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Acreditamos que um novo lar tem o poder de mudar a vida das pessoas.
E que, de pessoa em pessoa, podemos mudar o mundo. Por isso investimos
em ideias que transformam não só a vida dos moradores, mas do planeta.
Quer um exemplo? Somos a primeira construtora do Brasil a oferecer
a energia solar fotovoltaica em larga escala. Mas nossos esforços não
param por aí: entregamos condomínios com bikes e carros elétricos
compartilhados, pomar e coleta seletiva de lixo. Além disso, adotamos
a gestão sustentável de resíduos em todas as nossas obras, somos
adeptos do Pacto Global da ONU, temos todos os certificados ambientais
e integramos o seleto Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa.
Afinal, para nós da MRV, um mundo melhor começa dentro de casa.
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O MUNDO É A NOSSA CASA.
E queremos tudo de melhor para
receber as futuras gerações.

5
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A jornada de

sustentabilidade
Por Patricia Coimbra
Vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e
Sustentabilidade da SulAmérica e membro representante do setor
de seguros latino-americano no Comitê Diretivo da UNEP-FI

Embora o tema sustentabilidade só tenha se tornado parte do
dia a dia das empresas mais recentemente, os debates sobre
desenvolvimento sustentável se iniciaram na década de 1970. As
primeiras discussões foram lideradas por empresas de alto impacto,
seguidas pelas empresas de serviços no fim dos anos 1980. No setor
financeiro nacional, o tema foi puxado pelos bancos comerciais, que,

|
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no final da década de 1990, criaram áreas para a gestão dos riscos
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socioambientais de suas operações e deram início a uma revolução
que se expandiu para seguradoras e gestoras de ativos. E muito desse
movimento se deve às iniciativas internacionais capitaneadas pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências.
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United Nations Environment Programme –
Finance Initiative (UNEP-FI), ou Iniciativa
Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem como
missão promover o mercado financeiro sustentável,
foi fundamental para a criação de um amplo e qualificado debate sobre os riscos socioambientais e sobre
o papel de todo o sistema financeiro para a proteção
do meio ambiente e para promoção de uma sociedade
mais justa e inclusiva. Atualmente, mais de 230 instituições financeiras – incluindo bancos, seguradoras e
investidores – trabalham na iniciativa.
E é justamente essa conexão, entre riscos e oportunidades socioambientais, que contribui para a sustentabilidade de uma organização ao longo do tempo.
É com esse pano de fundo que algumas empresas
iniciaram sua jornada pelo tema, e foi assim também
com a SulAmérica.
O primeiro passo foi a percepção e estruturação
da forma como utilizamos recursos e nos relacionamos com a sociedade. Para isso, em 2008, um ano

8

após a abertura de capital, a companhia adotou as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) para
a preparação de seu relatório anual. Uma evolução
natural do tema foi a discussão pela alta liderança,
por meio da criação, em 2009, do Comitê de Sustentabilidade para assessoramento do Conselho de
Administração. De 2009 até 2012 a companhia criou
a Superintendência de Sustentabilidade – as duas
estruturas, Comitê e Superintendência, atuam de
forma complementar para garantir influência estratégica e execução via políticas, processos e projetos
constantemente monitorados –, sendo qualificada
para a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3; publicou o primeiro inventário de
emissões de gases de efeito estufa das operações
diretas e indiretas; assumiu o compromisso público com os 4 Princípios para a Sustentabilidade em
Seguros (PSI), os 6 Princípios para o Investimento Responsável (PRI) e os 10 Princípios do Pacto
Global, todas as iniciativas ligadas também à ONU.
Esse conjunto de compromissos foi importante para

Caminhos para a evolução contínua da
sustentabilidade na estratégia e cultura
organizacional da SulAmérica
O caminho percorrido até então, juntamente com
os compromissos assumidos nas iniciativas voluntárias da companhia, nos levou à integração dos desafios socioambientais ao mais recente ciclo de planejamento estratégico da companhia, desenvolvido ao
longo de 2017 e 2018.
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Modelo de atuação: a Matriz
de Sustentabilidade
A Política Corporativa de Sustentabilidade formalizou cinco ênfases para a atuação da companhia
– os chamados temas estratégicos –, que foram eleitos pela gestão com consulta a stakeholders e contribuem até hoje para a continuidade dos negócios:
Qualidade de Atendimento e Serviços, Inovação em
Produtos e Serviços, Responsabilidade na Cadeia de
Valor, Desenvolvimento do Capital Humano, Educação Financeira e Uso Consciente de Seguros. E todas as ações realizadas pela companhia se encaixam
nesses temas, sendo uma área corporativa ou unidade de negócio.
O relacionamento com prestadores passou a ter
cada vez mais foco na jornada dos clientes, objetivando que a percepção de qualidade seja um objetivo
comum a todos os envolvidos na cadeia de valor, e
esse esforço foi reconhecido nas avaliações de satisfação ao longo dos anos. De forma complementar, o
esforço em treinamento e desenvolvimento com foco
na resolução dos desafios de negócio foi ampliado,
contribuindo para um aumento nos resultados de negócios por meio de uma equipe cada vez mais qualificada. Lançamos novos produtos e evoluímos alguns
dos “carros-chefes” da casa, para que pudessem
atender aos desafios da sociedade, e incluímos serviços como o “Descarte Responsável”, que possibilita o
descarte adequado de itens como sofás e geladeiras
pelos clientes do seguro residencial, por exemplo. E
não paramos por aí.
Em 2015 evoluímos nosso modelo de gestão e
construímos a Matriz de Sustentabilidade, que vem
acelerando o processo de integração da sustentabilidade na estratégia e na cultura organizacional.
A Matriz de Sustentabilidade tem como norte a
integração dos cinco temas estratégicos da Política
de Sustentabilidade, com três princípios da seguradora (integrar, engajar, demonstrar) – baseada nos
quatro princípios do PSI –, para a identificação dos
estágios de maturidade da gestão ambiental, social
e de governança (ASG) dentro das várias Iniciativas
Estratégicas (IEs) da SulAmérica. E a partir dela, a

sustentabilidade deixou de ser uma questão complementar para integrar a estratégia do negócio da
SulAmérica. Na prática, todos os produtos e serviços
da companhia passam por uma avaliação pela equipe
de Sustentabilidade quanto a seu alinhamento com a
Matriz e compromissos voluntários.
O resultado dessa abordagem também pode ser
visto no dia a dia da companhia, desde seus processos administrativos, com a inclusão de metas para redução do uso de recursos naturais como água, energia e emissões, até na criação de novos produtos e
serviços com atributos que contribuem para hábitos
de vida mais saudáveis e uma direção mais segura,
por exemplo.
A mudança, obviamente, não foi de um dia para
o outro. Campanhas internas para conscientizar funcionários, reformulação dos canais de comunicação
e da forma como demonstramos nossas iniciativas,
relatórios de sustentabilidade, entre outras ações, foram necessárias para que a companhia cumprisse os
Princípios que assumiu e potencializasse a geração
de impacto social positivo.
E esse conjunto de iniciativas, que demonstram
o alinhamento entre a estratégia de negócios e a
geração de impacto positivo por meio da promoção
da segurança e bem-estar das pessoas, resultou em
uma série de reconhecimentos relevantes. Em 2016,
A SulAmérica passou a integrar um dos mais importantes índices internacionais de sustentabilidade,
o FTSE4Good da Bolsa de Londres. Composto por
empresas com fortes práticas de gestão ASG, ele
norteia investidores na identificação de empresas
que zelam pelas boas práticas de mercado e ainda é
uma referência global para fundos de investimentos
responsáveis. Em 2018, passamos a integrar a carteira do índice Dow Jones de Sustentabilidade para
Mercados Emergentes da Bolsa de Nova York (DJSI),
considerado a maior referência de integração da sustentabilidade à estratégia de negócios das empresas,
cuja metodologia seleciona as companhias com o
melhor desempenho em cada um dos setores econômicos (“best in class”).

|

repensarmos a forma como gerenciamos os riscos
e oportunidades socioambientais, bem como nosso
relacionamento com os stakeholders. No fim desse
período, já em 2013, revisamos nosso código de ética e elaboramos uma série de políticas corporativas,
entre elas a Política Corporativa de Sustentabilidade, que estabelece princípios e diretrizes para nossa atuação.
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Com ele, foram identificadas as principais áreas e
processos onde a Matriz de Sustentabilidade poderia
ter influência e assim avaliar temas como aumento
da longevidade, envelhecimento populacional, seguros mais inclusivos ou mudanças climáticas para a
concepção na estratégia da organização.
O entendimento sobre a sustentabilidade como
uma jornada de longo prazo, sem data para terminar,
faz com que sempre sejam discutidos os próximos
passos na integração estratégica, no engajamento
com os diversos stakeholders e na capacidade de
demonstração de resultados. Os esforços apontam
na direção de uma melhor medição de impactos, um
olhar de propósito, revisão da materialidade e consequentemente das políticas e processos e avanços na
diversidade e capacidade de inovação.
Foram também consideradas as principais tendências apontadas para o setor. Desse modo, atuamos
não só na mitigação de riscos, como na promoção de
novos produtos e serviços que contribuam para que
as pessoas e organizações superem seus desafios à
luz da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS) da ONU. Estrategicamente
foram escolhidos para maior ênfase o ODS 3 – Saúde
e Bem-estar –, dado o alinhamento direto com o
maior negócio da SulAmérica, e o ODS 11 – Cidades
e Comunidades Sustentáveis –, dada a finalidade do
setor segurador em proteger vidas e patrimônio físico e financeiro.
Nesse contexto, o Programa de Mobilidade SulAmérica, que implementou novos modelos de trabalho,
passando por jornadas mais flexíveis, home office e
homeworking, é um exemplo do alinhamento da companhia aos ODSs escolhidos. O reconhecimento veio
através do Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga
de Inovação em Seguros 2018, promovido pela CNSeg,
quando o programa conquistou o primeiro lugar na
categoria processos e tecnologia.
Desse modo, conectar a agenda estratégica da
companhia a um plano de ação global para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade proposto
por líderes globais é uma forma de transformar nossa
organização em um motor para a promoção de benefícios para a sociedade. •

A FGV É
UM DOS 10
MELHORES

THINK TANKS
DO MUNDO

.
2018 GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORT

DICOM

OCUPANDO O 6º LUGAR GERAL,
A INSTITUIÇÃO OBTEVE UM
DESEMPENHO QUE MOSTRA
TODA SUA CAPACIDADE DE
PRODUZIR CONHECIMENTO
DE PONTA, AJUDANDO
A CONDUZIR O PAÍS AO
PROGRESSO E AO BEM-ESTAR
ECONÔMICO E SOCIAL.

fgv.br
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A inteligência artificial pode ser uma
aliada do desenvolvimento sustentável.
Partindo dessa premissa, uma empresa
instalada na incubadora da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem
antecipando informações privilegiadas
sobre o clima e impulsionando negócios.
Trata-se da Aquamet, criada em 2008
pelos engenheiros Fábio Hochleitner e
Ricardo da Silva.
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companhia se destacou no mercado ao trazer inovação ao serviço de meteorologia
no Brasil. Por meio de modelos matemáticos, eles são capazes de simular o comportamento da natureza e municiar empresas com
informações estratégicas como o avanço de manchas
de petróleo no mar ou a trajetória de dispersão de
partículas poluentes na atmosfera.
Hoje a Aquamet atua em licenciamentos ambientais de gasodutos, oleodutos e blocos de exploração, levantamentos de potencial eólico e previsão de
precipitação para operação de usinas hidrelétricas
e climáticas. Além disso, também dá apoio a emergências de derramamento de óleo através de previsão de dispersão do óleo, utilizando modelos atmosféricos e de circulação oceânica em áreas costeiras
(portos e baías) e offshore (plataformas de petróleo
e navios). A empresa também faz integração de informações ambientais (satélites e sensores in-situ)
a centros de controle operacional e compilação de
informações de satélites para descobertas de petróleo em regiões remotas.

Embrião
Instalada no Parque Tecnológico da UFRJ, na ilha
do Fundão, a empresa está num ambiente que respira
pesquisa e transpira inovação. “Eu e Ricardo Marcelo
somos sócios na Aquamet. Somos cria aqui da UFRJ,
fizemos o curso de meteorologia na UFRJ, mestrado
e doutorado na Coppe. Nesse caminho, começamos
a verificar, por meio de nossas pesquisas no laboratório chamado Lamce – Laboratório de Métodos
Computacionais em Engenharia. Detectamos uma
necessidade que o mercado tinha na área de meteorologia e oceanografia e que não era coberto”, explica
Fábio. O perfil focado em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologia rendeu incentivos de agências públicas
– Faperj, Finep, CNPq – que injetam dinheiro na empresa por reconhecer seu grau de inovação.
Na vivência acadêmica, eles perceberam que, na
maioria das vezes, as pesquisas e teorias de alta
tecnologia das universidades não se traduziam em
aplicação no mercado corporativo; ficavam restritas
ao ambiente universitário. Então, verificaram a oportunidade de atuar nessa ponta para fazer com que a

A Aquamet atua em
licenciamentos ambientais
de gasodutos, oleodutos
e blocos de exploração,
levantamentos de potencial
eólico e previsão de
precipitação para operação
de usinas hidrelétricas e

As empresas sabem, ao consultar o órgão ambiental, elas têm acesso ao inventário de poluente. Então,
é possível montar um inventário de poluentes com
nível detalhado do que a empresa está colocando na
atmosfera o que produz como dejetos, que poluentes está emitindo. Além desse conhecimento é preciso saber como esse poluente vai se comportar em
contato com atmosfera. Dependendo das condições
climáticas, essa poluição vai se dispersar”, detalha.
Esse foi o trabalho desenvolvido para a Refinaria de
Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras. A Aquamet
faz o monitoramento e simulações de como essa poluição vai se comportar, qual será a concentração do
poluente (hidrocarbonetos etc) e como essa dispersão pode se espalhar pela Baixada Fluminense. “Não
posso evitar um derramamento de óleo. Isso depende
de diversos fatores de cada empresa. Nesse caso,
atuo na consequência, em formas de minimizar os
impactos. Onde atuamos na prevenção é no apoio
logístico, na parte da dispersão de poluentes. E no
setor elétrico, no monitoramento de eventos extremos que possam ocorrer, como descargas elétricas,
tornados. Estamos trabalhando no curto prazo, com
cerca de 6 horas de antecedência.”
Para a operação de hidrelétricas, o serviço de inteligência também faz diferença. ”Quando se trata desses
recursos hídricos não existe milagre. As hidrelétricas
dependem de reservatórios que, por sua vez, dependem das águas dos rios. Isso requer planejamento,
saber como esses reservatórios vão acumular água.
Uma quantidade determinada de chuva num local, se
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pesquisa atingisse o mercado e possibilitar que esse
conhecimento chegasse à rotina das empresas e se
traduzisse em benefícios. A diferença do serviço salta
aos olhos. Enquanto as outras empresas do mercado
fazem uma previsão de tempo básica: se vai chover
ou fazer sol e a variação de temperatura, a Aquamet
vai além. “Consideramos que esse tipo de informação é importante para quem vai sair de casa e quer
saber se leva casaco, guarda-chuva etc. Mas não é
suficiente para o setor corporativo. Imagine uma empresa de exploração de petróleo, que extrai óleo do
oceano e que enfrenta uma situação de vazamento de
óleo por algum motivo. Para ela é fundamental saber
se vai chover nas próximas horas naquela área em
que aconteceu o acidente. E também qual vai ser a
consequência, o que essa chuva vai ocasionar nas
condições oceânicas e atmosféricas. O óleo vai comportar de que jeito? Faltava esse tipo de informação
no mercado. E aí que entramos”, diz.
O foco da atuação é o setor de energia, onde foi
detecta uma maior necessidade. A Aquamet já tem
mais de 30 clientes que vão de empresas do setor
de petróleo e gás a hidrelétricas, passando pelo segmento de energia eólica. ”É uma gama de atuação
vasta, que vai desde apoio a operações de exploração
de petróleo, à parte logística da exploração de petróleo, informações para planejamento de prospecção
de poços de petróleo, estrutura de plataformas, que
dependem da dinâmica do oceano, o apoio a portos,
monitoramento de condições de portos, informações
que grandes embarcações desse setor precisam
constantemente. Ainda na área de petróleo, atendemos à parte de refino, atuamos muito na parte de dispersão de poluente na atmosfera. “
No caso da exploração de petróleo, a Aquamet
desenvolveu uma solução que diminui o impacto em
caso de acidentes como vazamento de óleo no mar.
É o Sistema de Informações Ambientais para Resposta a Acidentes de Óleo no Mar. “Com esse programa, conseguimos, além de mapear a trajetória do
óleo, enviar dados para dispositivos móveis, como
celulares e tablets. É um recurso é útil para que as
equipes de emergência tenham acesso a informações
em qualquer lugar. Elas vão saber o que ocorre naquele momento com a mancha e qual a previsão do
que acontecerá”, diz. Essas soluções para área de petróleo atraíram interesse de empresas que atuam em
Angola e Moçambique.
A Aquamet parte do pressuposto de que sim, a indústria vai gerar alguma poluição. Mas essa poluição
não seria inevitável. “Qualquer atividade vai poluir
de alguma forma. O que se tem de ter é o controle.
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Para o setor eólico, a
companhia pensou num
modelo que permita
maior conhecimento e
previsibilidade do recurso
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divide numa parte que cai diretamente no rio, outra vai
para a superfície do solo, vai se infiltrar e alimentar o
rio de novo etc. Fazemos estudos em que associamos
qual o percentual dessa chuva com relação à vazão do
rio. Damos esse suporte aos operadores.”
A solução caiu como uma luva para o Operador Nacional do Sistema (ONS), que precisa estar
de prontidão para qualquer evento meteorológico
e ciente da possibilidade de ocorrência de eventos
extremos, que possam danificar a linha de transmissão, o que afeta todo o sistema. “O sistema elétrico
está todo interligado. E isso requer um planejamento
detalhado, que vem da meteorologia, das condições
de atmosfera, da previsão de chuva, de eventos mais
sérios. Fazemos esse serviço em nível Brasil. Damos
suporte à equipe de meteorologia deles, desenvolvendo os modelos meteorológicos. Mantemos todo o
sistema de visualização e acompanhamento”, relata
o engenheiro.
E como essas soluções poderiam ajudar em projetos complexos como o de Belo Monte? “Nossas
soluções seriam um diferencial já na fase de concepção. Podemos fazer um estudo de como vai ser
o impacto no clima daquela região. Cada local tem
um microclima. Qualquer alteração que você faça
numa determinado local, e a barragem é uma grande
alteração, visto que requer que se desvie o curso de
um rio, que se inundem regiões. Logo, pode alterar o
microclima da área. Num projeto desse, nossas soluções permitem o monitoramento e a previsão dessas
alterações”, avalia.
Para o setor eólico, eles pensaram num modelo
que permita maior conhecimento e previsibilidade do
recurso em questão. ”A energia eólica se caracteriza
pela inconstância. No Brasil, as usinas se baseiam no
mapa eólico, que atualmente é feito simplesmente levando em consideração uma média anual da velocidade de ventos e o megawatts que poderiam gerar. Só
que isso não é suficiente. Como é uma média, não garante que aquele vento com determinada velocidade
vá acontecer em todos os meses do ano. Haverá períodos em que se terá ventos e períodos em que não
se terá. Esses Mapas consideram o aproveitamento
eólico em latitudes mais baixas. A partir daí, criamos
um sistema que, assim como tudo que desenvolvemos, é baseado em equações matemáticas. E conseguimos a partir disso descrever o comportamento
da atmosfera e do oceano. Começamos a montar um
sistema integrado que permite prever as condições
de vento a curto e médio prazos. Com isso as empresas conseguem se planejar. A partir daí, você pode
prever a condição de vento.” Simples, não?
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lar em aquecimento global, lidamos com condições
climáticas, alterações que possam ocorrer em questões climáticas a longo prazo. A natureza é dinâmica,
existem ciclos naturais que ocorrem. O IPCC diz que
vai subir o mar, 1 metro, por exemplo, isso de uma
forma global está ok. Mas não quer dizer que todo
o globo vai subir nesse nível ou ter esse determinado acréscimo de temperatura. Essas informações
são complexas, é difícil obter dados de observação
in loco. Ainda há deficiências. Você consegue ter os
indicativos globais. Mas localmente, exatamente qual
vai ser o efeito? É exatamente com isso que a gente
está preocupado”, explica.
A preocupação se traduz em pesquisas tecnológicas que permitirão que as empresas tracem planejamentos de longo prazo localmente. Lá na Aquamet, o
aquecimento global é apenas mais uma oportunidade
para inovar. •
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Por trás das soluções
Para o desenvolvimento desses modelos matemáticos, Fábio Hochleitner conta com uma equipe
de 13 pessoas, entre meteorologistas, oceanógrafos,
analistas de sistema e administrativo. “Somos uma
empresa de soluções, não de produtos. Somos o único do Brasil que oferecemos este serviço. Há outras
empresas, como Climatempo, mas oferecem outros
serviços. Nós não oferecemos produtos, temos tecnologias que aplicamos a situações”, afirma. A expertise da equipe se soma a facilidades tecnológicas.
“Não tem jeito, temos de lançar mão dos computadores. E além deles, há o conhecimento, a experiência dos técnicos, meteorologistas e oceanógrafos. O
computador é uma ferramenta que vai auxiliar os profissionais. Há uma análise em cima das informações
para tomada de decisão posterior.”
Mas o homem do tempo faz questão de ressaltar
que, em se tratando de natureza, não há computador
ou tecnologia disponível que consiga prever todos os
fenômenos. “A natureza, como um todo, é ingrata e
caótica. Você não tem, infelizmente, uma equação
matemática em que você consiga reproduzir todas as
nuances da natureza. Hoje em dia, mesmo que houvesse em alguma parte do mundo todo conhecimento
suficiente para descrever todos os comportamentos
da atmosfera mesmo assim não se teria hoje como se
resolver essas equações matemáticas. Hoje se você
integrar todos os computadores do mundo interligados você não consegue resolver essas equações em
tempo hábil para fazer uma previsão para um futuro
curto. A tecnologia ainda hoje é limitada. Essas equações são muito complexas para se resolver”, lamenta.
Fenômenos caóticos à parte, hoje Aquamet consegue antecipar em até um ano suas previsões. “Dependendo do tipo de aplicação, quanto mais longe você
quiser uma previsão, vai ter que lançar mão de ferramentas estatísticas e probabilísticas para fazer essa
análise. A grosso modo, conseguindo antecipar em até
1 ano a previsão da parte de clima, de uma forma mais
geral. Se você quer saber se teremos um período chuvoso daqui a 1 ano 1,5 ano, conseguimos fazer isso.
Mas eu não consigo dizer se vai chover em Copacabana daqui a um ano, mas posso saber se na cidade do
Rio terá um período chuvoso nessa data. Não consigo
focar num determinado ponto específico.”
Segundo Hochleitner, pequenas mudanças atmosféricas podem ter grande impacto no resultado.
Talvez seja por isso que ele seja um tanto quanto cético com relação às previsões catastróficas do
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
com relação ao aquecimento global. “Em vez de fa-

19

social

Caminhos para um
desenvolvimento

igualitário
Por Ladislau Dowbor
Economista, professor da PUC-SP e consultor de várias
agências da ONU

O combate à desigualdade é uma necessidade ética. Não é concebível que
no século XXI tenhamos manifestações trágicas de miséria. O básico, numa
sociedade civilizada, não pode faltar a ninguém, muito menos às crianças que
não têm nenhuma responsabilidade pelo caos em que são jogadas. Não é uma
questão de esquerda e direita, e sim de elementar decência humana. Estamos
destruindo o planeta em proveito de uma minoria inoperante enquanto os
recursos necessários para assegurar tanto as políticas ambientais como as
de redução das desigualdades são desviados para atividades de especulação

|

insight-bIOMA

financeira. Acabar com a pobreza, assegurar crescimento e empregos e

20

promover a industrialização sustentável pertencem a uma lógica comum e
integrada: democratizar o acesso aos recursos. Temos, sim, de evoluir para
um novo pacto global se quisermos que os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável realmente se materializem.
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Objetivo 1 – Acabar com a pobreza em todas
as suas formas, em todos os lugares
Nossos problemas não resultam da falta de recursos, e sim da sua má alocação. O mundo produz
anualmente 80 trilhões de dólares de bens e serviços.
Divididos por 7,6 bilhões de pessoas, isso representa
3.500 dólares por mês por família de quatro pessoas.
É bem suficiente. Com um PIB de 6,5 trilhões de reais
e uma população de 208 milhões, o Brasil está precisamente na média mundial. Uma distribuição mais
justa asseguraria 11 mil reais por mês por família de 4
pessoas. Daria para todos viverem de maneira digna e
confortável. Reduzir a desigualdade é o principal caminho para uma sociedade mais decente e mais produtiva. Nosso problema não é econômico, é político.
A grande riqueza e a grande pobreza são igualmente patológicas para a sociedade. A pobreza, porque é eticamente e economicamente prejudicial para
toda a sociedade; e a riqueza, porque os muito ricos
não sabem parar, transformam poder econômico em
poder político, corroem a democracia. Assegurar a
renda mínima e taxar os excessos são duas facetas
do equilíbrio necessário. Em paraísos fiscais temos

entre 21 trilhões e 32 trilhões de dólares para um PIB
mundial de 73 trilhões (dados de 2012). Resultam essencialmente de evasão fiscal, lavagem de dinheiro,
corrupção e atividades ilegais como tráfico de armas
e drogas. Os judiciários fazem o quê? Estão a serviço
de quem?
O problema central da política é simples: os privilegiados adquirem progressivamente o poder de aumentar os seus privilégios. E o processo se agrava
até atingir pontos de ruptura, com violência e tensões
generalizadas. As desigualdades econômica e política – e a inoperância dos sistemas jurídicos – fazem
parte de um mesmo processo de desequilíbrio social
generalizado.
Nenhuma sociedade se governa de maneira equilibrada e democrática quando sofre com as inevitáveis tensões e conflitos que a desigualdade gera. Em
vez de construir muros entre nações, de multiplicar
condomínios de luxo como guetos de riqueza nas cidades, temos de enfrentar a tarefa organizada e sistemática de inclusão dos pobres. Uma sociedade em
conflito social permanente termina não funcionando
para ninguém. Os países menos desiguais são mais

Objetivo 8 – Promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e
trabalho decente para todos
O combate à desigualdade é também uma necessidade econômica. A melhor forma de dinamizar uma
economia é assegurar maior capacidade de consumo na base da população. A ampliação da demanda
de massa, tanto de bens comprados com a renda
auferida como de bens coletivos acessados graças
às políticas sociais públicas, gratuitas e universais,
dinamiza as atividades econômicas do país, gera
empregos, amplia a inclusão produtiva e assegura
o desenvolvimento. Todos os exemplos de sucesso
econômico, desde o New Deal americano na época
da grande crise de 1929 até a reconstrução da Europa
no pós-guerra com o estado de bem-estar, estão baseados nesta fórmula simples: organizar a economia
em função do bem-estar generalizado das famílias. É
o que fez o Banco Mundial chamar a década de 2003
a 2013 de The golden decade of Brazil.
O evidente avanço dos países nórdicos ou do Canadá baseou-se no amplo consumo popular que dinamiza
atividades econômicas, o que por sua vez amplia as
receitas públicas por meio dos impostos, equilibrando
a conta no nível do orçamento. Foi também o caso da
Coreia do Sul, do Japão e da própria China. Enfrentar a
desigualdade constitui a melhor forma de dinamizar a

Em vez de construir muros
entre nações, de multiplicar
condomínios de luxo como
guetos de riqueza nas cidades,
temos de enfrentar a tarefa
inclusão dos pobres
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organizada e sistemática de
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pacíficos e equilibrados. Não se trata de distribuir
armas e sim de equilibrar recursos. Sai mais barato
tirar as famílias da miséria e acabar com a pobreza
do que arcar com as consequências em termos de
doenças, insegurança e baixa produtividade, além do
sofrimento gerado. É bom senso, não é caridade. Ampliar o bem-estar funciona para todo mundo.
O aumento de renda nas famílias pobres gera melhoria radical da qualidade de vida e muita felicidade.
Um milhão a mais nas mãos do milionário gera apenas mais poder para buscar mais milhões. Em termos de utilidade social e dinamização econômica, o
dinheiro é mais produtivo na base da sociedade.
Hoje, 26 bilionários no planeta têm mais patrimônio acumulado do que 3,8 bilhões de pessoas, a
metade mais pobre da população mundial. Não produziram essa riqueza, mas dela se apropriaram. Maior
desigualdade da história. Milagre da intermediação
financeira, tragédia para o sistema. Em vez de apenas
criticar os ricos, temos de entender os mecanismos
que geram a riqueza improdutiva. Taxar a riqueza,
distribuir para a base da sociedade.
Dinheiro na mão dos pobres gera consumo, o que
estimula produção, investimento e empregos. Dinheiro na mão dos muito ricos gera apenas especulação
financeira, carros importados e contas no exterior.
Rico útil é aquele que investe, gera emprego, bens e
serviços, e paga os seus impostos. O resto é parasita.
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economia. O emprego se expande, o que realimenta o
processo. Recursos na base da população se transformam em demanda e dinamização econômica; recursos
no topo geram mais aplicações financeiras, especulação e estagnação. Combater a desigualdade e promover o crescimento econômico sustentado fazem parte
da mesma dinâmica. Não é questão de ideologia, e sim
de conhecimento e bom senso sobre o que funciona no
plano econômico e social.
O bem-estar das famílias também assegura melhor
equilíbrio ambiental. A renda de bolso que permite
comprar produtos é apenas uma parte da redução da
desigualdade. Os países que funcionam asseguram
as dimensões coletivas do bem-estar, como acesso
universal e gratuito a bens públicos, em particular
saúde, educação, cultura e segurança. Dizer que são
“gastos” é absurdo, trata-se de atividades-fim, investimentos nas pessoas. Esse consumo coletivo não
gera problemas ambientais, pelo contrário. Assegurar
rios limpos, ar mais puro nas cidades, parques para
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lazer: batalhar a sustentabilidade é batalhar também
pela nossa qualidade de vida. Do consumismo elitizado gerador de dramas ambientais temos de evoluir
para consumo inteligente e distribuído.
Quando dizemos que temos de promover o desenvolvimento sustentado e sustentável, temos de
pensar no processo decisório correspondente. Além
da divisão dicotômica entre uma direita que quer privatizar e uma esquerda que quer estatizar, temos de
pensar numa nova articulação inteligente de Estado,
empresas e sociedade civil organizada. Hoje, com
as corporações se apropriando do Estado e as OSCs
perseguidas ou sobrevivendo com migalhas, estamos
aprofundando o desastre. Slow-motion catastrophe
(catástrofe em câmara lenta).
Objetivo 9 – Construir infraestruturas
resilientes, promover industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação
Temos como dinamizar as atividades produtivas,
inclusive nas regiões mais atrasadas ou desfavorecidas. O avanço das novas tecnologias, a conectividade planetária, a ampla urbanização do planeta e o
avanço das políticas sociais abrem espaço para o que
as Nações Unidas têm chamado de Global New Deal
(novo pacto global). Em vez de condomínios, muros e
controles para se proteger dos pobres, em vez de gritarias ideológicas sobre as ameaças dos imigrantes,
muito mais inteligente é promover o desenvolvimento
onde há pobreza.
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rativos em expansão. Vejam o estudo de Arun Sundararajan, “Economia compartilhada”. Considerem
os sistemas abertos de acesso como o CORE (China
Open Resources for Education) da China, ou o OCW
(OpenCourseWare) do MIT nos EUA. Temos aqui um
imenso potencial subutilizado.
A sociedade do conhecimento e a era do acesso
abrem espaço para uma economia colaborativa radicalmente descentralizada. O conhecimento, sendo
imaterial, viaja nas ondas sem custo. Mais pessoas
usando, multiplicam-se oportunidades. É a economia
de custo marginal zero. Compartilhar se torna mais
produtivo do que competir. Vejam o livro de Jeremy
Rifkin, “A sociedade de custo marginal zero”.
A economia do conhecimento depende menos de
uma hierarquia verticalizada e mais de redes de compartilhamento. A pesquisa fundamental desenvolvida
nas universidades e instituições de pesquisa, os centros
de desenvolvimento de tecnologias aplicadas, os espaços de aplicação final na indústria, na saúde, na educação – tudo isso depende de um processo colaborativo
ágil e aberto, sem burocracias. Hierarquia vertical, ordens, obediência e competição tendem a ser substituí-
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Estamos vivendo uma era explosiva de transformações tecnológicas. O conhecimento é hoje o principal fator de produção. O seu uso não reduz o estoque, pelo contrário. O acesso aberto ao conhecimento
tornou-se a grande avenida para o desenvolvimento.
Permite ao mesmo tempo o acesso e o compartilhamento. São novas lógicas econômicas no quadro
da economia do conhecimento. Em vez atravancar o
conhecimento com patentes, copyrights e royalties,
temos de ampliar o acesso aberto às inovações, promovê-las. O conhecimento é um bem comum. Vejam
o estudo de Elinor Ostrom, Nobel de Economia em
2009, “Understanding knowledge as a commons”.
Também o “Chutando a escada”, de Ha-Joon Chang
e tantas pesquisas demonstram que o atual sistema,
em vez de promover a inovação, trava o seu potencial
transformador. É o rentismo tecnológico.
A conectividade é hoje planetária. Logo, todos terão tablet ou celular. O principal fator de produção, o
conhecimento, navega nesses meios sem custos, as
ondas eletromagnéticas são da natureza. Formar comunidades de interesse constitui um grande espaço
de sociabilidade e de trocas. São caminhos colabo-
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das por redes abertas e flexíveis de colaboração. A nova
economia que se expande sente-se mal dentro da roupa
militarizada herdada do século passado.
Todos os dados sobre as 26 famílias mais ricas,
que dispõem de um patrimônio maior do que a metade mais pobre da população mundial, ou sobre 1%
que tem mais do que os 99% seguintes, mostram uma
realidade econômica radicalmente deformada. Mas
é importante atentar para a classe burocrática que
sustenta essa ínfima minoria, e que assegura o seu
poder político, militar, jurídico, midiático. É a tropa de
choque das elites, cooptada por altos bônus e salários, os políticos, juízes, advogados, contadores, economistas, gestores financeiros que asseguram uma
massa de sustento abaixo do topo da pirâmide. São
os gestores da máquina econômica dominante, fiéis
guardiães dos privilégios. Mas o aprofundamento das
crises ambientais, sociais e econômicas tende a gerar uma nova consciência.
Sabemos o que deve ser feito. O desafio básico do
planeta cabe numa frase. Estamos destruindo o planeta em proveito de uma minoria inoperante, enquanto os
recursos necessários para assegurar tanto as políticas
ambientais como as de redução das desigualdades são

desviados para atividades de especulação financeira.
Os nossos recursos, tanto financeiros como tecnológicos, devem ser reorientados para assegurar o bem
-estar das famílias e a sustentabilidade. Nosso problema, evidentemente, não é de falta de recursos, e sim
do seu uso inteligente. Em Wall Street, adultos bem
treinados enriquecem com o desvio do dinheiro para
aplicações improdutivas e gritam excitados “Greed is
Good!”. Trata-se da instituição que maneja o maior volume de recursos financeiros do planeta.
Acabar com a pobreza, assegurar crescimento e
empregos e promover a industrialização sustentável
pertencem a uma lógica comum e integrada: democratizar o acesso aos recursos. Em Paris, governos de
quase todo o mundo apoiaram a resolução de se levantar 100 bilhões de dólares anuais para ajudar a enfrentar o drama da mudança climática. Em paraísos fiscais,
fruto de evasão fiscal, corrupção e comércio ilegal e
servindo à especulação improdutiva, temos entre 200
e 300 vezes mais. Isso não funciona. Como escreve
Joseph Stiglitz, 40 anos de neoliberalismo demonstraram o seu fracasso. Sim, Stiglitz, ex-economista chefe
de Clinton e do Banco Mundial. Martin Wolf, economista chefe do Financial Times, resume: o sistema. •
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight-Bioma
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Um falso dilema coloca a floresta como barreira
ao desenvolvimento nacional. O Brasil do presidente
Jair Bolsonaro (PSL) parece ser a síntese desse impasse.
Não precisa ser assim. Ao redor do globo, ganham força
as iniciativas que conseguem rimar preservação e lucro.
Afinal, o setor agropecuário é um dos mais afetados pelos
fenômenos climáticos: florestas, água e solos saudáveis
formam a base econômica da produção agrícola.
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o final das contas, desmatar é ruim para
o agronegócio. Tanto que as indústrias da
soja e da carne já firmaram um compromisso de desmatamento zero. Mas é preciso ir além de desmatar. É preciso começar valorar a
preservação florestal. Entre as saídas apontadas por
estudiosos está a repactuação da cooperação pública
e privada, por meio de medidas como a oferta de crédito agrícola para recuperação de áreas degradadas e
parcerias público-privadas em escala territorial. Mas
isso predispõe interesse do governo nesse tipo de investimento. No caso brasileiro, a sinalização não tem
sido nesse sentido.
Durante a reunião de cúpula de líderes do G20,
grupo que reúne as 20 principais economias do mundo, a nova posição brasileira sobre questões ambientais gerou saias justas. Líderes europeus, como o
presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler
alemã Angela Merkel, questionaram posicionamentos do Brasil. Para o presidente brasileiro, reservas
ambientais e proteção florestal são uma espécie de
sacrilégio da bíblia do capitalismo liberal. A visão tem
deixado ambientalista de cabelo em pé. Em maio, a
temperatura subiu alguns preocupantes graus com o

anúncio, por parte do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da intenção de editar um novo decreto
para alterar as normas do Fundo Amazônia. Na proposta do governo, parte dos recursos do fundo seria
destinado ao pagamento de indenizações a proprietários rurais situados em unidades de conservação. A
reação internacional foi rápida. Noruega e Alemanha
– países responsáveis por nada menos que 99% da
verba do fundo – se posicionaram contra a mudança.
Outro ato emblemático foi a união, em junho, de
sete ex-ministros do Meio Ambiente, que assinaram
um comunicado conjunto acusando o governo Bolsonaro de colocar em prática uma “política sistemática,
constante e deliberada de desconstrução e destruição das políticas meio ambientais”. Na visão de nomes como Marina Silva, Izabella Teixeira e Rubens
Ricupero, a gestão de Ricardo Salles frente ao Ministério compromete o papel de protagonista exercido globalmente pelo país e indica retrocessos nos
esforços realizados para reduzir as emissões de gás
carbônico.
Os episódios dão o tom da apreensão – interna e
externa – que envolve a proteção da Amazônia com a
chegada de Bolsonaro ao poder. São alvo de críticas

O Brasil conta com o
trunfo de possuir um
capital natural único:
território extenso e
diversificado. Se aliado a
uma agropecuária forte,
competitiva e sustentável,
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estaria na rota de se
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tornar uma das grandes
potências globais
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Gigante pela própria natureza
Fato é que o Brasil conta com o trunfo de possuir
um capital natural único: território extenso e diversificado. Se aliado a uma agropecuária forte, competitiva
e sustentável, estaria na rota de se tornar uma das
grandes potências globais. Para isso, é preciso fazer
o dever de casa, o que inclui lançar um novo olhar sobre as oportunidades que as florestas representam.
Não há receita milagrosa. Investimento em ciência,
tecnologia e inovação são o fast-track que pode levar
o país a alcançar um modelo sustentável de produção
florestal e agropecuária. Mas é preciso vontade para
implementar políticas públicas e instrumentos econômicos que viabilizem esse projeto.

“O potencial de demanda para manutenção de
reservas naturais e restauração de áreas com florestas voltadas a conservação e finalidades econômicas – da extração de madeira nativa a possíveis
ganhos com créditos de carbono – abre oportunidades ao desenvolvimento local e nacional. Criam-se
perspectivas para a estruturação e consolidação de
toda uma cadeia produtiva, com seus diferentes segmentos (coleta e produção de sementes, viveiros de
mudas, manutenção dos plantios, assistência técnica,
monitoramento etc.), hoje incipientes diante do cenário projetado para a atividade”, avalia Rubens de
Miranda, gerente da Estratégia de Restauração – The
Nature Conservancy – TNC Brasil.
O futuro das florestas e da agricultura no Brasil
andam juntos – e de mãos dadas – na visão do coletivo “Coalizão Brasil”. A entidade sem fins lucrativos acredita que é possível não apenas enfrentar e
mitigar esses impactos, mas transformar a crise climática em oportunidade para mudanças positivas. O
caminho para isso passa por realizar os compromissos assumidos pelo país, com ações que estimulem o
desenvolvimento da agropecuária de baixo carbono,
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medidas como a tentativa de transferir a demarcação
de terras indígenas e o Serviço Florestal Brasileiro
para o Ministério da Agricultura, a extinção da Secretaria de Mudança Climática, o assédio aos fiscais do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), responsáveis por aplicar multas para poluidores e desmatadores, as ameaças de desmantelar áreas protegidas, entre outras.
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a economia de base florestal e a geração de energias
renováveis. Ao mesmo tempo, é preciso também reforçar os instrumentos legais e de incentivo à proteção de seus ecossistemas naturais.
O Brasil é e continuará sendo um dos maiores
responsáveis no mundo pela produção de alimentos ,
assim como de biocombustíveis e de produtos florestais, até 2050. Essa posição de destaque se equilibra
não só sobre fatores naturais, mas também em condições sociais, políticas e econômicas que viabilizam
sua produção.
Por ironia do destino, floresta e agricultura são
dois lados da mesma moeda que podem tanto colocar o país na condição de mocinho da preservação
quanto na de vilão do clima. Não se pode esquecer
que somos o sétimo maior emissor de gases de efeito
estufa do planeta, segundo cálculos do Sistema de
Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de
Efeito Estufa (SEEG). Grande parte dessas emissões
decorrem direta e indiretamente das atividades relacionadas à produção agropecuária, especialmente o
desmatamento.
Ambientalistas alinhados às propostas de conciliar
preservação e agricultura recomendam práticas como
a produção de alimentos e matérias-primas de origem

agrícola por meio de modelos que assegurem a baixa
emissão de carbono, o bem-estar humano, a proteção
dos serviços ecossistêmicos e o desenvolvimento territorial sustentável. Nesse cenário, a agricultura familiar tem potencial para desempenhar um papel central,
ao produzir alimentos pela adoção de sistemas diversificados e por promover a inclusão social.
A agricultura de baixo carbono ainda é realidade distante para a maioria dos produtores rurais. O
avanço dessas práticas, tanto na agricultura familiar
como no agronegócio, depende de fatores como assistência técnica e extensão rural (Ater), difusão de
tecnologia, pesquisa, logística de distribuição e acesso e infraestrutura social – o que inclui energia elétrica, rede de saneamento, saúde, ensino, água, eletricidade, acesso à internet, transportes etc. –, além
de políticas e programas de fomento à produção e ao
consumo de produtos de baixo carbono. Nesse sentido, o Brasil conta, desde 2013, com uma iniciativa
ambiciosa: o Plano de Agricultura de Baixo Carbono
(ABC). Trata-se de um crédito para financiar a adoção
das tecnologias ABC, reduzindo, assim, as emissões.
Entretanto, as restrições de pessoal e de orçamento
limitaram consideravelmente a capacitação de produtores e de elaboradores de projetos.

e agricultura são dois lados
da mesma moeda que
podem tanto colocar o país
na condição de mocinho da
preservação quanto na de
vilão do clima
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Verde que inspira
Gomes acredita que uma rede de áreas protegidas na Amazônia pode ter papel fundamental na

Por ironia do destino, floresta
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Projeções sombrias
A área total ocupada pela agropecuária no Brasil
está entre 240 e 280 milhões de hectares, de acordo
com o SEEG. A conta inclui campos nativos que servem como pastagens. Outros 7,8 milhões de hectares
são ocupados pelas florestas plantadas. Estima-se a
existência de um passivo de 21 milhões de hectares
a ser restaurado ou compensado via manutenção de
florestas nativas em áreas de terceiros que excedem
à exigência legal – desde que tais áreas estejam na
mesma unidade da federação e bioma igual ao da
propriedade que busca compensação.
Pelas contas do extinto Ministério da Agricultura, o país tinha 30 milhões de hectares em diferentes níveis de degradação. A meta de recuperar a
metade disso até 2020 para inserção no processo
produtivo, evitando novos desmatamentos e emissões de carbono, nunca saiu do papel. “Uma parcela
das áreas degradadas está apta a receber projetos
de produção florestal, alinhados a um importante
player global: o desafio climático. Devido à captura
e estocagem de carbono, a restauração e a conservação de florestas representam alto potencial
de abatimento de gases do efeito estufa embutidos
na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC)
dos países no acordo climático global que entrou
em vigor em 2016. O compromisso brasileiro revê
a restauração de 12 milhões de floresta até 2030
como uma das principais medidas para reduzir as
emissões de carbono. A meta é reduzir as emissões em 37% até 2025, em relação aos níveis de
2005, e 43% até 2030”, explica Miranda.
Quando a agricultura foge dos padrões de sustentabilidade, quem paga a conta são as florestas. O
estudo de um pesquisador da Universidade Federal do Pará coloca lupa sobre o problema que nos
aguarda em um futuro nem tão distante. Em sua
tese de doutorado, Vitor Gomes apresenta a sombria estimativa de que, se continuar no ritmo atual,
o desmatamento sozinho causaria uma redução entre 19% e 33% da Floresta Amazônica daqui a 30
anos. Se adicionarmos o fator aquecimento global,
até 2050 a perda na riqueza de espécies de árvores
será de 43%, no cenário mais otimista; e de 58%,
no cenário pessimista. “O que poderemos chamar
de Amazônia no futuro é alarmante, segundo nossos resultados no cenário mais pessimista”, diz o
pesquisador.
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redução das perdas. Um bom exemplo dessa filosofia
de negócios vem do Centro-Oeste. Em Goiás, o recém-lançado Programa Tesouro Verde cria um instrumento econômico que monetiza os bens ambientais intangíveis (florestas nativas preservadas – de
natureza privada ou pública), o que possibilita sua
comercialização no mercado de capitais ativos. Por
meio de uma plataforma digital, produtores rurais e
investidores terão a oportunidade de negociar ativos
do estado, do Brasil e do mundo.
A Plataforma Tesouro Verde é um ambiente eletrônico de negociação de ativos ambientais de conservação de vegetação nativa denominados Crédito
de Floresta. Ao originar e negociar esses ativos, os
produtores rurais, a sociedade civil e os entes públicos se unem para promover o verdadeiro desenvolvimento sustentável. Por meio da Plataforma Tesouro
Verde, pessoas físicas e empresas podem adquirir
Crédito de Floresta para reparar os danos ambientais pela utilização dos recursos naturais e contribuir
para conservação e renovação dos recursos.
Os produtos disponibilizados na Plataforma Tesouro Verde só podem ser visualizados por usuários
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cadastrados. Pessoas físicas podem adquirir o Selo
de Compensação Ambiental Voluntária Tesouro Verde. Pessoas jurídicas podem optar entre o Selo de
Compensação Ambiental Voluntária Tesouro Verde e
o Selo de Sustentabilidade Tesouro Verde. A plataforma Tesouro Verde é disponibilizada pela BMTCA
Ativos Ambientais S/A. A Calculadora de Impacto
Ambiental (CIA) e as unidades de Crédito de Floresta
disponibilizadas na Plataforma Tesouro Verde são reconhecidas por estados e municípios para atender às
suas políticas públicas de sustentabilidade.
O Crédito de Floresta é originado da atividade
agrícola de preservação, conservação e ampliação de
áreas de vegetação nativa, utilizado por agentes produtivos para compensar o uso de recursos naturais e
impactos ambientais. Atualmente, Goiás e outros estados com projetos similares afirmam que a floresta
nativa tem valor, e quem cuida dela tem que receber
por isso. O papel do governo estadual nesse ponto –
já que não interfere nas negociações – é no sentido
de reconhecer uma nova metodologia e criar produtos dentro do seu estado para receber como moeda.
O futuro do dinheiro é verde! •

Transmitindo eletricidade
para o Brasil
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DESAFIO

Como

salvar
uma

floresta?
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Conservar nossas florestas não significa excluir a presença humana
em grande parte do território nacional. Significa sim utilizar de
maneira inteligente e sustentável o capital natural do país. Para
difundir este princípio e atender a demanda de compradores
conscientes foi criado, em 2000, o Grupo Compradores de Produtos
Florestais Certificados. O Grupo é administrado por Amigos da
Terra - Amazônia Brasileira e promove a certificação FSC (Conselho
de Manejo Florestal, na sigla em inglês), reunindo 70 empresas
e órgãos públicos com a intenção de comercializar ou utilizar
produtos certificados em seus processos produtivos.
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Por Karina Aharonian
Coordenadora do Grupo Compradores de Produtos
Florestais Certificados
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s associados do grupo assinam uma Declaração Voluntária se comprometendo a,
entre outras atividades: apoiar a certificação independente e voluntária e contribuir
para o aumento da demanda de produtos certificados
com critérios ambientais e sociais, em particular através dos princípios e critérios do Conselho de Manejo
Florestal; e estimular seus fornecedores a oferecer
produtos florestais certificados por instituições credenciadas pelo FSC, inclusive com o apoio do grupo
Compradores de Produtos Florestais Certificados e
através de iniciativas de informação e conscientização.
O Grupo abrange diversos setores, sendo a maior
parte de seus associados designers ou empresas do
setor moveleiro, todos cientes do grande impacto que
a construção civil causa na floresta amazônica. Seguindo a tendência mundial de consumo de madeira
com certificação de origem florestal FSC, o Grupo
Compradores vem desenvolvendo, desde o ano passado, um trabalho de conscientização específico para
este setor.
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Segundo estudo publicado por Amigos da Terra e
Imazon, 80% da madeira amazônica consumida pelo
estado de São Paulo é direcionado para a construção
civil, sendo 42% utilizada em estrutura de telhados e
28% utilizados para confecção de andaimes e formas.
Atualmente o Grupo tem cinco construtoras associadas que já começaram a incorporar produtos certificados em suas obras e a incentivar seus
fornecedores na busca da certificação do FSC. Um
dos exemplos é a Y. Takaoka, primeira construtora
da América Latina a receber o selo do FSC. Um dos
empreendimentos da Y. Takaoka, o condomínio Gênesis II, empregou apenas madeiras com o selo FSC na
construção da portaria e do centro de convivência.
A tendência mundial indica o crescimento na demanda por produtos florestais que tenham garantia
de origem. Um exemplo prático é o caso do governo da Bélgica que, em abril de 2006, estabeleceu a
política de compra que prioriza produtos florestais
com o selo FSC e também o Decreto Estadual nº
49.674 (06/06/2005) que estabelece procedimentos

de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras
e serviços de engenharia contratados pelo estado de
São Paulo e dá providências correlatas.

A área de florestas
certificadas cresceu cerca
de 10 milhões de hectares
no ano passado, atingindo
a marca de 94 milhões de
hectares, distribuídos em
74 países

Como o consumidor pode ajudar?
Na hora da compra, solicite produtos com a certificação do FSC. Atualmente existem mais de 300
produtos certificados que variam de papel para impressão a agendas, de lápis a cosméticos, alem de
móveis, utilidades domesticas e embalagens. Comprando produtos com a certificação do FSC, você tem
a garantia que eles provêm de florestas manejadas de
acordo com critérios rigorosos e não predatórios. •
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países. No Brasil nota-se também um crescimento
de áreas certificadas que inicialmente era de 80 mil
hectares e atualmente somos o país com a maior área
certificada da América Latina – ultrapassando a marca dos 5 milhões de hectares certificados.
O Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC
Brasil, em parceria com o Amigos da Terra, Imaflora
e o Imazon lançam a III Feira Brasil Certificado, que
será realizada de 16 a 18 de abril em São Paulo. A
proposta é promover o setor florestal brasileiro comprometido com a sustentabilidade.
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Mas o que a certificação do FSC garante?
A certificação do FSC (Forest Stewardship Council) garante que a matéria-prima foi extraída de forma
sustentável e legal – e que foram seguidos parâmetros de segurança e trabalhistas durante o processo.
Ou seja, a certificação atesta de forma segura que
além da madeira não ter sido extraída de forma ilegal,
foi extraída de forma sustentável.
O selo FSC desenvolveu critérios rigorosos para
definir manejo florestal responsável. Para que um
produto seja certificado, ele deve obedecer a dez
princípios. Seguem abaixo os principais pontos:
• Obediência à legislação: o manejo florestal deve
respeitar todas as leis aplicáveis ao país onde opera,
bem como os tratados internacionais e acordos;
• Terra regularizada: os direitos de posse e uso
relativos à terra e aos recursos florestais devem ser
claramente definidos e legalmente estabelecidos;
• Povos Indígenas: devem ser reconhecidos e respeitados os direitos dos povos indígenas de possuir,
usar e manejar suas terras, territórios e recursos;
• Bem-estar social: as atividades devem manter
ou ampliar o bem-estar econômico e social de longo
prazo dos trabalhadores e comunidades florestais;
• Uso eficiente: incentivo ao uso eficiente dos múltiplos produtos e serviços da floresta para assegurar
a viabilidade econômica e benefícios socioambientais;
• Impacto Ambiental: o manejo deve conservar a
diversidade ecológica, os recursos hídricos, os solos,
e os ecossistemas e paisagens frágeis e singulares;
• Plano de Manejo: deve ser escrito, implementado e atualizado, definindo os objetivos de longo prazo
do manejo florestal e os meios para atingi-los;
• Monitoramento: avaliação da condição da floresta, do rendimento dos produtos florestais, da cadeia
de custódia e os impactos ambientais e sociais;
• Conservação: as atividades em manejo de florestas de alto valor de conservação devem manter
ou ampliar os atributos que definem estas florestas;
• Plantações: devem ser planejadas e manejadas
de acordo com os todos os outros princípios. Recomenda-se que elas complementem o manejo, reduzam as pressões e promovam a restauração e conservação das florestas.
A área de florestas certificadas cresceu cerca de
10 milhões de hectares no ano passado, atingindo a
marca de 94 milhões de hectares, distribuídos em 74
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Barragem
modelo
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Usina instalada no rio Xingu é uma das
hidrelétricas com maior número de instrumentos
de monitoramento de segurança de barragens do
país – são quase 2 mil ao todo.
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no norte do Brasil
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ara a Norte Energia, a segurança de barragens e diques da Usina Hidrelétrica Belo
Monte é prioridade desde o início da implantação do empreendimento. O trabalho
focado na excelência e na integridade dessas estruturas começou com a definição do local onde seriam
construídas, seguiu com a análise minuciosa do material utilizado na execução das obras e depois com o
acompanhamento constante de cada camada que deu
forma aos barramentos da Usina.
Com o enchimento dos reservatórios, teve início
a etapa de monitoramento das estruturas. A usina
instalada no rio Xingu é uma das hidrelétricas com
maior número de instrumentos de monitoramento do
país. São 1.976 ao todo, de 12 tipos diferentes, que
avaliam constantemente as estruturas de concreto
que compõem a tomada d’água, o vertedouro, as duas
casas de força, as barragens de Pimental e Belo Monte, e também os 28 diques.
Além dos instrumentos, o monitoramento é feito
em campo por técnicos que, semanalmente, fazem
inspeções em cada uma das estruturas. São desde
checagens visuais rotineiras até a utilização de drones para verificações aéreas. “Todo esse esforço demonstra o compromisso da Norte Energia de garantir, em Belo Monte, o menor nível de risco no quesito
segurança de barragens, preservando um alto grau
de confiabilidade de nossas estruturas”, explica o superintendente de Segurança de Barragens da Norte
Energia, Eduardo Camillo.
As ações de monitoramento integram o Plano de
Segurança de Barragens (PSB) da usina, elaborado
ainda em 2015, conforme determina a Lei Federal nº
12.344/2010. Os resultados desse trabalho são periodicamente reportados à Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização da segurança de barragens de empreendimentos de geração de energia.
Camillo ressalta ainda que a UHE Belo Monte possui um board de segurança de barragens formado por
profissionais independentes, com especialização em
geotecnia, hidráulica e engenharia civil, de competência técnica reconhecida internacionalmente. “Este
comitê acompanha todos os procedimentos e, no início do ano, em vistoria à usina, renovou o entendimento e o reconhecimento da qualidade dos padrões
de segurança adotados no PSB”, afirmou o superintendente de Segurança de Barragens.
Conforme determina a legislação, tanto o Plano
de Segurança de Barragens como o Plano de Ações
Emergenciais (PAE) do empreendimento foram disponibilizados aos municípios do entorno da usina e

à Defesa Civil da região. O PAE é o documento que
contém as providências a serem adotadas de maneira
imediata em eventos extraordinários nas barragens.
A Norte Energia trata como prioridade o tema
segurança de barragens na sua interação com as
comunidades próximas à usina. A empresa vem antecipando ações que estavam previstas para serem
desenvolvidas ao longo de 2019. Desde março leva
informações sobre o PSB e o PAE da usina às comunidades ribeirinhas e indígenas.
A Defesa Civil da região acompanha as atividades,
que têm sido aprovadas pela comunidade. “A reunião
foi de suma importância, pois tivemos oportunidade
de tirar dúvidas e esclarecer coisas que as pessoas
falam por aí”, disse Edina Matos, moradora da comunidade Pirara II, na Volta Grande do Xingu.
A interação com as comunidades vizinhas ao empreendimento, em especial aquelas situadas na Volta
Grande do Xingu, a jusante da barragem de Pimental, se dá também por meio de ações de comunicação porta a porta, além de uma rede de comunicação
formada por líderes comunitários e moradores que
atuam como multiplicadores da informação.
A empresa utiliza ainda informes em emissoras
locais de rádio e o sistema de radiofonia existente

Licenciamento ambiental
Toda a fase de implantação da UHE Belo Monte foi
marcada pelo diálogo com comunidades locais, que
acompanham de perto o cumprimento dos compromissos socioambientais firmados pela empresa, na
região do Médio Xingu, por meio de iniciativas como
o Fórum de Acompanhamento Social da UHE Belo
Monte (FASBM).
A Licença Prévia do empreendimento (LP nº
342/2010), que exigia o cumprimento das condicionantes iniciais, foi concedida pelo IBAMA em 2010,
após realização de audiências públicas, que reuniram
cerca de oito mil participantes.
Desde então, a Norte Energia produz periodicamente relatórios socioambientais submetidos à avaliação do IBAMA. Tais documentos têm como objetivo
informar a evolução das ações solicitadas nas condicionantes do licenciamento, conforme o conjunto de

Diálogo com os povos indígenas
As comunidades indígenas participam ativamente
das discussões para definir as ações que serão executadas em seus territórios. Com esse diálogo direto
e permanente, a Norte Energia vem assegurando o
protagonismo dos indígenas.
Ao longo do processo de licenciamento, espaços
participativos foram criados para garantir o acompanhamento das diversas etapas de instalação do empreendimento, bem como das atividades decorrentes
das alterações ambientais previstas. São eles:
• 1 Comitê Gestor Indígena, com encontros regulares em Altamira.
• 7 Conselhos vinculados às obras da UHE Belo
Monte.
• 10 Subcomitês Indígenas nas aldeias e Altamira
(Citadinos-Ribeirinhos; Volta Grande; Parakanã; Kararaô; Cachoeira Seca; Bacajá; Araweté; Apyterewa;
Arara e Xipaya-Kuruaya).
• 1 Comitê de Controle e Acompanhamento dos
Monitoramentos da Volta Grande do Xingu.
Os comitês proporcionam um espaço para orientação e acompanhamento indígena das ações dos
projetos de monitoramento da qualidade da água e
da ictiofauna, por exemplo. Nesses encontros tam-
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nas aldeias para assegurar que informações sobre
a operação da usina e a segurança de seus barramentos alcance o maior número possível de pessoas.
Para complementar a divulgação, a Norte Energia
também investe em campanhas de comunicação em
televisão, jornais e nos canais digitais da empresa.
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propostas presentes no Estudo de Impacto Ambiental
e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), com
abrangência nas áreas de gestão ambiental e institucional, meios físico, biótico e socioeconômico.
O atendimento a essas exigências garantiu, à
UHE Belo Monte, a sua Licença de Instalação (LI Nº
795/2011), concedida também pelo IBAMA em 2011,
para o início da construção da usina.
Com foco no atendimento aos direitos e demandas de toda a população abrangida pelo empreendimento, a Norte Energia elaborou um Projeto Básico
Ambiental (PBA), que envolve as condicionantes relacionadas às comunidades locais, e um plano específico, direcionado ao Componente Indígena (PBA-CI),
aprovado em 2012 pela Fundação Nacional do Índio
(Funai).
Após comprovar o cumprimento de suas obrigações legais, mantendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a UHE Belo Monte conquistou, em novembro de 2015, a Licença de Operação
(LO Nº 1317/2015), que viabilizou o início da geração
comercial de energia.
A cada ação socioambiental realizada, a Norte
Energia reitera o compromisso de respeito ao território e à cultura das comunidades locais e dos povos
indígenas.
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bém são apresentados os resultados monitorados em
linguagem acessível a essas comunidades, de modo a
permitir a melhor compreensão possível dos efeitos
ambientais da implantação da usina.
O processo de diálogo direto e permanente com os
povos indígenas atendidos por Belo Monte é apoiado
pelo maior sistema de radiofonia da região do Xingu.
O sistema implantado pela Norte Energia conta com
70 estações de rádio que garantem comunicação com
as aldeias e associações indígenas em Altamira.
A evolução do projeto da UHE Belo Monte, proporcionada por mais de 35 anos de estudos, garantiu
a integralidade dos 12 territórios – 1 área e 11 terras
indígenas – ocupados pelas populações indígenas do
Médio Xingu, assegurando que nenhum centímetro
dos mais de 5 milhões de hectares ocupados por 9
etnias fosse alagado pelos reservatórios da usina.
Além disso, o Projeto Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI) vem garantindo direitos
fundamentais, promovendo a qualidade de vida e a integridade a cerca de 4 mil indígenas, com ações que
fortalecem as características étnicas, culturais e atividades tradicionais, além da promoção de segurança

territorial, ambiental, cultural e alimentar, o que está
contribuindo para suprir as dificuldades históricas
dessas populações.
A execução dos 27 projetos que integram o PBACI objetiva que as comunidades tradicionais possam
ter à disposição ferramentas que potencializem seu
desenvolvimento sustentável, adquirindo melhores
conhecimentos sobre as áreas que ocupam e sobre
formas mais eficientes para a preservação de sua
cultura e do ambiente.
Na área de saúde pública, a Norte Energia investe,
desde 2011, no Plano de Ação para Controle da Malária (PACM). O programa faz parte do Projeto Básico
Ambiental da UHE Belo Monte e já investiu mais de
R$ 36 milhões nessas ações. Cerca de R$ 18 milhões
ainda estão previstos para serem investidos até 2021.
Com esses investimentos, o número de casos de
malária nos cinco municípios do entorno imediato da
UHE Belo Monte reduziu expressivamente, sendo que
nos meses de novembro e dezembro de 2017 não foi
relatado nenhum caso da doença. No início do projeto da UHE Belo Monte, os municípios atendidos pelo
PACM registraram 5.075 casos da doença. •

Nossa vida
está ligada
à vida de
cada gaúcho.
Uma relação histórica de proximidade e confiança
que se reforça a cada gol narrado. Em cada fato
que cobrimos e debatemos com coragem
e energia. Em cada experiência única vivida
em um show. E até mesmo quando alguém
discorda da opinião de um dos nossos colunistas.
Evoluímos assim. Toda vez que fazemos
parte da vida de milhões de pessoas,
nos tornamos mais plurais e curiosos.
E é essa conexão diária com quem vive
aqui que nos ajuda a crescer cada vez
mais fortes. Lado a lado, o Grupo RBS
e os gaúchos, sempre juntos.

insight-bIOMA

#agentevivejunto

/GrupoRBS

/Grupo_RBS

/Grupo_RBS
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Saiba mais sobre a campanha em:
agentevivejunto.com.br

A gente vive junto.
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Gásna

reciclagem
Cooperativas desempenham um papel
primordial na reciclagem de resíduos
em diversos setores. A indústria de
petróleo e gás não foge à regra. Prova
disso é a Ultragaz, que executa o projeto
“Desenvolvimento de cooperativas de
reciclagem”. A iniciativa tem como meta
impulssionar a cultura da seletividade
do lixo na sociedade e ampliar, dessa
maneira, a geração de emprego e renda
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de associados de cooperativas de
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recicláveis.
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té o ano 2030, o ODS 6 propõe que todos
terão acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos, acesso a água de
qualidade de forma efetiva, gestão integrada de recursos hídricos, reduzindo substancialmente
o número de pessoas que sofrem com a escassez
de água. Uma das metas desse mesmo Objetivo 6 é
apoiar e fortalecer a participação local na melhoria
do gerenciamento da água e do saneamento.
Como empresa socialmente responsável, a Ultragaz desenvolve ações com base em seus pilares de
sustentabilidade, priorizando projetos que possam
trazer benefícios diretos para o meio ambiente e para
a esfera social. A missão de sustentabilidade da companhia é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, investindo em projetos
educativos, culturais e de preservação ambiental,
com foco na sustentabilidade do negócio.
Alinhada com esses objetivos, a Ultragaz vem estudando as comunidades no entorno de suas plantas
por meio de diagnóstico externo para o levantamento
de necessidades. Foram escolhidas seis cooperativas
em seis estados para a implementação de projetos de
infraestrutura e capacitação. Além dos aspectos estruturais, o projeto incluiu ainda um amplo programa
de capacitação dos cooperados para fazer a gestão
do negócio.
Os municípios escolhidos foram os mais carentes
de estrutura e os que demonstraram maior potencial
de aproveitamento do programa de capacitação. As
cooperativas escolhidas estão localizadas nas cidades de Goiânia, Brumadinho, Aracajú, Rio de Janeiro,
Ribeirão Pires e Salvador.
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Capacitação
A profissionalização desses cidadãos é uma alternativa para uma parcela da população que sobrevive
da coleta de materiais reciclados. É um caminho para
torná-los protagonistas no mundo do trabalho, resgatando seu respeito e dignidade com a melhoria das
condições de trabalho e de vida.
A Ultragaz foi responsável pela realização das
obras de ampliação e/ou reformas das unidades, além
da profissionalização dos cooperados por meio de capacitação em gestão, área que sofria grave carência
no setor. O processo de desenvolvimento possibilitou
o fortalecimento, a autonomia e a competência para
o gerenciamento das cooperativas, promovendo uma
melhoria geral das condições de trabalho.
Por meio dessas ações, a Ultragaz contribui diretamente para a profissionalização e organização da categoria, possibilitando a esses trabalhadores o desen-

volvimento de suas tarefas em um ambiente adequado,
seguro e sustentável. As etapas do projeto relacionadas à infraestrutura foram idealizadas em parceria
com uma Construtora, responsável pelos os aspectos
técnicos das obras. Já a etapa de capacitação vem
sendo realizada em parceria com o Instituto de Educação Ambiental, que realizou cursos desenvolvidos
especificamente para cada cooperativa, atendendo às
necessidades principais levantadas na etapa de diagnóstico e, em especial, em atenção aos desejos e interesses do grupo beneficiário, com foco na autogestão.
O projeto visou impactar de forma direta os cooperados, e também a comunidade do entorno, com a
conscientização do descarte adequado de lixo eletrônico, por exemplo.
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realizada em um espectro interdisciplinar para abordar todos os procedimentos necessários para a segurança e o bom desempenho dos cooperados.
O engajamento externo, que impacta a reputação
da companhia junto ao público geral e parceiros de
negócios, é sugerido por meio de um trabalho de divulgação para a imprensa sobre cada ação, de modo
a se conseguir uma exposição dos projetos em todo o
período de execução destes.
Além disso, houve a proposta de criação de parcerias, em que foi acordado um esquema especial de
coleta de eletrônicos com uma faculdade da região.
Com a preparação, os cooperados ganharam mais repertório acerca de sua atividade e de sua importância. A reciclagem é tema prioritário nas agendas de
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Engajamento
Para atingir os objetivos propostos no curto e no
longo prazos, era imprescindível que os cooperados
estivessem altamente comprometidos com o projeto.
O engajamento interno é fundamental para a identificação externa e a viabilização de projetos socialmente sustentáveis. A consultoria de um instituto com
foco em meio ambiente, responsável pela capacitação, teve o papel de desenvolver ao longo desses 24
meses os treinamentos necessários que resultaram
nesse comprometimento.
Os temas abordados incluíram tópicos como segurança no trabalho, gestão da cooperativa e processos burocráticos e um estudo mais aprofundado dos
materiais coletados por cada grupo. A formação foi
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Dentre outros, os cooperados
receberam curso sobre a forma
correta de se fazer reciclagem
de eletrônicos, uma vez que as
cooperativas recebem muito
material desse tipo

|
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todos os setores. A Ultragaz acredita que colaborar
com os processos de sua organização e viabilização
contribui para um futuro mais limpo e sustentável.
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Conexão de cooperativas
No total, foram seis obras/reformas e capacitação
realizadas pela Ultragaz, em seis estados. Além dessas iniciativas, os cooperados também receberam:
curso sobre forma correta de se fazer reciclagem de
eletrônicos, uma vez que as cooperativas recebem
muito material desse tipo; e treinamento gerencial
sobre logística reversa, de modo que eles entendam
e passem a inserir em seus procedimentos habituais
os controles e documentos que garantam a rastreabilidade dos resíduos eletrônicos. Isso é importante

para que eles continuem recebendo doações de eletrônicos das empresas locais.
A proposta para as cooperativas foi elaborada
de acordo com as necessidades específicas de cada
uma, visando aos objetivos principais de construir
um ambiente seguro e capacitar os cooperados para
uma gestão eficiente. As obras foram iniciadas no
primeiro semestre de 2013, com o projeto de melhoria da Cooperpires. Em cada uma, foram realizadas as
ações prioritárias anteriormente identificadas.
Cooperpires, Ribeirão Pires/SP: Foi realizada a
reforma completa da doca, contribuindo para a produção da cooperativa. A reforma incluiu remoção do
piso de cimento, colocação de laje, brocas, vigas de
travamento em concreto e caixa de esgoto.
Care – Cooperativa dos Agentes Autônomos de
Reciclagem, Aracaju/SE: Nessa cooperativa foi feita
uma nova cobertura para o galpão de triagem, que
permitiu a ampliação da capacidade de recebimento e
armazenagem de materiais, impactando diretamente
no aumento de produção dos cooperados.
Cooper-rama – Cooperativa “Reciclamos e Amamos o Meio Ambiente, Goiânia/GO: Nessa cooperativa, foi realizada a reforma da cobertura do galpão de
triagem, além da construção de banheiros e de nova
escada. O projeto impactou diretamente na segurança dos cooperados.
Coopama – Cooperativa Popular Amigos do Meio
Ambiente, Rio de Janeiro/RJ: A entidade do Rio foi
beneficiada com a substituição das telhas e calhas da
guarita, do revestimento e pintura das paredes, além
do banheiro, que recebeu novo revestimento de piso
e parede, teve as louças substituídas e ganhou a instalação de um chuveiro com box. No térreo, o vestiário recebeu novos revestimentos de piso, janela e
lavatório. As portas foram substituídas e o vestiário
foi pintado. E também foi reformado o espaço infantil
destinado aos filhos dos cooperados
Ascavape – Associação dos Catadores do Vale do
Paraopeba, Brumadinho/MG: A cooperativa foi contemplada com a implementação de uma gaiola para
facilitar a seleção de materiais e com a reforma da
bancada fixa de separação de resíduo reciclável.
Coopmarc – Cooperativa de Materiais de Camaçari, Camaçari/BA: O projeto realizou a reforma da
área do galpão para transformá-la em uma sala exclusiva para o tratamento de resíduos eletrônicos, de
forma a ampliá-la para esse procedimento, já que o
material é sensível à contaminação.
Além das reformas físicas, os temas abordados
nas capacitações foram elaborados para que os cooperados se comprometam como empreendedores e
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Reciclagem na prática
As cooperativas selecionadas receberam reformas apropriadas para suas estruturas, garantindo a
segurança e a produtividade dos cooperados. Avaliaram-se as prioridades para cada caso, tendo em
vista criar condições para que cada entidade, a partir
do que lhes foi entregue, continuasse a realizar as
melhorias estruturais necessárias para o seu desenvolvimento.
Alguns bons exemplos de resultados podem ser
destacados, como, por exemplo, em Brumadinho
(MG) onde, além das obras de melhorias no depósito
de triagem de eletrônicos, foi realizada a construção
de silo de armazenamento de recicláveis. Em Ribeirão Pires (SP), foi feito um acordo com a prefeitura
para realização da limpeza do galpão e melhoria da
segurança para a colocação de eletrônicos, além da

confecção de folhetos para a divulgação da coleta seletiva nos bairros.
As oficinas de capacitação, por sua vez, geraram
materiais de divulgação e informação criados durante os cursos com sugestões e direcionamentos dos
cooperados. Os materiais criados são o principal
meio de engajamento da comunidade com a cooperativa e devem ser uma iniciativa da entidade.
Os materiais produzidos informam o público externo e o aproximam dos cooperados, gerando maior
interatividade, troca de experiências e fluxo de informações. Os folhetos ilustram o que a população deve
fazer com cada tipo de lixo – de acordo com as necessidades de cada cooperativa – e o modo correto
de descarte.
O envolvimento dos grupos com o projeto foi tão
satisfatório que permitiu mudanças profundas, que
impactaram no sucesso dos empreendimentos do
grupo. Na Coopama, do Rio de Janeiro/RJ, houve durante as oficinas uma mudança no organograma da
cooperativa, deixando as relações mais horizontais,
ampliando o espírito de cooperativa e abrangendo de
forma uniforme todos os envolvidos. •

|

transmitam valores positivos para o fortalecimento
dos grupos e do negócio. Em cada entidade, foram
realizadas dinâmicas de grupo com temas relacionados à gestão de negócios de pessoas e temas específicos para cada material reciclado de cada local.
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sustentáveis
Johnson & Johnson apresenta
balanço de sustentabilidade
A Johnson & Johnson publicou seu relatório anual de sustentabilidade “Saúde para a Humanidade”, detalhando os avanços
alcançados em 2018. O material conta como a empresa utiliza
o tamanho e alcance do seu negócio para promover mais saúde
para as pessoas, desenvolver e melhorar a qualidade de vida de
seus colaboradores, estabelecer e manter práticas de negócio
íntegras e responsáveis e proteger o meio ambiente. O documento também inclui os progressos para alcançar as metas de
2020 definidas pela própria companhia para melhorar a Saúde
da Humanidade e os compromissos assumidos para apoiar os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
“Na Johnson & Johnson, sabemos que mudar a trajetória da saúde da humanidade requer dedicação e
comprometimento em muitas frentes”, diz Alex Gorsky, presidente e CEO da Johnson & Johnson. “Estamos orgulhosos em compartilhar o relatório 2018 ‘Saúde para a Humanidade’, que detalha o progresso que fizemos na
melhoria de nossas práticas ambientais, sociais e de governança. Estamos comprometidos em encontrar ainda
mais maneiras de criar uma sociedade mais saudável. Não é apenas parte do nosso modelo de negócio, é um
princípio fundamental de nossos valores como empresa.”
O relatório está disponível online em http://healthforhumanityreport.jnj.com.
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Petrobras firma parceria com a ANDI para
projeto Primeira Infância é Prioridade
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A Petrobras assinou, em junho, contrato de patrocínio com a Agência de Notícias dos Direitos da
Infância (ANDI) para o desenvolvimento do projeto
Primeira Infância é Prioridade. A iniciativa irá alcançar mais de mil participantes diretos, entre gestores
públicos, técnicos de instituições que atuam na rede
de proteção a crianças e adolescentes e profissionais
de meios de comunicação. O projeto irá abranger 100
municípios de 10 estados brasileiros, ao longo de dois
anos de duração.
Para o diretor executivo de Relacionamento Institucional da Petrobras, Roberto Furian Ardenghy, ao
incentivar projetos voltados para a primeira infância,
a Petrobras concretiza sua política de responsabilidade social e contribui para a transformação da realidade das comunidades onde a companhia atua. “Hoje é
um dia muito importante para a Petrobras. Colocamos
um tijolo a mais nessa construção estratégica do que
queremos e podemos fazer para ajudar o Brasil de
uma maneira mais eficiente e econômica”, afirmou.

Entre as atividades previstas no projeto estão o
monitoramento do marco legal da primeira infância e
a capacitação de gestores públicos e instituições para
a elaboração de planos municipais voltados para essa
temática. Além disso, estão previstas oficinas e campanhas para pais, cuidadores, educadores e profissionais
de saúde, em comunidades do entorno das operações da
Petrobras, visando abordar os cuidados parentais, a prevenção à violência doméstica e os direitos da criança.
Os meios de comunicação também serão alvo do projeto, com a mobilização e capacitação de jornalistas sobre a temática. O projeto prevê ainda a realização de um
seminário nacional sobre políticas públicas em primeira
infância, com foco nos avanços e desafios que marcam
as políticas relativas à população de 0 a 6 anos no país.
“Para nós é uma honra enorme firmar essa parceria. A
convergência da nossa atuação com a atenção que a Petrobras passa a dedicar à primeira infância é algo que
nos estimula muito a continuar trilhando este caminho”,
ressaltou Miriam Pragita, diretora executiva da ANDI.

Com apoio do Sebrae, startup desenvolve tecnologia
de aproveitamento energético
A Prosumir encontrou uma solução inovadora para a
geração de energia. A startup desenvolveu uma válvula
que – ao mesmo tempo – permite a redução e o controle
de pressão, em indústrias, e coloca em funcionamento
uma turbina a vapor para geração de energia. A tecnologia aproveita a pressão que era desperdiçada no processo e promove uma economia de recursos.
De acordo com o empresário Julio Vieira, a ideia
da Turbina Redutora de Pressão (TRP) surgiu da experiência dos fundadores da empresa na área de sistemas
térmicos, turbinas a vapor e eficiência energética. Eles
notaram um nicho de mercado não atendido no Brasil e
no mundo, que era de oferecer turbinas para substituir
válvulas redutoras em sistemas com vapor.

“Além de executar a mesma função da válvula de
controlar a pressão, a turbina gera energia elétrica,
aproveitando o desperdício de energia que era proporcionado pela válvula”, detalha o especialista. As fases
iniciais de P&D e MVP do projeto foram desenvolvidas
em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), como suporte do edital de inovação do
Sebrae.
“Praticamente em todas as etapas iniciais do projeto,
a empresa contou com forte apoio do Sebrae, tanto em
consultorias quanto com editais de inovação. As maiores dificuldades foram relativas às necessidades de investimentos para o desenvolvimento do produto e para
montar e manter uma equipe qualificada”, explica Vieira.

Instituto C&A combate trabalho infantil na indústria da moda
O Fundo Brasil de Direitos Humanos, em parceria com o Instituto C&A, selecionou dez projetos vencedores do edital Combatendo o Trabalho Infantil na Indústria da Moda. A ação irá doar até R$ 90 mil
para cada iniciativa de enfrentamento ao trabalho infantil na indústria da moda, que deverá ser realizada
no prazo de até 12 meses. A exploração do trabalho infantil é uma das grandes violações de direitos humanos ainda existentes no Brasil. A ação tem impacto direto na saúde física e psicológica das crianças,
além de ser considerada uma barreira para a educação infantil. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), atualizados em outubro de 2018, o Brasil é a maior cadeia têxtil completa
do Ocidente. Dessa forma, o país é, hoje, um dos maiores produtores têxteis e de confecção do mundo.
Confira os projetos selecionados em www.institutocea.org.br.

além do ganho energético, as melhorias no sistema
de energia da UNICAMP evitarão a emissão de cerca
de 100 toneladas de CO2 na atmosfera. Esse valor é
o equivalente ao plantio de cerca de 600 novas árvores. Em sua segunda fase, o Campus Sustentável prevê
a introdução de um ônibus elétrico, que fará trajetos
dentro da Universidade e servirá como caso de estudo
em inovação, mobilidade e uso de veículos movidos a
eletricidade.
A CPFL Energia tem investido desde 2018 um total de R$ 8,1 milhões no projeto. O montante abrange
uma série de projetos de Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D) e Eficiência Energética para trazer à universidade tecnologias de geração renovável, eficiência energética e gestão do consumo de energia. O projeto faz
parte do esforço do setor para reduzir os gastos com
energia nas universidades públicas.
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A CPFL Energia e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) finalizam em abril a primeira fase do
projeto Campus Sustentável. A parceria entre a empresa e a Universidade trará uma redução anual de mil
megawatts-hora (MWh) no consumo de energia elétrica – o que significa menos R$ 247 mil nos gastos da
instituição com a conta de luz.
Executado pelo Programa de Eficiência Energética
da CPFL Paulista, distribuidora do grupo que atende
4,5 milhões de clientes em 234 municípios de São
Paulo, o projeto realizou a instalação de uma usina solar fotovoltaica com capacidade de geração de energia
de 534 quilowatts-pico (kWp). Também foram trocados
41 condicionadores de ar obsoletos por outros mais
modernos e eficientes, além de substituídas três mil
lâmpadas tradicionais pelas de tecnologia LED. Com
investimentos de R$ 3,2 milhões nessa primeira fase,
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CPFL e Unicamp: parceria pela eficiência energética
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By Patricia Coimbra
Vice President of Human Capital, Administrative and Sustainability of SulAmérica and
member of the Latin American insurance sector on the UNEP-FI Steering Committee
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Performance model: the Sustainability
Matrix
The Corporate Sustainability Policy formalized five
emphases for the company’s activities – the so-called
strategic themes – which were elected by management with stakeholder consultation and contribute to
the continuity of business to date: Quality of Service
and Services, Innovation in Products and Services,
Responsibility in the Value Chain, Human Capital Development, Financial Education and Conscious Use
of Insurance. And all the actions carried out by the
company fit these themes, being a corporate area or
business unit.
The relationship with suppliers has become increasingly focused on the customers’ journey, aiming at the perception of quality as a common goal for
all those involved in the value chain, and this effort
was recognized in satisfaction assessments over
the years. In a complementary way, the training and
development effort focused on solving the business
challenges has been expanded, contributing to an increase in business results through an increasingly
qualified team.
We have launched new products and evolved
some of the home’s “flagship cars” to meet society’s
challenges, including services such as “Responsible
Disposal”, which enables proper disposal of items
such as sofas and refrigerators by residential insurance customers, for example. And we went further. In
2015 we evolved our management model and built the
Sustainability Matrix, which has accelerated the process of integrating sustainability into organizational
strategy and culture.
The Sustainability Matrix is based on the integration of the five strategic themes of the Sustainability
Policy, with three principles of the insurer (integrating, engaging, demonstrating) – based on the four
principles of the PSI – to identify stages of environmental management maturity, social and governance
(ASG) within the various Strategic Initiatives (IEs) of
SulAmérica. And from it, sustainability is no longer a
complementary issue to integrate SulAmérica’s business strategy. In practice, all the company’s products
and services are evaluated by the Sustainability team
regarding their alignment with the Matrix and voluntary commitments.
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ties, as well as our relationship with stakeholders. At
the end of this period, in 2013, we revised our code of
ethics and developed a series of corporate policies,
including the Corporate Sustainability Policy, which
establishes principles and guidelines for our actions.
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hile the sustainability theme has only recently become a part of everyday business, sustainable development debates
began in the 1970s. The first discussions
were led by high-impact companies, followed by service companies at the end of the year 1980. In the national financial sector, the issue was drawn by commercial banks, which, in the late 1990s, created areas
for managing the social and environmental risks of
their operations, and started a revolution that expanded to insurance and asset managers. And much of
this movement is due to international initiatives led by
the United Nations (UN) and its agencies.
The United Nations Environment Program - Finance Initiative (UNEP-FI), whose mission is to
promote the sustainable financial market, was instrumental in creating a broad and social and environmental risks and on the role of the entire financial
system in protecting the environment and promoting
a fairer and more inclusive society. Currently, more
than 230 financial institutions – including banks, insurance companies and investors – are working on
the initiative.
And it is precisely this connection, between risks
and socioenvironmental opportunities that contributes to the sustainability of an organization over time.
It is with this background that some companies started their journey through the theme, and so it was with
SulAmérica.
The first step was the perception and structuring
of how we use resources and relate to society. To do
this, in 2008, one year after the IPO, the company adopted the guidelines of the Global Reporting Initiative
(GRI) for the preparation of its annual report. A natural
evolution of the theme was the discussion by the top
leadership, through the creation, in 2009, of the Sustainability Committee to advise the Board of Directors.
From 2009 to 2012, the company created the Sustainability Superintendency – the two structures, the
Committee and Superintendency, act in a complementary way to ensure strategic influence and execution through constantly monitored policies, processes
and projects – and is qualified for the portfolio of the
Corporate Sustainability Index (ISE) of B3; published
the first inventory of greenhouse gas emissions from
direct and indirect operations; made a public commitment to the 4 Principles for Sustainability in Insurance (ISP), the 6 Principles for Responsible Investment (PRI) and the 10 Principles of the Global
Compact, all initiatives linked to the UN. This set of
commitments was important to rethink the way we
manage social-environmental risks and opportuni-
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erence for integrating sustainability into the business
strategy of companies, whose methodology selects the
companies with the best performance in each of the
economic sectors (“best in class”).
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The result of this approach can also be seen in
the company’s daily life, from its administrative processes, to the inclusion of goals to reduce the use of
natural resources such as water, energy and emissions, even in the creation of new products and services with attributes that contribute to healthier living
habits and a safer direction, for example. The change,
obviously, was not overnight. Internal campaigns to
raise awareness among employees, reformulation
of communication channels and the way we demonstrate our initiatives, sustainability reports and other
actions were necessary for the company to comply
with the Principles that it assumed and to maximize
positive social impact.
And this set of initiatives, which demonstrate the
alignment between business strategy and generating positive impact through the promotion of people’s
safety and well-being, has resulted in a number of
relevant acknowledgments. In 2016, SulAmérica became one of the most important international sustainability indexes, the FTSE4Good of the London
Stock Exchange.
Composed of companies with strong ASG management practices, it guides investors in identifying companies that look after good market practices and is still
a global benchmark for responsible investment funds.
In 2018, we joined the portfolio of the Dow Jones Sustainability Index for New York Stock Exchange Emerging Markets (DJSI), considered the most important ref-

Paths to the continuous evolution
of sustainability in the strategy and
organizational culture of SulAmérica
The path taken up to then, as well as the commitments made in the company’s voluntary initiatives, has led us to integrate the socio-environmental
challenges to the company’s most recent strategic
planning cycle, developed during 2017 and 2018. It
identified the main areas and processes where the
Sustainability Matrix could influence and thus evaluate issues such as increased longevity, population
aging, more inclusive insurance or climate change for
design in the organization’s strategy.
The understanding of sustainability as a long-term
journey, with no end date, means that the next steps
in strategic integration, engagement with the various
stakeholders and the capacity to demonstrate results
are always discussed. Efforts are directed toward
better measurement of impacts, a purposeful look,
review of materiality and consequently of policies
and processes and advances in diversity and capacity
for innovation.
The main trends for the sector were also considered. In this way, we act not only to mitigate risks, but
also to promote new products and services that help
people and organizations overcome their challenges
facing Agenda 2030 and the UN’s Sustainable Development Objectives (ODS). Strategically, ODS 3 –
Health and Welfare – was chosen for emphasis, given
the direct alignment with SulAmérica’s largest business, and ODS 11 – Sustainable Cities and Communities – given the purpose of the insurance industry in
protecting lives and assets physical and financial.
In this context, the SulAmérica Mobility Program,
which has implemented new work models, through
more flexible working days, home office and homeworking, is an example of the company’s alignment
with the chosen ODSs. The recognition came through
the Antonio Carlos de Almeida Braga Award for Innovation in Insurance 2018, promoted by CNSeg, when
the program won the first place in the category of
processes and technology.
Connecting the company’s strategic agenda to a
global plan of action for people, the planet, and the
prosperity proposed by global leaders is a way to turn
our organization into an engine for the advancement
of benefits to society. •

INNOVATION

Climate’s

Watson

Artificial intelligence can be an ally of sustainable development. Starting from this premise,
a company installed in the incubator of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) has
been anticipating privileged information about the climate and boosting business. This is
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Aquamet, created in 2008 by the engineers Fábio Hochleitner and Ricardo da Silva.
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he company stood out in the market when
bringing innovation to the service of meteorology in Brazil. Through mathematical
models, they are able to simulate the behavior of nature and provide companies with strategic information such as the advance of oil spills in the
sea or the trajectory of dispersion of pollutant particles in the atmosphere.
Nowadays, Aquamet is involved in environmental licensing of pipelines, pipelines and exploration
blocks, wind potential surveys and precipitation forecasts for the operation of hydroelectric and climatic
plants. In addition, it also supports oil spill emergencies by predicting oil dispersion using atmospheric
and ocean circulation models in coastal (port and bay)
and offshore (oil rig and ship) areas. The company
also integrates environmental information (satellites
and in-situ sensors) to operational control centers
and compiling satellite information for oil discoveries
in remote regions.
Embryo
Installed in the Technological Park of UFRJ, on the
island of Fundão, the company is in an environment
that breathes research and transpires innovation. “Ricardo and I are partners in Aquamet. We were created
here at UFRJ, we did the meteorology course at UFRJ,
master’s degree and doctorate at Coppe. In this way,
we began to verify, through our research in the laboratory called Lamce - Laboratory of Computational
Methods in Engineering. We detected a need that the
market had in the area of meteorology and oceanography and that was not covered”, explains Fabio. The
profile focused on technology research and development has yielded incentives from public agencies –
Faperj, Finep, CNPq – who inject money into the company by recognizing their degree of innovation.
In the academic experience, they realized that, for
the most part, the high-tech research and theories of
universities did not translate into application in the
corporate market; were restricted to the university
environment. They then saw the opportunity to act
at that point to make the research reach the market
and enable that knowledge to reach the routine of the
companies and translate into benefits. The difference
in service jumps to the eye. While other companies in
the market make a basic weather forecast: whether
it will rain or shine and the temperature variation,
Aquamet goes further. “We consider that this type
of information is important for those who leave the
house and wants to know if they are wearing a coat,
an umbrella, etc. But it is not enough for the corpo-

rate sector. Imagine an oil exploration company that
extracts oil from the ocean and faces an oil leak situation for some reason. For her it is crucial to know if
it will rain in the next few hours in that area where the
accident happened. And also what will be the consequence, what this rain will cause in the oceanic and
atmospheric conditions. Will the oil behave in what
way? It lacked this type of information in the market.
And that’s where we come in”, he says.
The focus of the action is the energy sector, where
it was detected a greater need. Aquamet already has
more than 30 clients ranging from oil and gas to hydroelectric companies, through the wind energy seg-
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ment. “It is a broad range of performance, ranging
from support to oil exploration operations, to the logistic part of oil exploration, to oil well prospecting
planning information, platform structure, which depend on the dynamics of the ocean, support to ports,
monitoring of conditions of ports, information that big
vessels of this sector need constantly. Still in the area
of oil, we serve the part of refining, we act much in
the part of dispersion of pollutant in the atmosphere.”
In the case of oil exploration, Aquamet has developed a solution that reduces the impact in case
of accidents such as oil spills at sea. It is the Environmental Information System for Response to Oil

Accidents at Sea. “With this program, we were able
to, besides mapping the oil path, send data to mobile
devices, such as cell phones and tablets. It’s a feature
that is useful for emergency teams to have access to
information on the go. They will know what happens
at that moment with the spot and what the forecast
of what will happen”, he says. These petroleum solutions attracted interest from companies operating in
Angola and Mozambique.
Aquamet assumes that yes, the industry will generate some pollution. But such pollution would not
be inevitable. “Any activity will pollute in some way.
What you have to have is control. Companies know,
when consulting the environmental agency, they have
access to pollutant inventory. So it is possible to assemble an inventory of pollutants with detailed level
of what the company is putting into the atmosphere
which produces as waste, which pollutants is emitting. Besides this knowledge it is necessary to know
how this pollutant will behave in contact with atmosphere. Depending on the weather conditions, this
pollution will disperse”, he says. This was the work
developed for the Duque de Caxias Refinery (Reduc),
of Petrobras. Aquamet monitors and simulates how
this pollution will behave, what will be the concentration of the pollutant (hydrocarbons etc) and how
this dispersion can spread through the Baixada Fluminense. “I cannot avoid an oil spill. This depends on
several factors of each company. In this case, I act in
consequence, in ways of minimizing impacts. Where
we act in the prevention is in the logistical support,
in the part of the dispersion of pollutants. And in the
electrical sector, in the monitoring of extreme events
that may occur, such as electric discharges, tornadoes. We are working in the short term, about 6 hours
in advance.”
For the operation of hydroelectric plants, the intelligence service also makes a difference. “When it
comes to these water resources there is no miracle.
Hydroelectric dams depend on reservoirs, which in
turn depend on river waters. This requires planning,
to know how these reservoirs will accumulate water.
A certain amount of rain in one place is divided into
a part that falls directly into the river, another goes to
the surface of the soil, will infiltrate and feed the river
again and so on. We do studies in which we associate
the percentage of this rain in relation to the flow of
the river. We give this support to operators.”
The solution fell like a glove for the National System Operator (ONS), which needs to be on standby
for any weather event and aware of the possibility
of extreme events that could damage the transmis-
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sion line, which affects the entire system. “The electrical system is all interconnected. And that requires
detailed planning, which comes from meteorology,
atmospheric conditions, rain forecast, more serious
events. We do this service in Brazil. We support their
meteorological team by developing the weather models. We maintain the entire system of visualization
and monitoring”, reports the engineer.
And how could these solutions help in complex
projects like Belo Monte? “Our solutions would be a
differential already at the design stage. We can do a
study of what will be the impact on the climate of that
region. Each location has a microclimate. Any change
that you make in a certain place, and the dam is a big
change, since it requires that you deviate the course
of a river, that flood regions. You can then change the
microclimate of the area. In a project like this, our solutions allow the monitoring and prediction of these
changes”, he says.
For the wind sector, they thought of a model that
would allow greater knowledge and predictability of
the resource in question. “Wind energy is characterized by inconstancy. In Brazil, the plants are based
on the wind map, which is currently done simply by
taking into account an annual average wind speed
and the megawatts that could generate. But that is
not enough. As an average, it does not guarantee that
wind with a certain speed will happen in all months
of the year. There will be periods when there will
be winds and periods when you will not have them.
These maps consider wind utilization at lower latitudes. From there, we create a system that, like everything we develop, is based on mathematical equations. And from that we can describe the behavior of
the atmosphere and the ocean. We started to build an
integrated system that allows predicting wind conditions in the short and medium term. With this, companies can plan themselves. From there, you can predict
the wind condition”. Isn’t it simple?
Behind the solutions
For the development of these mathematical models, Fábio Hochleitner counts on a team of 13 people,
among meteorologists, oceanographers, system and
administrative analysts. “We are a solution company,
not a product company. We are the only one in Brazil
that offers this service. There are other companies,
like Climatempo, but they offer other services. We do
not offer products, we have technologies that apply
to situations, “he says. The team’s expertise adds to
technological facilities. “There’s no way, we have to
use computers. And beyond them, there is the knowl-

edge, the experience of technicians, meteorologists
and oceanographers. The computer is a tool that will
help the professionals. There is an analysis on the
information for further decision making. “
But the man of the time makes a point of emphasizing that, when it comes to nature, there is no
computer or technology available that can predict all
phenomena. “Nature, as a whole, is ungrateful and
chaotic. You do not, unfortunately, have a mathematical equation where you can reproduce all the nuances of nature. Nowadays, even if there were enough
knowledge in the world to describe all the behavior
of the atmosphere, it would not be possible to solve
these mathematical equations today. Today if you integrate all the interconnected world computers you
cannot solve these equations in a timely manner to
make a forecast for a short future. Technology is still
limited today. These equations are too complex to
solve”, he laments.
Apart from chaotic phenomena, today Aquamet
can anticipate its predictions within a year. “Depending on the type of application, the further you want a
forecast, you’ll have to use statistical and probabilistic tools to do that analysis. Roughly speaking, it has
been able to anticipate the weather forecast in up to
1 year, in a more general way. If you want to know
if we will have a rainy period in 1 year 1.5 years, we
can do that. But I cannot say if it will rain in Copacabana a year from now, but I can tell if Rio will have a
rainy season on that date. I can´t focus on a particular
point.”
According to Hochleitner, small atmospheric
changes can have a big impact on the result. Perhaps
that is why he is somewhat skeptical of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) catastrophic predictions on global warming. “Instead of
talking about global warming, we deal with climatic
conditions, changes that may occur in long-term
climate issues. Nature is dynamic, there are natural
cycles that occur. The IPCC says it will rise the sea,
1 meter, for example, this in a global way is ok. But it
does not mean that the whole globe will rise at that
level or have that particular temperature increase.
This information is complex, it is difficult to obtain onsite observation data. There are still shortcomings.
You can have the global callsign. But locally, exactly
what will the effect be? That’s exactly what we’re
worried about, “he explains.
The concern is translated into technological research that will allow companies to plot long-term
planning locally. Back at Aquamet, global warming is
just another opportunity to innovate. •
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By Ladislau Dowbor
Economist, professor at PUC-SP and consultant to several UN agencies
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The fight against inequality is an ethical necessity. It is not conceivable that in the
twenty-first century we have tragic manifestations of misery. The basics in a civilized
society can not be lacking to anyone, much less to children who have no responsibility
for the chaos in which they are thrown. It is not a matter of the left and the right, but of
elemental human decency. We are destroying the planet for the benefit of an inoperative
minority while the resources needed to ensure both environmental and inequality
reduction policies are diverted to financial speculation. Ending poverty, securing growth
and jobs and promoting sustainable industrialization all belong to a common and
integrated logic: democratize access to resources. Yes, we must move to a new global
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compact if we want the Sustainable Development Goals to truly materialize.
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Objective 1 - End poverty in all its forms,
everywhere
Our problems do not result from lack of resources, but from poor allocation. The world produces $ 80
trillion worth of goods and services annually. Divided by 7.6 billion people, this represents $ 3,500 per
month per family of four. That’s good enough. With a
GDP of 6.5 trillion reais and a population of 208 million, Brazil is precisely on the world average. A fairer
distribution would guarantee 11 thousand reais per
month per family of 4 people. It would give everyone
a dignified and comfortable life. Reducing inequality
is the main route to a more decent and productive
society. Our problem is not economic, it’s political.
Great wealth and great poverty are equally pathological to society. Poverty, because it is ethically and
economically detrimental to the whole society; and
wealth, because the very rich do not know how to
stop, transform economic power into political power,
erode democracy. Ensuring minimum income and
taxing excesses are two facets of the necessary balance. In tax havens we have between 21 trillion and
32 trillion dollars for a world GDP of 73 trillion (data
for 2012). They are essentially tax evasion, money
laundering, corruption and illegal activities such as
arms and drug trafficking. What do the judiciaries do?
At whose service?
The central problem of politics is simple: the privileged gradually acquire the power to increase their
privileges. And the process worsens until it reaches
break points, with violence and generalized tensions.
Economic and political inequalities – and the failure

of legal systems – are part of the same process of
generalized social imbalance.
No society governs itself in a balanced and democratic way when it suffers from the inevitable tensions and conflicts that inequality generates. Instead
of building walls between nations, of multiplying luxury condos as ghettos of wealth in cities, we must face
the organized and systematic task of including the
poor. A society in permanent social conflict ends up
not working for anyone. The less unequal countries
are more peaceful and balanced. It is not a question
of distributing weapons, but of balancing resources.
It is cheaper to take families out of poverty and end
poverty than to bear the consequences in terms of
disease, insecurity and low productivity, in addition to
the suffering generated. It is common sense, it is not
charity. Broadening well-being works for everyone.
The increase of income in poor families generates
a radical improvement in the quality of life and happiness. A million more in the hands of the millionaire
generates only more power to fetch more millions. In
terms of social utility and economic dynamism, money is more productive at the base of society.
Today, 26 billionaires on the planet have more assets accumulated than 3.8 billion people, the poorest
half of the world’s population. They did not produce
this wealth, but appropriated it. Greater inequality in
history. Miracle of financial intermediation, tragedy
for the system. Instead of just criticizing the rich, we
have to understand the mechanisms that generate
unproductive wealth. Tax the wealth, distribute to the
base of society.
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Objective 8 - Promote sustained, inclusive
and sustainable economic growth, full
and productive employment and decent
work for all
The fight against inequality is also an economic
necessity. The best way to dynamize an economy is
to ensure greater consumption capacity at the grassroots level. The expansion of the mass demand, both
of goods bought with income earned and of collective

goods accessed through public, free and universal
social policies, boosts the country’s economic activities, generates jobs, enhances productive inclusion and ensures development. All the examples of
economic success, from the American New Deal at
the time of the great crisis of 1929 to the post-war
reconstruction of Europe with the welfare state, are
based on this simple formula: organizing the economy in terms of well- being of families. This is what
the World Bank called the 2003 to 2013 decade of The
golden decade of Brazil.
The evident advance of the Nordic countries or
Canada was based on the broad popular consumption
that invigorates economic activities, which in turn increases the public revenues through taxes, balancing
the account at the level of the budget. This was also
the case in South Korea, Japan and China itself. Tack-
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Money in the hands of the poor generates consumption, which stimulates production, investment
and jobs. Money in the hands of the very rich generates only financial speculation, imported cars and
accounts abroad. Useful wealth is the one who invests, generates jobs, goods and services, and pays
his taxes. The rest is parasite.
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ling inequality is the best way to boost the economy.
Employment expands, which fuels the process. Resources at the base of the population are transformed
into economic demand and dynamism; resources at
the top generate more financial applications, speculation and stagnation. Combating inequality and promoting sustained economic growth are part of the
same dynamic. It is not a matter of ideology, but of
knowledge and common sense about what works on
the economic and social level.
The well-being of families also ensures a better
environmental balance. The pocket income that allows you to buy products is only one part of reducing inequality. Countries that operate ensure the collective dimensions of well-being, such as universal
and free access to public goods, in particular health,
education, culture and security. To say that they are
“expenditures” is absurd, they are end-activities,
investments in people. This collective consumption
does not generate environmental problems, on the
contrary. Ensure clean rivers, cleaner air in cities,
parks for leisure: battling sustainability is also fighting for our quality of life. From the elitist consumerism that generates environmental dramas we have
to evolve to intelligent and distributed consumption.
When we say that we have to promote sustained
and sustainable development, we have to think about
the corresponding decision-making process. Apart
from the dichotomous division between a right that
wants to privatize and a left that wants to become a
state, we have to think of a new intelligent articulation of the State, companies and organized civil society. Today, with corporations taking ownership of the
state and CSOs pursued or surviving on crumbs, we
are deepening the disaster. Slow-motion catastrophe
(slow-motion catastrophe).
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Objective 9 - Build resilient
infrastructures, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster
innovation
We can stimulate productive activities, even in
the most backward or disadvantaged regions. The
advancement of new technologies, planetary connectivity, the planet’s extensive urbanization and
the advancement of social policies, make room for
what the United Nations has called the Global New
Deal. Instead of condominiums, walls and controls to
protect themselves from the poor rather than ideological shrieks about the threats of immigrants, it is
far wiser to promote development where there is
poverty.

We are experiencing an explosive era of technological change. Knowledge is today the main factor
of production. Its use does not reduce inventory, on
the contrary. Open access to knowledge has become
the great avenue for development. It allows access
and sharing at the same time. They are new economic
logics within the framework of the knowledge economy. Instead of cluttering knowledge with patents,
copyrights and royalties, we must broaden open access to innovations and promote them. Knowledge is
a common good. Look at the study of Elinor Ostrom,
Nobel laureate in Economics in 2009, “Understanding
knowledge as a commons”. Ha-Joon Chang’s “Kicking the Ladder” and so much research have shown
that the current system, instead of promoting innovation, blocks its transformative potential. It is the technological rentismo.
Connectivity is now planetary. Soon everyone
will have a tablet or cell phone. The main factor of
production, the knowledge, navigates in these means
without costs, the electromagnetic waves are of the
nature. Forming communities of interest constitutes
a great space of sociability and exchanges. They are
collaborative paths in expansion. Look at Arun Sundararajan’s study, “Shared Economy.” Consider open
access systems such as China’s Open Resources for
Education (CORE), or MIT’s OpenCourseWare (OCW)
in the US. We have here an immense underutilized
potential.
The knowledge society and the access era open
up space for a radically decentralized collaborative
economy. Knowledge, being immaterial, travels in
waves without cost. More people using, opportunities multiply. It is the zero marginal cost saving.
Sharing becomes more productive than competing.
Look at Jeremy Rifkin’s book, “The Society of Zero
Marginal Cost.”
The knowledge economy depends less on a vertical hierarchy and more on sharing networks. Fundamental research developed in universities and
research institutions, applied technology development centers, final application spaces in industry,
health, education – all depends on an agile and
open collaborative process without bureaucracies.
Vertical hierarchy, orders, obedience, and competition tend to be replaced by open, flexible networks
of collaboration. The new expanding economy feels
bad inside the militarized clothing inherited from
the last century.
All data on the 26 richest families, which have
a wealth greater than the poorest half of the world
population, or about 1% with more than the next 99%
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use. On Wall Street, well-educated adults get rich
with misuse of money for unproductive applications
and scream excited “Greed is Good!”. It is the institution that manages the largest volume of financial
resources on the planet.
Ending poverty, securing growth and jobs and
promoting sustainable industrialization all belong to
a common and integrated logic: democratize access
to resources. In Paris, governments around the world
have backed the resolution to raise $ 100 billion a
year to help tackle the climate change drama. In tax
havens, the result of tax evasion, corruption and illegal trade and serving unproductive speculation, we
have between 200 and 300 times more. It does not
work. As Joseph Stiglitz writes, 40 years of neoliberalism have shown their failure. Yes, Stiglitz, former
chief economist at Clinton and the World Bank. Martin
Wolf, chief economist for the Financial Times, sums
it up: the system has lost its legitimacy. Yes, we must
move to a new global compact if we want ODS to really materialize. •
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show a radically deformed economic reality. But
it is important to pay attention to the bureaucratic
class that sustains this tiny minority, and which assures its political, military, legal, and media power.
It is the elite shock troop, coopted by high bonuses
and wages, politicians, judges, lawyers, accountants,
economists, financial managers who ensure a mass
of livelihood below the top of the pyramid. They are
the managers of the dominant economic machine,
faithful guardians of privileges. But the deepening of
environmental, social and economic crises tends to
generate a new consciousness.
We know what to do. The planet’s basic challenge
fits into a phrase. We are destroying the planet for
the benefit of an inoperative minority, while the resources needed to ensure both environmental policies and inequality reduction are diverted to financial speculation. Our resources, both financial and
technological, must be reoriented to ensure family well-being and sustainability. Our problem, of
course, is not lack of resources, but its intelligent
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By Kelly Nascimento
Insight-Bioma Editor

A false dilemma places the forest as a barrier to national development. President Jair
Bolsonaro’s Brazil seems to be the synthesis of this impasse. It does not have to be this way.
Around the globe, initiatives that succeed in preserving profit and gaining momentum gain
strength. After all, the agricultural sector is one of the most affected by climatic phenomena:
forests, water and healthy soils form the economic base of agricultural production.

Giant by nature
It is a fact that Brazil has the trump card of having a unique natural capital: extensive and diversified territory. If combined with a strong, competitive
and sustainable agriculture, it would be on the route
of becoming one of the great global powers. For this,
one has to do his homework. This includes taking a
fresh look at the opportunities that forests represent.
There is no miracle recipe. Investment in science,
technology and innovation are the fast track that can
lead the country to achieve a sustainable model of
forestry and agricultural production. But it takes the
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joint statement accusing the Bolsonaro government of
putting into practice a “systematic, constant and deliberate policy of deconstruction and destruction of the
middle environmental “. In the view of names such as
Marina Silva, Izabella Teixeira and Rubens Ricupero,
Ricardo Salles’ management vis-à-vis the Ministry
compromises the country’s leading role globally and
indicates setbacks in efforts to reduce carbon dioxide
emissions.
The episodes give the tone of the apprehension –
internal and external – that involves the protection of
the Amazon with the arrival of Bolsonaro to the power.
Critical measures such as the attempt to transfer the
demarcation of indigenous lands and the Brazilian Forest Service to the Ministry of Agriculture, the extinction of the Secretariat for Climate Change, harassment
of the inspectors of the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (Ibama),
responsible for imposing fines for polluters and deforestation, threats to dismantle protected areas, among
others.
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n the end, deforestation is bad for agribusiness. So much so that the soy and meat
industries have already signed a zero deforestation commitment. But we must go
beyond deforesting. It is necessary to start evaluating
forest preservation. Among the outputs pointed out by
scholars is the renegotiation of public and private cooperation, through measures such as the provision of
agricultural credit for the recovery of degraded areas
and public-private partnerships on a territorial scale.
But this predisposes government interest in this type
of investment. In Brazilian case, the sign has not been
in this sense.
During the G20 leaders’ summit meeting, which
brings together the world’s top 20 economies, the new
Brazilian position on environmental issues has produced fair skirts. European leaders such as French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel have questioned Brazil’s stances. For the
Brazilian president, environmental reserves and forest
protection are a kind of sacrilege of the bible of liberal
capitalism. The vision has left environmentalist standing hair. In May, the temperature rose some troubling
degrees with the announcement, by the Minister of the
Environment, Ricardo Salles, of the intention to publish a new decree to change the norms of the Amazon
Fund. In the government’s proposal, part of the fund’s
resources would be used to pay indemnities to rural
owners located in conservation units. The international reaction was swift. Norway and Germany – countries responsible for no less than 99% of the fund’s
funds – have opposed the move.
Another emblematic act was the union, in June,
of seven former environment ministers, who signed a
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will to implement public policies and economic instruments that make this project viable.
“The potential demand for maintaining natural
reserves and restoring areas with conservation-oriented forests and economic purposes – from
the extraction of native wood to potential gains from
carbon credits – opens up opportunities for local and
national development. It creates perspectives for the
structuring and consolidation of an entire productive
chain with its different segments (seed collection and
production, nurseries, plant maintenance, technical
assistance, monitoring, etc.) that are incipient in the
face of the scenario designed for the activity “, evaluates Rubens de Miranda, manager of the Restoration Strategy TNC Brazil.
The future of forests and agriculture in Brazil go
together – and hand in hand – in the vision of the collective “Coalition Brazil”. The nonprofit believes that it
is possible not only to address and mitigate these impacts, but to turn the climate crisis into an opportunity
for positive change. The way to do this is to carry out
the commitments assumed by the country with actions
that stimulate the development of low carbon agriculture, forest-based economy and the generation of renewable energies. At the same time, it is also necessary to strengthen legal instruments and encourage
the protection of their natural ecosystems.
Brazil is and will continue to be one of the most
responsible for food production in the world by 2050,
as well as biofuels and forest products. This prominent
position balances not only on natural factors, but also
on social, political and economic conditions that make
this production viable.
By irony of fate, forest and agriculture are two sides
of the same coin that can both put the country in the
good of preservation as in the villain of the climate. We
cannot forget that we are the seventh largest emitter
of greenhouse gases on the planet, according to calculations of the Greenhouse Gas Emission and Removal
Estimation System (SEEG). Most of these emissions
are directly and indirectly derived from activities related to agricultural production, especially deforestation.
Environmentalists aligned with the proposals to
reconcile preservation and agriculture recommend
practices such as the production of food and raw
materials of agricultural origin through models that
ensure low carbon emissions, human well-being,
protection of ecosystem services and territorial development sustainable development. In this scenario,
family farming has the potential to play a central role
in producing food by adopting diversified systems and
promoting social inclusion.

Low-carbon agriculture is still a distant reality for
most farmers. The advancement of these practices,
both in family agriculture and agribusiness, depends on
factors such as technical assistance and rural extension (Ater), technology diffusion, research, distribution
logistics and access and social infrastructure – which
includes electricity, sanitation network , health, education, water, electricity, internet access, transportation,
etc. – as well as policies and programs to promote the
production and consumption of low carbon products.
In this sense, since 2013, Brazil has had an ambitious
initiative: the Low Carbon Agriculture Plan (ABC). This
is a loan to finance the adoption of ABC technologies,
thereby reducing emissions. However, staff and budget constraints have considerably limited the capacity
of producers and project developers.
Dark projections
The total area occupied by agriculture in Brazil is
between 240 and 280 million hectares, according to
SEEG. The account includes native fields that serve as
pastures. Another 7.8 million hectares are occupied by
planted forests. It is estimated that there is a liability
of 21 million hectares to be restored or compensated
by maintaining native forests in areas of third parties
that exceed the legal requirement – provided that such
areas are in the same State and biome of the property
seeking compensation.
According to the accounts of the defunct Ministry
of Agriculture, the country had 30 million hectares at
different levels of degradation. The goal of recovering
half of this by 2020 for insertion into the production
process, avoiding further deforestation and carbon
emissions has never gone off paper. “A part of the degraded areas is able to receive forest production projects aligned with a major global player: the climatic
challenge. Due to carbon capture and storage, restoration and conservation of forests represent high potential for abatement of greenhouse gases embedded
in the Nationally Determined Contribution (NDC) of the
countries in the global climate agreement that came
into effect in 2016. The Brazilian compromise reviews
the restoration of 12 million forests by 2030 as one
of the main measures to reduce carbon emissions, by
43% in this period and by 37% by 2025, compared to
2005 levels”, explains Miranda.
When agriculture shies away from sustainability
standards, those who pay the bill are forests. A study
by a researcher at the Federal University of Pará puts
a magnifying glass on the problem that awaits us in
the not so distant future. In his doctoral thesis, Vitor
Gomes presents the grim estimate that if we continue
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Green that inspires
Gomes believes that a network of protected areas
in the Amazon can play a key role in reducing losses.
A good example of this business philosophy comes
from the Midwest. In Goiais, the newly launched Green
Treasure Program creates an economic instrument
that monetizes intangible environmental assets (preserved native forests – private or public), which enables them to be commercialized in the active capital
market. Through a digital platform, farmers and investors will have the opportunity to trade assets from the
State, Brazil and the world.
The Tesouro Verde Platform is an electronic environment for negotiating environmental assets for the
conservation of native vegetation called Forest Credit.
By creating and negotiating these assets, rural producers, civil society and public entities come together to
promote true sustainable development. Through the

Green Treasure Platform, individuals and companies
can acquire Forest Credit to repair environmental damages through the use of natural resources and contribute to the conservation and renewal of resources.
The products available in the Tesouro Verde Platform can only be viewed by registered users. Individuals may purchase the Green Treasure Voluntary
Environmental Compensation Seal. Legal Entities can
choose between the Green Treasury Voluntary Environmental Compensation Seal and the Green Treasure Sustainability Seal. The Tesouro Verde platform is
made available by BMTCA Ativos Ambientais S/A. The
Environmental Impact Calculator (CIA) and the Forest
Credit units made available in the Tesouro Verde Platform are recognized by states and municipalities to
meet their public sustainability policies.
The Forest Credit originates from the agricultural
activity of preservation, conservation and expansion of
areas of native vegetation, used by productive agents
to compensate the use of natural resources and environmental impacts. Currently, Goiás and other states
with similar projects affirm that the native forest has
value and who takes care of it has to receive for it. The
government’s role here – since it does not interfere with
negotiations – is in the sense of recognizing a new methodology and creating products within the state to receive as currency. The future of money is green! •
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at the current pace, deforestation alone would cause a
reduction between 19% and 33% of the Amazon Forest
in 30 years. If we add the global warming factor, tree
species richness loss of 58%, by 2050, in the pessimistic scenario, and 43% in the optimistic scenario.
“What we can call the Amazon in the future is alarming, according to our results in the most pessimistic
scenario,” says the researcher.
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How to save

a forest?

By Karina Aharonian
Coordinator of the Buyers Group of Certified Forest Products
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onserving our forests does not mean excluding human presence in much of the national territory. It means using the natural
capital of the country intelligently and sustainably. In order to spread this principle and to meet
the demand of conscious buyers, the Certified Forest
Products Buyers Group was created in 2000. The
Group is managed by Friends of the Earth - Brazilian
Amazonia and promotes the FSC (Forest Stewardship
Council) certification, bringing together 70 companies
and public agencies with the intention of marketing or
using certified products in their production processes.
The members of the group sign a Voluntary Declaration committing themselves to, among other activities: support independent and voluntary certification and contribute to increasing demand for certified
products with environmental and social criteria, in
particular through the principles and criteria of the
Forest Stewardship Council; encourage your suppliers
to offer certified forest products by FSC-accredited institutions, including the support of the Certified Forest
Products Buyers group and through information and
awareness-raising initiatives.
The Group covers several sectors, most of its associates being designers or companies in the furniture
sector, all of which are aware of the great impact that
the construction industry has on the Amazon forest.
Following the worldwide trend of wood consumption with FSC certification of forest origin, the Buyers
Group has been developing specific awareness-raising
work for this sector since last year.
According to a study published by Friends of the
Earth and Imazon, 80% of the Amazonian wood consumed by the state of São Paulo is directed to civil
construction, 42% of which is used in roof structures
and 28% used for making scaffolding and forms.
Currently the Group has five associated constructors who have already begun to incorporate certified

products into their works and to encourage their suppliers to seek FSC certification. One example is Y.
Takaoka, the first Latin American construction company to receive the FSC seal. One of the developments
of Y. Takaoka, the Genesis II condominium, used only
FSC-certified timber in the construction of the concierge and the coexistence center.
The world trend indicates the growth in the demand
for forest products that have guarantee of origin. A
practical example is the case of the Belgian government which, in April 2006, established the purchase

How can the consumer help?
At the time of purchase, request products with
FSC certification. Currently there are more than 300
certified products ranging from paper for printing to
calendars, from pencils to cosmetics, to furniture,
household goods and packaging. By purchasing products with FSC certification, you are guaranteed that
they come from managed forests according to strict,
non-predatory criteria. •
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But what does the FSC certification
guarantee?
The FSC (Forest Stewardship Council) certification ensures that the raw material was extracted in a
sustainable and legal way – and that safety and labor
parameters were followed during the process. That is,
the certification attests in a safe way that besides the
wood has not been extracted illegally, it has been extracted in a sustainable way.
The FSC seal developed rigorous criteria to define
responsible forest management. For a product to be
certified, it must adhere to ten principles. Here are the
main points:
• Compliance with legislation: forest management
must comply with all laws applicable to the country in
which it operates, as well as international treaties and
agreements;

Regular Regularized land: rights of ownership and
use relating to land and forest resources must be
clearly defined and legally established;
• Indigenous Peoples: the rights of indigenous peoples to own, use and manage their lands, territories
and resources must be recognized and respected;
• Social welfare: activities should maintain or extend the long-term economic and social well-being of
workers and forest communities;
• Efficient use: encouraging efficient use of multiple forest products and services to ensure economic
viability and socio-environmental benefits;
• Environmental Impact: management should conserve ecological diversity, water resources, soils,
fragile and unique ecosystems and landscapes;
• Management Plan: should be written, implemented and updated, defining the long-term goals of
forest management and the means to achieve them;
• Monitoring: assessment of forest condition, forest product yield, chain of custody, and environmental and social impacts;
• Conservation: High conservation value forest
management activities should maintain or enhance
the attributes that define these forests;
• Plantations: should be planned and managed
in accordance with all other principles. It is recommended that they complement management, reduce
pressures, and promote forest restoration and conservation;
The area of certified forests grew about 10 million
hectares last year, reaching the mark of 94 million
hectares, distributed in 74 countries. In Brazil there is
also a growth of certified areas that initially was 80
thousand hectares and currently we are the country
with the largest certified area in Latin America – surpassing the mark of 5 million certified hectares.
The Brazilian Forest Stewardship Council - FSC
Brasil, in partnership with Friends of the Earth, Imaflora and Imazon launch the III Certified Brazil Fair,
which will be held from April 16 to 18 in São Paulo.
The proposal is to promote the Brazilian forestry sector committed to sustainability.

|

policy that prioritizes forest products with the FSC
seal and also State Decree No. 49674 (06/06/2005),
which establishes environmental control procedures
for the use of wood products and byproducts of native
origin in works and engineering services contracted
by the state of São Paulo and provides related measures.
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By Ladislau Dowbor
Professor of Economics at PUC-SP and UN consultant

Plant installed in the Xingu River is one of the hydroelectric dams with the largest number
of dams safety monitoring instruments in the country – almost 2 thousand in all.

Environmental licensing
The entire implementation phase of the Belo
Monte Hydroelectric Power Plant was marked by a
dialogue with local communities, which closely monitor the fulfillment of the socio-environmental commitments signed by the company in the Middle Xingu region through initiatives such as the Belo Monte HPP
Social Monitoring Forum (FASBM).
The Preliminary License of the project (LP nº
342/2010), which required compliance with the initial conditions, was granted by IBAMA in 2010, after
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According to the legislation, both the Dam Safety
Plan and the Emergency Action Plan (SAP) of the
project were made available to the municipalities
around the plant and to the Civil Defense of the region. The PAE is the document that contains the
measures to be adopted immediately in extraordinary
events in the dams.
Norte Energia treats as priority the theme of dam
safety in its interaction with the communities close
to the plant. The company has been anticipating actions that were planned to be developed during 2019.
Since March it has been carrying information about
the PSB and the PAE of the plant to the riverside and
indigenous communities.
The Civil Defense of the region follows the activities, which have been approved by the community.
“The meeting was very important because we had the
opportunity to ask questions and clarify things that
people talk about,” said Edina Matos, a resident of the
Pirara II community in the Volta Grande do Xingu.
The interaction with the neighboring communities, especially those located in the Volta Grande do
Xingu, downstream of the Pimental dam, also occurs
through door-to-door communication actions, as well
as a communication network formed by community
leaders and who act as multipliers of information.
The company also uses reports on local radio stations and the village radio system to ensure that information on the operation of the plant and the safety
of its buses reaches as many people as possible.
To complement the disclosure, Norte Energia also
invests in communication campaigns on television,
newspapers and in the company’s digital channels.
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or Norte Energia, the safety of dams and
dams of the Belo Monte Hydroelectric
Plant has been a priority since the beginning of the implementation of the project.
The work focused on the excellence and integrity of
these structures began with the definition of the place
where they would be built, followed with the thorough
analysis of the material used in the execution of the
works and then with the constant monitoring of each
layer that gave shape to the mills.
With the filling of the reservoirs, the monitoring
stage of the structures began. The plant installed
in the Xingu River is one of the hydroelectric plants
with the largest number of monitoring instruments
in the country. There are 1,976 in total, of 12 different
types, constantly evaluating the concrete structures
that make up the water intake, the spillway, the two
powerhouses, the Pimental and Belo Monte dams, as
well as the 28 dams.
In addition to the instruments, the monitoring is
done in the field by technicians who, weekly, make
inspections in each one of the structures. They range
from routine visual checks to the use of drones for
aerial checks. “All this effort demonstrates Norte Energia’s commitment to guarantee, in Belo Monte, the
lowest level of risk in terms of dam safety, preserving
a high degree of reliability of our structures”, explains
the Superintendent of Safety of Dams of Norte Energia, Eduardo Camillo.
The monitoring actions are part of the plant’s Dam
Safety Plan (PSB), prepared in 2015, as required by
Federal Law 12344/2010. The results of this work are
periodically reported to the National Electric Energy
Agency (Aneel), responsible for the safety supervision of dams for power generation projects.
Camillo also points out that Belo Monte Hydroelectric Power Plant has a dams safety board formed
by independent professionals, with expertise in geotechnics, hydraulics and civil engineering, with internationally recognized technical competence. “This
committee follows all the procedures and, at the
beginning of the year, inspected the plant, renewed
understanding and recognition of the quality of the
safety standards adopted at the PSB,” said the Superintendent of Dam Safety.
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holding public hearings, which gathered around eight
thousand participants.
Since then, Norte Energia has periodically produced socio-environmental reports submitted to the
IBAMA evaluation. These documents aim to inform
the evolution of the actions requested in the licensing conditions, according to the set of proposals presented in the Environmental Impact Study and Environmental Impact Report (EIA/RIMA), covering the
areas of environmental and institutional management, physical means , biotic and socioeconomic.
Meeting these requirements guaranteed to Belo
Monte Hydroelectric Plant its Installation License (LI
Nº 795/2011), also granted by IBAMA in 2011, for the
beginning of the construction of the plant.
With a focus on meeting the rights and demands
of the entire population covered by the project, Norte
Energia prepared an Environmental Basic Project
(PBA), which involves the conditions related to local
communities, and a specific plan, directed to the Indigenous Component (PBA-CI ), approved in 2012 by
the National Foundation of the Indian (Funai).
After demonstrating compliance with its legal obligations, in keeping with its commitment to sustainable development, Belo Monte Hydroelectric Power
Plant was awarded the Operational License (LO Nº
1317/2015) in November 2015, which enabled the
commercial generation to begin.
For each socio-environmental action carried out,
Norte Energia reiterates its commitment to respect
the territory and culture of local communities and indigenous peoples.
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Dialogue with indigenous peoples
The indigenous communities participate actively
in the discussions to define the actions that will be
carried out in their territories. With this direct and
permanent dialogue, Norte Energia has ensured the
leading role of the indigenous people.
Throughout the licensing process, participatory
spaces were created to ensure the monitoring of the
various stages of installation of the project, as well
as activities resulting from the planned environmental changes. Are they:
• 1 Indigenous Management Committee, with regular meetings in Altamira.
• 7 Councils linked to the Belo Monte Hydroelectric Power Plant.
• 10 Indigenous subcommittees in the villages
and Altamira (Citadinos-Ribeirinhos, Volta Grande,
Parakanã, Kararaô, Cachoeira Seca, Bacajá, Araweté,
Apyterewa, Arara and Xipaya-Kuruaya).

• 1 Monitoring and Monitoring Committee of the
Xingu Volta Grande.
The committees provide a space for orientation
and indigenous follow-up of the actions of water
quality and water quality monitoring projects, for example. In these meetings the results are also monitored in a language accessible to these communities,
in order to allow the best possible understanding of
the environmental effects of the plant implantation.
The process of direct and permanent dialogue
with indigenous peoples served by Belo Monte is
supported by the largest radio system in the Xingu
region. The system implemented by Norte Energia
has 70 radio stations that guarantee communication
with the villages and indigenous associations in Altamira.
The evolution of the Belo Monte HPP project, provided by more than 35 years of studies, ensured that
all 12 territories – 1 area and 11 indigenous lands –
were occupied by the indigenous populations of the
Middle Xingu, ensuring that no centimeter of more
than 5 million hectares occupied by 9 ethnic groups
was flooded by the reservoirs of the plant.
In addition, the Basic Environmental Project – Indigenous Component (PBA-CI) has been guaranteeing fundamental rights, promoting the quality of life
and integrity of about 4,000 indigenous people, with
actions that strengthen ethnic, cultural and traditional
promotion of territorial, environmental, cultural and
food security, which is helping to overcome the historical difficulties of these populations.
The implementation of the 27 projects that integrate the PBA-CI aims to provide the traditional communities with tools that enhance their sustainable
development, acquiring better knowledge about the
areas they occupy and about more efficient ways to
preserve their culture and the environment.
In the area of public health, Norte Energia has
been investing since 2011 in the Malaria Control Action Plan (PACM). The program is part of the Basic
Environmental Project of Belo Monte HPP and has
already invested more than R $ 36 million in these
actions. About R $ 18 million is still expected to be
invested by 2021.
With these investments, the number of malaria
cases in the five municipalities in the immediate vicinity of the Belo Monte Hydroelectric Plant significantly reduced, and in November and December 2017
no cases of the disease were reported. At the beginning of the Belo Monte HPP project, the municipalities served by the PACM registered 5,075 cases of
the disease. •
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Gas
recycling
Cooperatives play a major role in waste recycling in various sectors. The oil and
gas industry is no exception. Proof of this is Ultragaz, which runs the “Development
of recycling cooperatives” project. The initiative aims to boost the culture of waste
selectivity in society and thus increase the employment and income generation of
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members of recyclable cooperatives.
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s a socially responsible company, Ultragaz
develops actions based on its sustainability pillars, prioritizing projects that can
bring direct benefits to the environment
and to the social sphere. The company’s mission of
sustainability is to contribute to the socioeconomic
development of communities, investing in educational, cultural and environmental preservation projects,
focusing on business sustainability.
In line with these objectives, Ultragaz has been
studying the communities around its plants through
external diagnostics for the needs assessment. Six
cooperatives were selected in six states for the implementation of infrastructure and capacity building
projects. In addition to the structural aspects, the
project also included an extensive training program
for cooperatives to manage the business.
The municipalities chosen were the most lacking
in structure and those that showed the greatest potential to take advantage of the training program. The
chosen cooperatives are located in the cities of Goiâ-

nia, Brumadinho, Aracaju, Rio de Janeiro, Ribeirao
Pires and Salvador.
Training
The professionalization of these citizens is an alternative for a portion of the population that survives
from the collection of recycled materials. It is a way
to make them protagonists in the world of work, rescuing their respect and dignity with the improvement
of working and living conditions.
Ultragaz was responsible for the expansion and /
or renovation works of the units, as well as the professionalization of the cooperatives through management training, an area that suffered serious shortages in the sector. The development process made it
possible to strengthen, autonomy and competence for
the management of cooperatives, promoting a general improvement of working conditions.
Through these actions, Ultragaz contributes directly to the professionalization and organization of
the category, enabling these workers to carry out

Connecting cooperatives
In total, six works / reforms and training were
carried out by Ultragaz in six states. In addition to
these initiatives, the cooperative also received: a

insight-bIOMA

Engagement
In order to achieve the objectives proposed in
the short and long term, it was imperative that the
cooperative members were highly committed to the
project. Internal engagement is fundamental for the
external identification and the feasibility of socially
sustainable projects. The consultancy of an institute
focused on environment, responsible for the training,
had the role of developing during the 24 months the
necessary training that resulted in this commitment.
Topics covered included topics such as safety
at work, cooperative management and bureaucratic
processes, and a more in-depth study of the materials collected by each group. The training was conducted in an interdisciplinary spectrum to address all
the necessary procedures for the security and good
performance of the cooperative.
External engagement, which impacts the company’s reputation with the general public and business
partners, is suggested by means of a press release
on each action, so as to achieve an exposure of the
projects throughout the execution period of these.
In addition, there was a proposal to create partnerships, in which a special electronic collection
scheme with a university in the region was agreed.
With the preparation, the members gained more repertoire about their activity and importance. Recycling
is a priority theme in the agendas of all sectors. Ultragaz believes that collaborating with the processes of
its organization and viability contributes to a cleaner
and more sustainable future.

course on how to properly recycle electronics, since
cooperatives receive much of this type of material;
and management training on reverse logistics, so that
they understand and begin to insert in their usual procedures the controls and documents that guarantee
the traceability of electronic waste. This is important
so they continue to receive donations from local electronics companies.
The proposal for cooperatives was developed according to the specific needs of each one, aiming at
the main objectives of building a safe environment
and empowering members for efficient management.
The works were started in the first half of 2013, with
the Cooperpires improvement project. In each, the
priority actions previously identified were carried out.
Cooperpires, Ribeirão Pires/SP: A complete refurbishment of the dock was carried out, contributing to the production of the cooperative. The overhaul
included removal of cement flooring, slab placement,
drills, concrete locking beams and sewer box.
Care - Cooperative of Autonomous Recycling
Agents, Aracaju/SE: In this cooperative a new coverage was made for the sorting shed, which allowed the
expansion of the capacity to receive and store materials, directly impacting the increase of the cooperative’s production.
Cooper-rama - Cooperativa “We Recycle and
Love the Environment, Goiânia/GO: In this cooperative, the renovation of the coverage of the shed was
carried out, as well as the construction of bathrooms
and a new staircase. The project had a direct impact
on the safety of the members.
Coopama - Cooperativa Popular Amigos do Meio
Ambiente, Rio de Janeiro/RJ: The Rio entity benefited
from the replacement of tiles and gutters, coating and
painting of walls, in addition to the bathroom, which
received new floor and wall covering, had the dishes
replaced and won the installation of a shower stall.
On the ground floor, the dressing room received new
floor coverings, window and washbasin. The doors
were replaced and the dressing room was painted.
And the children’s space for the children of the Ascavape - Paraopeba Valley Collectors Association, Brumadinho/MG: The cooperative was implementation of
a cage to facilitate the selection of materials and with
the reform of the separation of recyclable waste.
Coopmarc - Camaçari Materials Cooperative, Camaçari/BA: The project carried out the remodeling of
the area of the shed to transform it into an exclusive
room for the treatment of electronic waste, in order
to extend it to this procedure, since the material is
sensitive to contamination.
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their tasks in an adequate, safe and sustainable environment. The infrastructure project stages were designed in partnership with a Construction Company,
responsible for the technical aspects of the works.
The training phase has been carried out in partnership with the Environmental Education Institute,
which has conducted courses developed specifically
for each cooperative, taking into account the main
needs raised during the diagnostic phase and, especially, in the interests of the beneficiary group, focusing on self-management.
The project aimed to directly impact the cooperative, as well as the surrounding community, with the
awareness of the appropriate disposal of electronic
waste, for example.
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In addition to the physical reforms, the topics addressed in the training were designed so that the
members of the cooperative commit themselves as
entrepreneurs and transmit positive values for the
strengthening of groups and business. In each entity,
group dynamics were carried out with topics related
to the business management of people and specific
themes for each recycled material from each location.
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Recycling in practice
The selected cooperatives received appropriate
reforms for their structures, ensuring the safety and
productivity of the cooperative. The priorities for each
case were assessed in order to create conditions for
each entity, from what was delivered to them, to continue to carry out the structural improvements necessary for its development.
Some good examples of results can be highlighted, such as in Brumadinho (MG), where, in addition
to improvements in the electronic sorting warehouse,
the construction of a recycling silo was carried out.
In Ribeirão Pires (SP), an agreement was made with
the city council to carry out cleaning of the warehouse and improvement of security for the placement

of electronics, as well as the preparation of leaflets
for the dissemination of selective collection in the
neighborhoods.
The training workshops, in turn, generated dissemination and information materials created during
the courses with suggestions and guidance from the
members. The materials created are the main means
of engaging the community with the cooperative and
should be an initiative of the organization.
The materials produced inform the external public
and bring them closer to the cooperative, generating
more interactivity, exchange of experiences and information flow. The leaflets illustrate what the population should do with each type of waste – according
to the needs of each cooperative – and the correct
mode of disposal.
The involvement of the groups with the project was so satisfactory that it allowed for profound
changes that impacted on the success of the ventures of the group. At Coopama, in Rio de Janeiro/RJ,
there was a change in the organizational chart of the
cooperative during the workshops, leaving the relationships more horizontal, expanding the cooperative
spirit and uniformly covering all those involved. •

SE UMA CONEXÃO DE QUALIDADE
FAZ TODA A DIFERENÇA NA SUA VIDA,
IMAGINA NA DOS PESQUISADORES
QUE ESTÃO NA ANTÁRTICA.

A OI ESTÁ NA ANTÁRTICA
E leva até a estação da Marinha brasileira soluções de alta tecnologia
e conexão de qualidade. Tudo para aproximar quem trabalha lá
de quem fica aqui esperando por eles. E para ajudar o Brasil a ir
mais longe em suas pesquisas.
É a Oi fazendo mais por todos os brasileiros. Aqui ou em qualquer lugar.
OI.COM.BR

