam desde os trópicos até as regiões subpolares, 
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transferindo energia entre ambientes marinhos e ter-
restres. são consideradas verdadeiros engenheiros 
do ecossistema, devido a sua influência e ação sobre 
os recifes de coral, bancos de grama marinha e subs-
tratos arenosos do fundo oceânico.

segundo o diretor de sustentabilidade da porto 
do açu operações, eduardo Kantz, além de empregar 
mão de obra local, o principal impacto do programa 
para a comunidade é a educação e a preservação am-
biental. o executivo explica que, ao longo de todo o 
ano e, principalmente, antes do início da temporada 
reprodutiva, a equipe do programa investe no estrei-
tamento da relação com a comunidade local, levando 
conhecimento e informação para que cada indivíduo 
se sinta também responsável pelo trabalho de preser-
vação ambiental da região. 

o diretor de sustentabilidade da porto do açu ope-
rações explica que, periodicamente, integrantes do 
programa informam para a população que as praias 
do norte fluminense apresentam maior incidência das 
tartarugas da espécie caretta caretta, chamada cabe-
çuda, porque elas procuram a região para desovar, e 
que o sucesso dos ninhos depende de todos. 
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“entre as ações de conscientização de moradores 
e turistas estão solturas de filhotes abertas ao público, 
palestras sobre o tema em escolas e eventos institu-
cionais e orientações frequentes para que os banhistas 
não mexam ou removam as estacas de identificação 
dos ninhos e não transitem com veículos pela areia, 
prática já proibida por lei”, esclarece o executivo. 

outra orientação dada à população é com relação 
ao descarte correto do lixo, evitando o acúmulo de 
resíduos nas praias. 

além de fazer todo o processo de reabilitação dos ani-
mais que são encontrados encalhados na areia, os moni-
tores do pMtM percorrem diariamente 62 km de praia, 
registrando qualquer ocorrência relativa às tartarugas. o 
monitoramento abrange desde o pontal de atafona, em 
são João da barra, até barra do furado, em campos. 

o programa emprega diretamente 13 pessoas, entre 
biólogos, veterinários e técnicos, que monitoram diaria-
mente as praias da região. indiretamente, o programa en-
volve diversos colaboradores do porto do açu, que são 
responsáveis pelo desenvolvimento e gestão do mesmo. 

eduardo Kantz ressalta, ainda, que o pMtM aten-
de a diretrizes técnicas do instituto chico Mendes de 
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conservação da biodiversidade (icMbio), do projeto 
tamar e do instituto estadual do ambiente (inea).

“como parte de suas ações socioambientais, a 
porto do açu organiza solturas de filhotes abertas ao 
público, durante o verão, e realiza atividades de cons-
cientização para despertar na população o interesse 
em adotar boas práticas ambientais. aproveitamos o 
período de desovas para orientar os banhistas, que 
já conhecem a agenda de solturas da temporada e se 

programam para participar das atividades. as ações 
de solturas são promovidas em parceria com as pre-
feituras de campos e são João da barra e fundação 
pro-tamar”, completa o executivo. 

sObre O COmpLexO dO açU 
situado em são João da barra (rJ), na região nor-

te fluminense, o complexo do açu está em operação 
desde 2014. voltado para o segmento de o&G, movi-
menta petróleo, minério de ferro, carvão, coque, bauxi-
ta, carga geral e de projetos, entre outros. o porto ain-
da tem autorização para operar veículos e contêineres. 

com 130 km², sendo 40 km² de reserva ambiental, 
o porto do açu conta, hoje, com 13 empresas instala-
das: bp prumo, porto do açu, b-port (Grupo edison 
chouest), interMoor, nov, technipfMc, Wärtsilä, açu 
petróleo, ferroport, anglo american, Dome, estação 
açu e heliporto açu. 

hoje a prumo é responsável pelo desenvolvi-
mento do complexo do açu. com a participação de 
seis empresas que integram o Grupo (porto do açu 
operações, ferroport, açu petróleo, Gna, Dome e bp 
prumo), a corporação atua nos segmentos de mine-
ração, logística portuária e o&G. •

além de fazer todo o processo de 

reabilitação dos animais que são 

encontrados encalhados na areia, 

os monitores do pMtM percorrem 

diariamente 62 km de praia, 

registrando qualquer ocorrência 

relativa às tartarugas
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sustentáveis

a Kraft heinz brasil quadruplicou o número de 
participantes do seu programa de mentoria social em 
2019, para 44, e dobrou quantidade de instituições par-
ceiras, como parte do seu objetivo de fortalecer o seu 
compromisso com o desenvolvimento de jovens de 
baixa renda e de alcançar a sua visão de “ser a melhor 
empresa de alimentos construindo um mundo melhor”. 

o programa de mentoria social da Kraft heinz foi 
lançado em agosto do ano passado, com 11 mentora-
dos da empodera e do Gerando falcões. neste ano, 
a empresa também conta com estudantes do proa 

e do ismart. essa iniciativa foi possível por meio de 
uma parceria com a “learn to fly”, uma plataforma 
simples e eficiente de estímulo ao desenvolvimento 
humano e busca de autoconhecimento. 

o piloto do programa de mentoria social ajudou 
a inserir seis jovens de baixa renda no mercado de 
trabalho. foram seis sessões de mentoria para cada 
estudante, sem qualquer desistência. com o sucesso 
obtido no ano passado, neste ano a Kraft heinz lança 
um programa de mentoria interna, com a participação 
de cerca de 60 líderes da própria companhia. 

Mentoria social é aposta da Kraft Heinz Brasil 

Boticário lança ferramenta que calcula impacto 
de produtos enxaguáveis

uma metodologia registrada pelo Grupo boti-
cário quantificará o impacto de produtos enxaguá-
veis como shampoos, condicionadores e sabonetes 
no sistema hídrico. batizada de i.a.r.a. (Índice de 
avaliação de risco ambiental), a metodologia foi 
pensada para subsidiar os pesquisadores que de-
senvolvem novas fórmulas a substituir ou a reduzir 
a concentração de ingredientes para que o produto 
gere menor impacto na água.

“temos a sustentabilidade e a inovação com um dos 
nossos principais pilares. investimos continuamente 
em capital intelectual e recursos para reforçar nosso 

compromisso com o meio ambiente. seja no desen-
volvimento de um novo produto, suas formulações ou 
embalagens, cada etapa produtiva é monitorada minu-
ciosamente para possibilitar a utilização de recursos 
mais sustentáveis”, afirma paulo roseiro, diretor de 
pesquisa e Desenvolvimento do Grupo boticário.

no último ano, 56% dos produtos enxaguáveis 
com novas fórmulas já foram desenvolvidos com 
menor impacto na água, em comparação com a ver-
são anterior do produto ou com a média de sua ca-
tegoria. até 2024, a companhia prevê que 100% dos 
produtos enxaguáveis lançados com novas fórmulas 
tenham menor impacto na água, por meio de uma 
combinação de ingredientes com menor potencial 
de acúmulo em espécies aquáticas, maior potencial 
de biodegradação e/ou menor toxicidade para a vida 
dos ambientes aquáticos. 

a busca por produtos que impactem menos o meio 
ambiente está em linha com a atuação da fundação 
Grupo boticário de proteção à natureza, que se de-
dica a conservar a biodiversidade brasileira. entre as 
iniciativas desenvolvidas pela fundação nos ecossis-
temas aquáticos estão editais para apoio financeiro a 
ações no ambiente costeiro-marinho, proteção de es-
pécies aquáticas ameaçadas de extinção e pagamento 
por serviços ambientais para produtores rurais que 
tenham nascentes em suas propriedades. 
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Agrotopus apresenta “fazenda Digital” em Minas

santander busca startups

a agrotopus lançou em março, durante a 6ª feira 
de negócios (fecom), em Minas Gerais, a plataforma 
digital voltada ao agronegócio: a “fazenda Digital”. a 
plataforma solução criada para auxiliar o agricultor 
a tomar as melhores decisões, facilitando o dia a dia 
na lavoura em busca de controle de custos e aumen-
to de produtividade. 

a “fazenda Digital” integra todos os dados que o 
responsável da propriedade precisa para gerenciar 
as operações, unindo soluções em um só sistema. 
segundo Gustavo busnardo, diretor de operações 
da agrotopus, trata-se de uma plataforma de agri-
cultura digital que reúne várias informações em um 
só lugar. “Monitoramos a eficiência das equipes 
e do uso do maquinário, como início e fim da jor-
nada de trabalho, horas de motor ligado, distância 
percorrida e velocidade. porém, nosso diferencial 
é ajudar o agricultor a tomar as decisões agronô-
micas através da combinação destas informações 
com o planejamento e apontamento das atividades 
de plantio, manejo e colheita. isto permite gerar 
economia de combustível e manutenção, além de 
focar no aumento da produtividade, pelo manejo 
agronômico com precisão”, diz.

a solução também oferece diagnóstico digital de 
lavouras e captura de imagens, facilitando as deci-
sões do administrador da propriedade em relação ao 

estão abertas até 5 de maio as inscrições para o radar – programa de aceleração do santander bra-
sil, que apoia empreendedores que buscam crescimento acelerado e desafiam o mercado financeiro com 
soluções inovadoras. a iniciativa, realizada em parceria com a endeavor, está em sua terceira edição.

o foco do programa são soluções inovadoras em análise de dados, canais de relacionamento; eficiên-
cia em custos; e serviços para pequenas e médias empresas (pMes). também são aceitas inscrições de 
negócios que já tenham recebido aportes financeiros em nível seed, series a ou posteriores. 

“Mais do que simplesmente entender essa nova dinâmica do mercado financeiro, temos que apren-
der com as startups. a ampliação desse relacionamento dissemina a cultura da inovação e gera novas 
oportunidades de negócios para todas as áreas de atuação do santander. Queremos ser o banco dos 
empreendedores e o radar programa de aceleração é mais um reforço do nosso posicionamento nesse 
ecossistema”, afirma cássio schmitt, diretor de novos negócios do santander brasil. 

Durante cada período de aceleração serão oferecidos um diagnóstico do negócio (análise do estágio de 
maturidade dos principais desafios para o crescimento), capacitações individuais e coletivas com executi-
vos do santander e da endeavor, além de uma rede de networking e conexões para geração de potenciais 
negócios. as inscrições podem ser feitas no portal www.santander.com.br/hotsite/radar.

manejo necessário, impedindo muitas vezes, o gas-
to excessivo com insumos, já que ele saberá exata-
mente onde utilizar cada um deles. 
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Humanitarian  
markets

by ricardo hausmann
 Director of the center for international Development at harvard university

C
H

A
ll

E
N

G
E

C
H

A
ll

E
N

G
E



45

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

according to the oxford Dictionary, humani-
tarian crises involve widespread human 
suffering and require large-scale provi-
sion of aid. in a humanitarian crisis, nor-

mal life ceases to be possible.
under normal conditions, one person’s needs be-

come another person’s livelihood. the system func-
tions because each of its parts is both supporting 
and being supported by others. this virtuous loop is 
key to all forms of life, whether in microbes, animals, 
ecosystems, or human societies. Without oxygenated 
blood you cannot move your muscles; without tho-
racic muscles, you cannot oxygenate the blood. hu-
mans cannot survive without food, but food can’t be 
produced without humans.

in chemistry, this is called autocatalysis, a system 
whereby the whole can be reproduced because each 
element is the product of one reaction and an input or 
catalyst of another, making the whole self-sustaining. 
in human societies, paying for the security and infra-
structure needed to produce requires taxation, which 
is possible only if there is production that can be taxed 
to begin with. any break in this autocatalytic cycle – 
for example, because of war or natural disaster – can 
disrupt the virtuous cycle. and yet the time that people 
can survive without water, food, and shelter is often 
too short relative to the time required to fix the prob-
lem. that is the essence of a humanitarian crisis.

venezuela, through gross mismanagement, op-
pression, and corruption has endured a catastrophic 
collapse such that it does not have the calories, the 
proteins, or the medicines to support the country’s 
population of more than 30 million people. hence, 
venezuelans have been fleeing en masse, while those 
remaining behind are suffering.

under these circumstances, humanitarian aid, by 
providing some of the missing necessities, can help 
people survive to fight another day. several donor 
countries and organizations have been filling ware-
houses in cúcuta (colombia), pacaraima (brazil), 
curaçao, and puerto rico with lifesaving food and 
medicine, but nicolás Maduro’s dictatorship has de-
nied them entry. had the government let these goods 
through, volunteers would have distributed them to 
schools, hospitals, churches, and other social orga-
nizations, helping to sustain people until the broader 
problem can be fixed.

humanitarian assistance cannot restart the au-
tocatalytic process by itself, but it can facilitate the 
transition to a self-sustaining system. let’s assume 
that Maduro has been replaced by the president of the 
national assembly, Juan Guaidó, as demanded by the 

venezuelan constitution. suppose that with the help 
of the united states, the european union, and latin 
american countries, the amount of food and medi-
cine available on venezuela’s land and sea borders 
increases significantly. how do you make it available 
to 30 million people?

one solution is to rely on volunteers to distribute 
it for free to the needy. but how would one know who 
is in need and, among them, who has already received 
assistance? how, and for how long, will the volunteers 
be able to sustain themselves? how will food that is 
supposed to be given away for free be prevented from 
being sold for cash or smuggled abroad by some of 
those participating in the effort, as many of Maduro’s 
cronies have been doing with subsidized goods?

counter-intuitively, an alternative is to sell the do-
nated food and medicine at market prices to those 
who want to make their living by distributing and sell-
ing necessities to consumers. but how will those in 
need be able to buy the food if, by definition, they are 
in need? here is where markets and modern technol-
ogy come to the rescue.

the money collected by selling the food to the dis-
tributors can be transferred to those in need to en-
able them to buy it. if people have bank accounts and 
debit cards, as most venezuelans do (courtesy of hy-
perinflation, which has wiped out the value of cash), 
then distributing money becomes a simple process of 
crediting the bank accounts of selected beneficiaries, 
which is unlikely to slow down the recovery because 
it can be done faster than distributing goods. the dif-
ficult part is to coordinate the arrival of the money 
in consumers’ accounts with the physical arrival of 
the additional goods on shelves: if it arrives too soon, 

counter-intuitively, an 

alternative is to sell the 

donated food and medicine 

at market prices to those 

who want to make their living 

by distributing and selling 

necessities to consumers
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inflation will ensue; if it arrives too late, the goods will 
not get to consumers in time.

this mechanism has several distinct advantages 
over free distribution. for starters, it can use all those 
willing to engage in distribution activities, not just 
temporary volunteers. in particular, it leverages and 
reinvigorates the distribution channels bequeathed by 
history, rather than attempting to create, from scratch, 
an alternative temporary distribution mechanism that 
is bound to be slower, smaller, costlier, and shallow-
er. and if one town gets the goods, but another does 
not, then merchants will have an incentive to arbitrage 
(buying goods where they are abundant and selling 
them where they are scarce), thus evening things out.

Moreover, a market for humanitarian aid would 
empower beneficiaries with the choice of what, 
where, and when to acquire what they need. they 
would no longer wait for somebody to give them a 
pre-defined assistance kit, as venezuela’s govern-
ment currently does. and the system would create 
jobs, so that those involved in the effort would earn a 
living and no longer need assistance.

furthermore, because this system can shift from 
the importation of final goods such as canned foods 
to those requiring domestic processing – wheat for 
flour, bread, and pasta; animal feed for chicken, eggs, 
and pork; seeds, fertilizers, and agrochemicals for 
agriculture, and so on – it will kick-start domestic 
production. over time, the distribution channels can 
move from buying and delivering whatever has been 
made available through humanitarian assistance to 
purchasing in the global market whatever they be-
lieve is most appropriate. rather than providing food 
and medicine, assistance would ensure the availabil-
ity of foreign exchange needed to import what the 
market demands. selling those dollars to importers 
would provide the cash for direct transfers to shore 
up the purchasing power of those in need.

the role of humanitarian assistance is like that of 
a car battery: it gets the cylinders moving until the se-
quence of internal explosions in the engine recharges 
the battery and makes the process autocatalytic. that 
task is made easier by using, rather than replacing, 
markets. •
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by alissa amico 
Managing Director of Govern, the economic and corporate Governance center
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o n the sidelines of the last World economic 
forum meeting in Davos, singapore’s 
minister of communications and informa-
tion quietly announced the launch of the 

world’s first national framework for governing artifi-
cial intelligence. While the global media have glossed 
over this announcement, its significance reaches well 
beyond the borders of singapore or the swiss town 
where it was made. it is an example that the rest of 
the world urgently should follow – and build upon.

over the last few years, singapore’s government, 
through the state-led ai singapore initiative, has been 
working to position the country to become the world’s 
leader in the ai sector. and it is making solid prog-
ress: singapore – along with shanghai and Dubai – 
attracted the most ai-related investment in the world 
last year. according to one recent estimate, ai invest-
ment should enable singapore to double the size of 
its economy in 13 years, instead of 22.

of course, ai’s impact extends globally. according 
to a recent McKinsey report, ai could add up to 16% to 
global GDp growth by 2030. Given this potential, the 
competition for ai investment and innovation is heating 
up, with the united states and china predictably leading 
the way. Yet, until now, no government or supranational 
body has sought to develop the governance mechanisms 
needed to maximize ai’s potential and manage its risks.

this is not because governments consider ai gov-
ernance trivial, but because doing so requires policy-
makers and corporations to open a pandora’s box of 
questions. consider ai’s social impact, which is much 
more difficult to quantify – and mitigate, when needed 
– than its economic effects. of course, ai applica-
tions in sectors like health care can yield major social 
benefits. however, the potential for the mishandling 
or manipulation of data collected by governments and 
companies to enable these applications creates risks 
far greater than those associated with past data-pri-
vacy scandals – and reputational that governments 
and corporations have not internalized.

as another McKinsey reportnotes, “realizing ai’s 
potential to improve social welfare will not happen 
organically.” success will require “structural inter-
ventions from policymakers combined with a greater 
commitment from industry participants.” as much as 
governments and policymakers may want to delay 
such action, the risks of doing so – including to their 
own reputation – must not be underestimated.

in fact, at a time when many countries face a cri-
sis of trust and confidence in government, strength-
ening ai-related governance is in many ways as im-
portant as addressing failures in corporate or political 

governance. after all, as Google ceo sundar pichai 
put it in 2018, “ai is one of the most important things 
humanity is working on. it is more profound than, i 
don’t know, electricity or fire.”

the european commission seems to be among 
the few actors that recognize this, having issued, 
at the end of last year, “draft ethics guidelines for a 
trustworthy ai.” Whereas singapore’s guidelines are 
focused on building consumer confidence and en-
suring compliance with data-treatment standards, 
the european model aspires to shape the creation of 
human-centric ai with an ethical purpose.

Yet neither singapore’s ai governance framework 
nor the eu’s preliminary guidelines address one of 
the most fundamental questions about ai gover-
nance: where does ownership of the ai sector, and 
responsibility for it and its related technologies, actu-
ally lie? this question raises the fundamental issue 
of responsibility for ai, and whether it delivers enor-
mous social progress or introduces a Kafkaesque 
system of data appropriation and manipulation.

the eu guidelines promise that “a mechanism 
will be put in place that enables all stakeholders to 
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formally endorse and sign up to the Guidelines on a 
voluntary basis.” singapore’s framework, which also 
remains voluntary, does not address the issue at all, 
though the recommendations are clearly aimed at the 
corporate sector.

if ai is to deliver social progress, responsibility 
for its governance will need to be shared between 
the public and private sectors. to this end, corpora-
tions developing or investing in ai applications must 
develop strong linkages with their ultimate users, and 
governments must make explicit the extent to which 
they are committed to protecting citizens from po-
tentially damaging technologies. indeed, a system of 
shared responsibility for ai will amount to a litmus 
test for the broader “stakeholder capitalism” model 
under discussion today.

public versus private is not the only tension with 
which we must grapple. as francis fukuyama once 
pointed out, “as modern technology unfolds, it shapes 
national economies in a coherent fashion, interlocking 
them in a vast global economy.” at a time when tech-
nology and data are flowing freely across borders, the 
power of national policies to manage ai may be limited.

as attempts at internet governance have shown, 
creating a supranational entity to govern ai will be 
challenging, owing to conflicting political imperatives. 
in 1998, the us-based internet corporation for as-
signed names and numbers (icann) was established 
to protect the internet as a public good, by ensuring, 
through database maintenance, the stability and se-
curity of the network’s operation. Yet approximately 
half of the world’s internet users still experience on-
line censorship. the sky-high stakes of ai will com-
pound the challenge of establishing a supranational 
entity, as leaders will need to address similar – and 
potentially even thornier – political issues.

Masayoshi son, ceo of the Japanese multina-
tional conglomerate softbank and an enthusiastic 
investor in ai, recently said that his company seeks 
“to develop affectionate robots that can make people 
smile.” to achieve that goal, governments and the 
private sector need to conceive robust collaborative 
models to govern critical ai today. the outcome of 
this effort will determine whether humankind will 
prevail in creating ai technologies that will benefit us 
without destroying us. •
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global tax
Global warming, 

by Kelly nascimento
insight bioma’s editor
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t he idea surprises for several reasons. one 
is due to the fact that it did not appear in 
the traditional climate conferences of 
the united nations (un). its author is the 

economist William nordhaus, along with colleague 
and paul romer, of the nobel prize for economics 
for the integration of climate change and technologi-
cal change to macroeconomics - an area that encom-
passes the behavior of the economy as a whole.

nordhaus points out that the current proposal to 
combat global warming has two fundamental prob-
lems: it does not price carbon and it does not punish 
those who omit to collaborate to reduce emissions. 
the idea stems from the creation of a kind of import 
for products sold by countries that were not part of 
the climate club. it is so promising that it has every-
thing to get out of the paper, in the future not even 
this far. its adherents are not circumscribed to the 
academic universe. according to experts, one of the 
differentials of nordhaus’s look at the issue is that 
he thinks of climate change from a human welfare 
perspective.

researcher at Yale university, nordhaus is a pi-
oneer thinker on the economics of climate change. 
since 1990, it has been developing widely used eco-
nomic models to assess the costs and benefits of 
reducing greenhouse gas emissions by comparing 
them with those of inaction. their studies are central 
to determining the social cost of carbon, an attempt to 
quantify the total cost to society of greenhouse gas-
es, including hidden factors such as extreme weather 
conditions and lower yields. and metrics are increas-
ingly being used in the implementation of climate 
change policies.

the solution to the global warming puzzle will not come from a start 

up in silicon valley. the proposal that has been gaining ground in 

global markets calls for an old, well-known departure from citizens 

worldwide, whether from developed or developing nations. taxes. the 

proposal for the creation of a kind of “Global climate club” is gaining 

strength in the european union, among legislators.

by his turn, romer, from the stern school of busi-
ness at new York university, is known for his studies 
of how market forces and economic decisions facili-
tate technological change. his “endogenous growth 
theory”, developed in the 1990s, was a watershed in 
research on how policies and regulations were de-
signed to stimulate economic innovation.

the recognition of the duo came from the projec-
tion of “methods to address some of the most basic 
and urgent issues of how we create long-term sus-
tained and sustainable economic growth,” according 
to the swedish royal academy of sciences.

Un Or nObeL? WhO Understands mOre 
abOUt CLimate Change

coincidentally, the same day that nordhaus and 
romer were announced nobel winners, the un in-
tergovernmental panel on climate change (ipcc) 
released a report advising the governments of the 
world on measures necessary to limit warming ac-
cumulated at 1.5 degrees celsius.

it is a fact that the last un climate conference, 
cop 24, hosted by poland, but what a relief, brought 
concern. the majority feel that the current strategy 
to combat global warming has expired before it even 
started. in 1992, the un organized a major event in 
rio de Janeiro, called the earth summit, in which the 
united nations framework convention on climate 
change (unfccc) was adopted.

in this treaty, countries agreed to “stabilize con-
centrations of greenhouse gases in the atmosphere” to 
prevent dangerous interference of human activities in 
the climate system. currently, the convention has 197 
signatories. each year, since the treaty came into force 
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in 1994, a “conference of the parties” - a cop - is held 
to discuss how to move towards that purpose.

as the unfccc stipulated non-binding values on 
greenhouse gas emissions and did not have an en-
forcement mechanism, several treaty “extensions” 
were negotiated during cops, including the famous 
Kyoto protocol in 1997. another document was the 
paris agreement , adopted in 2015, in which all coun-
tries in the world have agreed to increase efforts to 
limit global warming to 1.5°c above pre-industrial 
temperatures. the signatory states also pledged to 
boost funding for climate actions.

one of the plot twists regarding the global warm-
ing combat is related to the tolerable temperature for 
the planet. according to the model outlined by nord-
haus, the un’s goal of limiting global warming to 1.5°c 
is ridiculously expensive, much more onerous than 
the public was led to believe. the latest ipcc report 
continues to insist that the goal of 1.5°c as a “given” 
constraint and focuses on stimulating mechanisms to 
achieve it. the economist calculates that the goal of 
containing the heating in 2°c can cost up to 4% of 
the wealth generated globally. the view is that the 
measure could be good for nature, but nothing ap-
pealing to voters. that is, it is very difficult for a ruler 
to defend the measure. after all, neither citizens nor 
politicians like to anticipate costs. only benefits. 

“the economy points to an inconvenient truth of 
climate change policies: to be effective, we need to 
raise the price of carbon, co2, to correct the exter-
nality of the market,” he said.

divergent paths
the goal may be the same, but the un and the no-

bel laureates in economics have different views on 
how to solve the problem that can seal the fate of life 
on earth, at least as we know it today. nordhaus advo-
cates a kind of carbon tax to reduce climate change. 
his model shows that the un goal would make man-
kind poorer than doing nothing about climate change.

a consensus point between the un and nordhaus 
is that the emissions of greenhouse gases from hu-
man activities are a negative externality. the nobel 
laureate considers heating a typical market failure. in 
its view, the economic development had as a side ef-
fect the emission of gases that cause the greenhouse 
effect. and this externality has not entered the ac-
count of progress. the solution proposed by nord-
haus is precisely to price the carbon.

for the economist, this is the main argument for 
recommending that governments around the world 
implement a carbon tax. one of its main objectives in 

the development and improvement of its integrated Dy-
namic Model of climate and economy (Dice) is to esti-
mate the social carbon cost (csc). as a social cost of 
carbon, the nobel understands the present value of the 
net future impaired by an additional ton of emissions in 
a given year. Definitively, not a simple task.

csc is a monetary indicator used to measure the 
future economic damages caused by human emis-
sions of greenhouse gases. but a recent study by re-
searchers at the university of san Diego shows that 
the social cost of carbon is much higher than previ-
ously assumed.

one of the conclusions is that the continuity of 
the emissions will cause an increasingly intense 
global warming. the higher the warming, the projec-
tions of the climate models point to greater climatic 
changes, with impacts on human activities. the indi-
cator is used in the context of climate policies, main-
ly as a reference for the implementation of a carbon 
tax. an example comes from the us environmental 
protection agency (epa). the agency’s calculations 
suggest that the global csc ranges from $ 12 to $ 62 
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per metric tonne of carbon dioxide emitted by 2020.
“assessing the economic cost associated with cli-

mate is valuable on many fronts as these estimates 
are used to inform us environmental regulations and 
regulations,” said researcher Kate ricke, who con-
ducts joint consultations with the organization. 

neW visiOns
it is in this context of the intensification of global 

warming that new ideas gain more and more space 
in the debate. one purpose related to the nordhaus 
Dice model is to estimate the optimal carbon tax tra-
jectory over time. according to one who understands 
the subject, the trajectory of the social cost of carbon 
depends on government policy. in the presence of an 
optimum carbon tax, the volume of future emissions 
would be lower than if the market were to self-regu-
late. thus, at the margin, an additional ton of carbon 
dioxide emitted say, in 2050 - with the current model 
- would be less damaging than the same amount of 
emissions today, on the basis of laissez-faire. that 
would be the beauty of the nobel´s idea.

all unanimity is dumb, said brazilian writer nel-
son rodrigues. and nordhaus’s proposal is not a 
consensus among his peers. there are those who 
criticize nobel’s diagnosis of “market failure” as well 
as its revenue for a carbon tax. but even critics ac-
knowledge that the work has been developed by nor-
dhaus as a representative of the state of the art when 
it comes to the dominant economy of climate change. 
the output proposed by him is considered to be the 
most viable, because it is realistic and safe.

in the “climate club” model, countries will first 
have to invest to decarbonise their economies, con-
sidering a previously agreed value between the par-
ties for carbon. nations that join will have zero extra 
fees to market goods to each other. those who did 
not participate in the group would be penalized with 
a tariff on all products exported to “climate friendly”. 
there is no consensus on the value of this tax, but 
it is known that the higher, the greater the incentive 
to join. a model for the future, in the view of the 
nobel prize in economics. Wishful thinking? soon 
we´ll know. •
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future of work
Disruption and the 

by edenize Maron
General manager at rimini street latin america

in contrast to the “juniorization” model of 
the workforce in recent years, senior and 
experienced professionals are beginning 
to experience a valuation phase in compa-

nies that seek efficiency and excellence in providing 
services to clients.

among the most diverse spheres that have been 
continuously impacted by the technological, political, 
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social and cultural transformations of recent times, 
the world of work is certainly one of the most af-
fected. We know that the way we worked 10 years 
ago, for example, is completely different from today 
and probably will be another in the near future. new 
professions are emerging in the context of techno-
logical evolution, others tend to disappear and many 
have simply been extinguished.
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have already spent many years in their activity and, be-
cause of this experience, are often more agile in creat-
ing solutions as well as solving problems.

even in the technology segment, where the cre-
ative capacity of the younger generation and their abil-
ity to be more “tuned in” have always been highlighted, 
today it is already noticeable that companies that are 
more aligned with current thinking are giving priority 
to deep knowledge and experience. technology ser-
vice companies in the “boutique” model, for example, 
rely on lean structures and excel at providing high cus-
tomer satisfaction. these “boutiques” offer differenti-
ated service compared to the competition and prove to 
be more prosperous than the “traditional” companies. 
this is because large corporations have much more 
difficulty moving, they are heavy and cast, not allowing 
transformation with the agility that the pace of tech-
nology demands. in these large enterprises, unproduc-
tive and unmotivated employees may even hide under 
a complex structure. and the one who usually pays is 
the customer. in “boutiques” with innovative business 
models, inefficiencies will hardly have room.

experts’ QUaLities 
and if savvy developers today find more space in 

companies that value efficiency, what kind of features 
and quality do they need to deliver? Well, in addition 
to technical skills, these professionals are expected 
to be extremely skilled in behavioral skills, who know 
how to relate to the client, understand and solve their 
pains and make them loyal, after all as important as 
selling is to offer good care over of the whole ex-
perience. these professionals should also be open 
to collaboration and engagement with others on the 
team, fostering the exchange of knowledge and, con-
sequently, productivity.

in a nutshell, in this rapidly changing world, tech-
nological, political and socio-cultural phenomena pro-
vide an environment in which senior and experienced 
professionals, who may already be considering retire-
ment, are called upon to reinvent their work horizon 
and postpone retirement plans. in the corporate envi-
ronment, this professional profile finds companies that 
have been designed with maturity and technical and 
behavioral skills, which are valued and well remuner-
ated, in favor of customer satisfaction, the main pillar 
of loyalty. Welcome to the new times. house on the 
beach or in the countryside? for now only weekends 
or taking your notebook to work on any day and time in 
the home office model, an increasingly common prac-
tice that has become a bargaining chip for the innu-
merable benefits it offers in new ways of working. •

at the same time, governments all over the world, 
and not only in brazil, are being asked to review their 
rising social security costs, since the expectation of 
survival is gradually increasing, and new paths need 
to be found by those who in the past would have been 
starting to think about retiring.

in brazil, because of our patriarchal culture and a 
certain tradition of populist rulers, many citizens still 
hold the view that government should be a great pro-
vider of society without any restrictions. resources, 
however, are scarce and, although the issue is con-
troversial and controversial, reality calls brazilian 
citizens to rethink their work horizon and, why not, to 
reinvent themselves.

industry experts have pointed out that more and 
more people will have at least two careers throughout 
their lives. in this way, people in their 50s or 60s, for 
example, represent a significant portion of the popu-
lation that is being greatly impacted by the need to 
create a new cycle of prosperity through their work.

disrUptive mOdeLs in the LabOr market
companies, for their part, are also a key element 

in this whole discussion and transformation scenar-
io. if before there was a movement of “juniorization” 
of the workforce, with a mass of young people be-
ing hired by corporations, not only for the freshness 
brought by the new generations, but also because this 
profile of professional is cheaper, today is beginning 
to be noticed a greater appreciation of experience; 
and this is not for nothing.

companies are realizing that hiring frantically may 
not work anymore. it is better to have fewer people 
more skilled than a mass of employees who may 
generate instability and inefficiency with consequent 
customer dissatisfaction. Disruptive technology and 
business models contribute to this new scenario. 
take airbnb, with its 500 employees, as opposed 
to the Marriot hotel chain, which has approximately 
50,000 employees. this is the good comparison be-
tween the new and the old world. and this was only 
possible thanks to the application of technology com-
bined with a completely innovative business model, 
in which the number of employees does not define 
the competence of the company. it is thus, generating 
competition and opening new horizons, that changes 
the world and becomes disrupted.

returning to the line of reasoning for the labor mar-
ket, privileging the more senior and experienced work-
force also represents a paradigm shift in the corporate 
environment. senior professionals have a high degree 
of knowledge in the discipline in which they work, they 
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opportunity
Innovation + 
entrepreneurship =

by alyne Madeira
Master in Knowledge Management at the federal university 
of santa catarina (ufsc)
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increasingly, companies and profes-
sionals are challenged to innovate in 
their areas of expertise. the term “inno-
vation” can be classified under various 

prisms. in the case of disruptive innovations, there is 
usually the involvement of new technologies, which 
requires changes in consumption patterns. they are 
considered quite challenging given the high level of 
uncertainty regarding their technological viability and 
their commercialization. it adds up to the ability to link 
them to market opportunities as they create their own 
market. finally, these innovations are atypical, that is, 
they can arise from heterogeneous companies in dif-
ferent sectors.

in this sense, it is understood that “disruptors” 
see opportunities differently from incumbents. and it 
is through this differentiated view that changes occur 
in emerging economies, such as china, india and oth-
er asian countries. noting that most of their popula-
tions cannot afford foreign products designed for the 
“developed world,” these emerging nations develop 
innovations that are affordable and good enough to 
meet the basic needs of their consumers at relatively 
low cost compared to imported products.

such disrupters may eventually threaten the 
higher and more costly versions of these products; 
that is, these innovations, initially targeted at emerg-
ing markets, if taken on a global scale over time, can 
reverse the usual progress of developed country in-
novation for these markets. over the last few years, 
the concept of disruptive innovation has been further 
clarified as more cases have been examined in the 
literature.

these studies show that entrepreneurs, whose 
innovations become disruptive, are actively involved 
in the discovery and creation of opportunities. Due 
to the relevance of this innovation model, in both 
emerging and advanced economies, it is necessary 
to understand how the search for opportunities can 
result in market innovations; these have implications 
for the detection and creation of entrepreneurial op-
portunities as they occur when incumbents are not 
prepared for the erosion of their markets by an ini-
tially inferior innovation in terms of performance.

for this reason, entrepreneurship is a critical and 
relevant factor in the study of disruptive innovation, 
since it allows exploring new opportunities as well as 
involves the creation of new markets. entrepreneur-
ship is a way of thinking, reasoning, and acting for the 
purpose of creating and capturing value. this means 
that, essentially, entrepreneurship is linked to the 
recognition of opportunities, followed by willingness 

and initiative to take advantage of these opportuni-
ties, which requires a willingness to take risks - both 
personal and financial - but in a very calculated way, 
in order to change constantly the chances of success, 
balancing the risk with the potential reward.

it is worth noting that, while many researchers 
are constantly talking about “innovation” and “entre-
preneurship”, very few enter into the realm of dis-
ruptive innovation. in addition, the importance of the 
role of entrepreneurial dynamics in what concerns 
the universe of disruptions must be highlighted, 
seeking to fill this gap in their extensive research. 
similarly, this article seeks to understand how en-
trepreneurship can collaborate in the creation of 
disruptive innovations, through a bibliographical re-
view and a systematic search of existing literature 
on these two themes.

the term “disruptive innovation” refers to a new 
technology, with relatively lower costs and perfor-
mance relative to the dominant ones in the market. 
this means that these technologies generally focus 
their efforts on their most demanding and / or profit-
able customers, exceeding the needs of some seg-
ments and ignoring those of others. already the tech-
nologies of disruptive innovation have the ability to 
satisfactorily reach these forgotten segments, since 
they offer more suitable functionalities with a more 
affordable price.

therefore, these disruptive innovations raise their 
market level and offer the same performance of dom-
inant technologies, preserving the initial advantages, 
and reaching the most demanding segments. thus, 
when these segments begin to adopt these innova-
tions significantly, it is considered that a “disruption” 
occurred. although this is not the initial focus of a 
disruptive innovation, once the product and / or ser-
vice is established in the market, this can become a 
target for high-level customers, as their needs can be 
met by this new technology.

a disruptive innovation is a successful product, 
service or business model that significantly trans-
forms the demands and needs of a conventional mar-
ket and disturbs its former key players. During the 
transient process, when “disruption” occurs, it is pos-
sible to trace the product performance trajectories 
provided by the companies and required by custom-
ers for different technologies and market segments.

 Disruptive innovation should not be defined mere-
ly from the point of view of technological success, 
but must also include commercial success. that is, 
the theory of disruptive innovation can help to under-
stand how products and services often inaccessible 
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to a certain segment of the market can be converted 
into simpler and commercially available models.

it should be noted that, in its initial development 
phase, each product based on a particular disruptive 
innovation serves the segments that value its uncon-
ventional performance attributes. over time, as it de-
velops, the performance of this innovation can reach 
enough level to satisfy the conventional customers. 
While the performance of a disruptive innovation is 
improved, it tends to remain inferior compared to es-
tablished technologies.

as companies tend to innovate faster than evolv-
ing their customers’ needs, they end up producing 
products or services that are too sophisticated, ex-
pensive, and complicated for many customers in their 
market. these companies seek to meet the demands 
of the highest levels of their markets, as by charg-
ing the highest prices to their most demanding and 
sophisticated clients at the top of the market, they 
achieve greater profitability.

however, meeting only the demands of the most 
profitable customers, these companies unwittingly al-
low disruptive innovations to gain space at the bottom 
of the market, bringing alternatives with more afford-
able costs. finally, these alternatives, with initial per-
formance not suited to the standards required by the 
highest market levels, are capable of improving these 
criteria and meeting the demands of more demanding 
customers.

innOvatiOn and UnCertainties
Quite similar to the economist Joseph schumpeter’s 

concept of “creative destruction”, disruptive innovation 
can be considered implicit in the discourse and tradi-
tions of entrepreneurship research. however, it should 
be noted that there is a shortage of surveys in that do-
main that adopts the entrepreneurial perspective.

there are three important elements of entrepre-
neurship research that are not well understood in the 
context of disruptive innovation: (1) sources of op-
portunity (2) uncertainty in entrepreneurial action 
and (3) business logic. this means that any discus-
sion of entrepreneurship may be incomplete if there 
is no reference to one of its fundamental concepts: 
uncertainty. in other words, despite the many ques-
tions about how entrepreneurs, whether incumbents 
or new operators, can perceive and deal with these 
uncertainties, it is not yet possible to understand the 
nature of this uncertainty, since each type [of uncer-
tainty] requires different types of actions.

Disruptive innovation can be described as a 
form of entrepreneurial opportunity that is radical 

rather than incremental in nature. that is, it does 
not come to add something new to an existing prod-
uct or service, but to change the flow of the market, 
seeking to reach a specific niche that does not have 
its demands met. that is, the fact that large firms in-
creasingly co-operated with smaller companies and 
innovative communities outside their boundaries 
and that this needs to be tied to existing theories of 
disruptive innovation reveals that technology of this 
type of innovation offers performance good enough 
over traditional metrics, which is supported by a 
business model that generates attractive financial 
returns at low prices. even with lower performing 
technology, it still offers benefits in terms of conve-
nience, customization and simplicity that fit directly 
into a customer’s behavior patterns and priorities. 
the business model supports these new benefits, 
typically with lower prices and a different, usually 
simpler, distribution process.

impaCts
it is considered that the theory of disruptive in-

novation has had a significant impact on management 
practices, in addition to instigating the curiosity of 
several scholars. there are several research direc-
tions within the domain of disruptive innovation re-
search, the main one being, although still relatively 
restricted, that of entrepreneurship. although the lit-
erature on entrepreneurship shows examples of truly 
accidental innovations, it is believed that the process 
of innovative creation can be largely influenced by 
factors arising from entrepreneurship itself.

since disruptive innovation is not an isolated 
event, but involves developing opportunities and oth-
er processes of refinement, the strategies for a com-
pany to stay innovative is precisely to take advantage 
of its entrepreneurial capacity. innovation can be bet-
ter studied and understood through a holistic entre-
preneurial lens, observing the interactions of several 
factors, such as: company, product and consumer.

it is important to note that, like disruptive inno-
vation, entrepreneurship studies demonstrate that 
this is not a single activity, but a continuous process 
throughout the life of an innovator / entrepreneur. for 
this reason, studies in the field of entrepreneurship 
can be very beneficial in what concerns to increase 
the dynamics of creation and development of disrup-
tive opportunities, being able to collaborate not only 
in theory but also in practice. thus, it is evident that, 
given the scarce scientific production on the relation-
ship between these two themes, this is a field that can 
be further investigated. • 
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Energy 
to irrigate 
family farming
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by Denise almeida
Journalist
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smallholder farmers are the most affected 
by the environmental impacts caused by 
power generation and transmission proj-
ects. this is mainly due to the need to 

flood the areas for the construction of hydroelectric 
reservoirs. as a social and economic compensation 
measure for families directly affected by the works, 
companhia paranaense de energia (copel), respon-
sible for the installation of the colíder hydroelectric 
power plant in northern Mato Grosso, implemented 
the sustainable local productive arrangements pro-
gram (Get, acronym in portuguese), having invested 
r$ 750.0000,00 to promote family farming.

the Get was initiated in november 2015 and con-
cluded in april 2017 in the municipalities of claudia, 
colíder, itaúba and nova canaã do norte, with the 
goal of enhancing the region’s strong vocation for the 
production of horticultural crops and dairy farming. 
other characteristics common to farmers in the re-
gion, such as the sale of products for free fairs and 
the participation in public announcements of govern-
ment school meals and food procurement programs 
were also strengthened by the project.

after researching local peculiarities, one hundred 
farmers, 25 in each of the four cities around the plant, 
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participated in workshops and training meetings for 
the cultivation and commercialization of the products. 
according to the technical manager responsible for 
the program, Josiane fernandes de carvalho, at the 
end of this period, the productivity of properties in-
creased by up to 21% over the previous year, with a 
52% greater integration of the small producer to the 
commerce of the cities.

Josiane explains that the training went beyond ex-
panding farmers’ knowledge about livestock farming 
and land cultivation. they learned techniques of or-
ganic production and preservation of the amazonian 
ecosystem, as well as improving income and quality 
of food. “agroecological and cattle management, diver-
sification of production, and rotation of pasture were 
items that made the properties more sustainable,” the 
manager describes. she also said he was taught how 
to avoid the use of pesticides and pesticides in crops. 
“farmers have been directed to use natural syrups and 
traps, alternative products that do not harm the envi-
ronment and are allowed in the production of organic,” 
says Josiane. according to the manager, 81% of farm-
ers were able to apply good agricultural practices on 
their farms and 42% of families started to adopt pest 
management in full, according to agronomists’ guide-
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erything. no it’s not like that. We need to listen so we 
can capture what it really needs,” he says.

in order to verify the results, indicators related to 
the project were used, compared with the results of 
the previous survey. in 2016, 78.35% of the farmers 
did not meet the requirements of land tenure, school-
ing, and complementary education established in the 
initial diagnosis. the next year, the scenario was dif-
ferent. after the training and workshops offered, in 
addition to the work of insertion of cultivation and 
production techniques, 75% of farmers started to 
meet the proposed requirements.

the COmpany
nowadays, copel is present in ten brazilian states, 

with its own generating plant of 16 hydroelectric 
plants, one thermoelectric plant and one wind farm 
in the state of paraná, as well as 24 wind farms in 
rio Grande do norte and one hydroelectric plant in 
Mato Grosso. it has participation in six hydroelectric 
plants, one thermoelectric plant and four wind farms.

in the transmission segment, it has 2.7 thousand 
km of lines and 36 substations of energy and another 
6.7 thousand km and nine substations operated in 
partnerships with other companies. Work is in prog-
ress to expand this network. the plants and the trans-
mission network are teleoperated from the center of 
Generation and transmission operation (coGt). this 
case was certified by the brazilian benchmarking 
program, edition 2018. •

lines. “before the Get, 80% of farmers did not use 
agro-ecological techniques,” he points out.

interaCting With farmers
copel contracted the bio system institute (ibs), in 

são paulo, to provide technical assistance and work 
with rural producers. the teams of the electric com-
pany and the ibs together began the actions, to know 
the reality of the region. the objective was to identify 
the profile of the families that would be served and 
the demand for capacity building and competitive-
ness. “the proposal was to work with a local produc-
tive arrangement in a generic way, but we realized 
that we needed to know the place better, to delimit 
the field of action,” says Josiane.

in the preliminary survey, a sociologist and a social 
worker from copel held meetings with town hall tech-
nicians and farmers’ associations. after this phase, 
during three months, the agronomists visited and 
analyzed the properties of the families affected by the 
works of the hydroelectric plant, to make a plan of ac-
tion customized for each farmer. the actions were di-
vided into individual activity of technical assistance of 
rural extension (ater) and activity of collective for-
mation in the thematic and training workshops. from 
then on, workshops were set up, technical visits were 
scheduled and the type of individual training most ap-
propriate for each family was chosen.

farmer in the city of colíder, José florêncio dos 
santos, for example, needed to learn how to cut off 
unnecessary inputs and manage the entry and exit 
of the money. “the technicians taught that, first, you 
have to organize, know how much to spend to pro-
duce and get the right seed,” says he. according to 
him, after putting learning into practice, production 
and family income increased.

for Manoel tomiazzo, producer of itaúba, what was 
taught in the workshops is tested and approved on a 
daily basis. “We realize the changes in everyday life, not 
just in graphics. We see the satisfaction of the farmers, 
with the improvement of the quality of the products and 
the adequate fertilization “, he emphasizes.

the visits were the high point of the program for 
José ferreira dos santos, from canaã do norte. “be-
fore, they rarely came here. With the project, we had 
the constant presence of agronomists in our property 
giving us important tips,” says santos.

claudinei vendrame, from the municipality of 
claudia, praised the didactics and approach of the 
technicians of the program. “the simple way in which 
all the staff came into our home made us feel at ease. 
i thought that with 25 years of production, i knew ev-
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the nature

is a good deal
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the last decade was marked by a reversal in 
the conduct of social investments. the pe-
riod is characterized by the rejection of iso-
lated, fragmented and assistentialist actions 

in favor of a structured and structuring action. focus, 
criteria, scale, dialogue, participation, innovation, part-
nerships, professionalization and results have become 
the center of attention. all this has gained renewed im-
portance in the context of the economic restrictions of 
recent years. Doing more with less is today the great 
challenge of teams that take care of investments.

contributing to the local economy and preserving 
the environment. for many businesses, the two ac-
tions are still seen as antagonistic. at açu port, this 
is the strategic vision for the business to grow. in 
operation since 2014, the port complex offers infra-
structure solutions for the oil and gas sector.

installed in são João da barra, in the north of the 
state of rio, it was designed based on the port-industry 
concept. the company moves cargoes - such as bulk, 
iron ore and oil - without forgetting the strategic value 
of sustainability for business development. the recent 
conquest of the 14th brasil ambiental award, in the 
category of ecosystems, illustrates the recognition of 
environmental actions carried out by the port of açu. 
the company carries out the restinga ecosystem con-
servation project in the northern region of the state of 
rio de Janeiro at the caruara environmental reserve - 
considered to be the largest private reserve of natural 
state heritage and the largest private unit dedicated to 
the preservation of the country’s restingas.

the brasil ambiental award is an initiative of the 
american chamber of commerce of rio de Janeiro. 
the objective is to stimulate actions and recognize 
the merit of environmental preservation projects and 
socially responsible practices implemented by com-
panies operating in brazil.

created and maintained voluntarily by the company 
since 2012, rppn caruara covers an area of approxi-
mately 4,000 hectares. in the place there are works 
of vegetal recomposition and monitoring of fauna and 
flora, employing about 40 inhabitants of the region. in 
this unit were registered 240 species of flora and 311 
of fauna, including some endangered, such as the liz-
ard of the green tail and the butterfly of the beach.

the director of sustainability of açu port opera-
tions, eduardo Kantz, points out that the award shows 
that sustainability is an intrinsic value to the prumo 
Group. according to the executive, the conquest re-
veals the recognition of the work done at rppn caru-
ara, an important corporate flag in the preservation of 
the restinga ecosystem.

abraçU prOjeCt
alongside economic growth, solidarity flourishes 

in the northern fluminense. açu port collaborators 
are encouraged to interact and help the communities 
around the açu complex with actions developed by the 
açu port volunteer program known as “abraçu”. cre-
ated at the end of 2017, the initiative seeks to bring 
services, educational actions and solidarity to the com-
munity around the açu complex in são João da barra. 

“abraçu is a way for the company to invest in 
social responsibility and to encourage its team to 
fulfill this role. the group of volunteers brings to-
gether more than 90 employees. collection and do-
nation of clothes and other basic necessities of the 
community are examples of actions promoted by 
abraçu,”explains eduardo Kantz.

in the abraçu project, volunteers and the commu-
nity involved, ranging from beach cleaning, during the 
summer, to health services, such as blood pressure, 
blood glucose, weight and height, as well as oral health 
and nutrition guidelines. the group of collaborators 
also provides tips on completing the curriculum, pos-
ture for a job interview and the step by step for the reg-
istration in the açu complex employability network.

the project’s actions include activities focused 
on the environment, such as recycling and compost-
ing workshops, as well as lectures with information 
about the region’s animals. volunteers also perform 
dynamics for children, with educational games such 
as bowling of pet bottles. 

“We have a very positive exchange with the com-
munity and with every action we see an even greater 
participation and participation of the people. We have 
volunteers inside and outside the company and we 
are often wanted by more interested in participat-
ing. as administrator of the largest development in 
the region, açu port is aware of its responsibility and 
commitment to the development of the local commu-
nity,” adds eduardo Kantz, stressing that a series of 
educational actions should occur in 2019.

marine tUrtLe mOnitOring prOgram
another initiative of the açu port in the environ-

mental area that enchants residents of the north flu-
minense region is the Marine turtle Monitoring pro-
gram (pMtM), which has already completed ten years.

created in 2008, the program has identified more 
than 11,000 turtle nests and recorded the birth of 
more than 822 thousand pups. Just last season, there 
were about 67,000 births. the expectation is that 
this number is surpassed at the end of the current 
season, which runs until March. from september to 
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December 2018, 22 thousand cubs have already been 
released to the sea.

sea turtles play an important ecological role in 
environments where they exist - from coastal areas 
to great ocean depths. they are a source of food for 
marine and terrestrial predators and important con-
sumers of marine organisms, serving as a substrate 
for other species.

as migratory animals, turtles move from the trop-
ics to the subpolar regions, transferring energy be-
tween marine and terrestrial environments. they are 
considered true engineers of the ecosystem, due to 
their influence and action on coral reefs, sea grass 
banks and sandy substrates of the ocean floor.

according to the director of sustainability of açu 
port operations, eduardo Kantz, besides employing 
local labor, the main impact of the program for the 
community is education and environmental preserva-
tion. the executive explains that throughout the year, 
and especially before the start of the breeding sea-
son, the program’s team invests in a closer relation-
ship with the local community, bringing knowledge 
and information so that each individual also feels 
responsible for the work preservation of the region.

Kantz explains that, periodically, members of the 
program inform the population that the beaches of 
the northern fluminense have a higher incidence of 
caretta caretta, called cabeçuda (“big head”, in por-
tuguese), because they seek the region to spawn, and 
that the success of the nests depends on everyone. 

“among the awareness actions of residents and 
tourists are releases of puppies open to the public, lec-
tures on the subject in schools and institutional events 
and frequent guidance so that bathers do not move or 
remove the identification stakes of the nests and do not 
transit with vehicles through sand - a practice already 
prohibited by law,” explains the executive.

another orientation given to the population is with 
regard to the correct disposal of garbage, avoiding 
the accumulation of waste on the beaches. in addition 
to doing the entire process of rehabilitation of ani-
mals found stranded in the sand, the pMtM monitors 
daily travel 62 km of beach, recording any occurrence 
relative to the turtles. the monitoring ranges from the 
pontal de atafona, in são João da barra, to barra do 
furado, in campos.

the program directly employs 13 people, including 
biologists, veterinarians and technicians, who moni-
tor the beaches daily in the region. indirectly, the pro-
gram involves several collaborators from açu port, 
who are responsible for the development and man-
agement of the same.

the director of sustainability also points out that 
the pMtM meets the technical guidelines of the chico 
Mendes institute for biodiversity conservation (ic-
Mbio), the tamar project and the rio de Janeiro´s  
state environmental institute (inea). 

“as part of its socio-environmental actions, porto 
do açu organizes releases of puppies open to the 
public during the summer and carries out awareness-
raising activities to awaken in the population the in-
terest in adopting good environmental practices. We 
take advantage of the spawning season to guide the 
bathers, who already know the schedule of releases 
of the season and are scheduled to participate in the 
activities. the release actions are promoted in part-
nership with the municipal governments of campos 
and são João da barra and the pro-tamar founda-
tion,” the executive added.

get tO knOW the açU COmpLex
located in são João da barra (rJ), in the north of 

rio de Janeiro, the açu complex has been in opera-
tion since 2014. back to the o&G segment, it moves 
oil, iron ore, coal, coke, bauxite, cargo and projects, 
among others. porto is still authorized to operate ve-
hicles and containers.

With 130 km², from which 40 km² are dedicated 
to an environmental reserve, açu port currently has 
13 companies installed: bp prumo, port of açu, b-
port (edison chouest Group), interMoor, nov, tech-
nipfMc, Wartsila, açu petroleum, ferroport, anglo 
american, Dome, açu station and açu heliport.

nowadays, prumo is responsible for the develop-
ment of the açu complex. With the participation of 
six companies that are part of the Group (açu opera-
tions port, ferroport, açu petróleo, Gna, Dome and 
bp prumo), the corporation operates in the mining, 
port logistics and o & G segments. •
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