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clima
por Karen tanaka
Gerente técnica do cebDs

rebeca orosco
assistente técnica do cebDs

em um período de mudanças radicais na tecnologia e 

no comportamento social, bem como nos parâmetros 

físicos do clima, as empresas enfrentam desafios 

complexos que exigem abordagens inovadoras para 

seus modelos de negócios. a crise climática representa 

o mais urgente desses desafios, devido à sua natureza 

perturbadora e seu alcance global. 

PPP do
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embora ainda seja um número estimado, em 2018 as 
empresas relataram oportunidades que representam 
impactos financeiros positivos de us$ 124 bilhões, 
exigindo investimentos de us$ 17,5 bilhões, enquanto 
os riscos apresentam potenciais impactos negativos 
de us$ 45 bilhões.

portanto, existe uma justificativa comercial evi-
dente para investir em soluções que contribuam para 
a descarbonização da economia. Muitas empresas já 
o reconheceram e estão direcionando gastos em pes-
quisa e desenvolvimento (p&D) para soluções de bai-
xo carbono, com um investimento geral nesse campo 
de us$ 7,7 bilhões em 2018.

como o gerenciamento eficiente depende princi-
palmente de capacidades de medição apropriadas, o 
estabelecimento de métricas financeiras estabelece 
uma base mais sólida para avançar em direção à nova 
economia, na qual as questões climáticas serão cada 
vez mais decisivas para a competitividade. para esse 
objetivo, as organizações precisarão confiar mais 
e mais nos indicadores orientados para o futuro a 
fim de conduzir suas estratégias em cenários mais 
restritivos de emissões de carbono e mudanças nos 
parâmetros físicos do clima.

esses indicadores incluem metas baseadas na 
ciência, uma abordagem adotada por 32% das em-
presas analisadas neste estudo. complementan-
do o sistema de navegação necessário para a nova 
economia, a metodologia de precificação interna de 
carbono já está sendo adotada por mais de 600 em-
presas em todo o mundo, e 19 dessas empresas es-
tão incluídas na amostra deste estudo. reconhecido 
pelo tcfD como uma ferramenta de transição, esse 
método consiste em incorporar um preço voluntário 
em suas próprias emissões, como forma de gerenciar 
riscos e oportunidades climáticos.

as decisões tomadas hoje por empresas, inves-
tidores e governos em áreas estratégicas, como 
energia e infraestrutura, moldarão seu curso de de-
senvolvimento no futuro. os resultados alcançados 
pelas empresas e apresentados neste estudo revelam 
a percepção predominante de que enfrentar as mu-
danças climáticas apresenta mais oportunidades do 
que riscos para o brasil e que investir para realizar 
essas mudanças faz mais sentido financeiro do que 
gerenciar impactos negativos relacionados ao clima.

Dessa forma, esperamos que esse aumento da 
conscientização das empresas também contribua 
para incluir riscos e oportunidades relacionados ao 
clima no planejamento estratégico e na tomada de 
decisões de investimento no brasil. É uma maneira 
de encarar as múltiplas crises que o brasil enfrenta 
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pelo menos dois fatores são considerados 
elementos-chave para enfrentar seus im-
pactos. o primeiro é a inovação, a fim de 
acelerar a transição para novas tecnolo-

gias e desenvolver soluções que ajudem a reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa (Gee) e capturar 
carbono da atmosfera. o segundo é a resiliência, por-
que precisaremos lidar com níveis crescentes de im-
previsibilidade associados a eventos climáticos cada 
vez mais frequentes e intensos.

o acordo de paris representou um marco impor-
tante; no entanto, sua implementação ainda depen-
de da superação de alguns desafios de governança, 
para que possa efetivamente permear políticas nos 
níveis internacional, nacional e local. para limitar o 
aquecimento global a menos de 2ºc, conforme pre-
visto no acordo de paris, uma taxa de descarboni-
zação de 7,5% p.a. deve ser cumprida até 2070 em 
âmbito internacional. se apontarmos para uma meta 
mais segura, que consiste em buscar esforços para 
limitar ainda mais o aumento da temperatura a 1,5ºc, 
devemos reduzir as emissões de carbono em 11,3% 
por ano, até 2090. no entanto, no ano passado, a taxa 
de descarbonização alcançada foi de apenas 1,6%, de 

acordo com o Índice de economia de baixo carbono 
2019 publicado pela pwc.

É por isso que, mais do que nunca, é necessá-
ria liderança do setor empresarial para aumentar a 
ambição no enfrentamento das mudanças climáticas 
e possibilitar caminhos para a descarbonização da 
economia. esse debate vai muito além do escopo das 
políticas climáticas internacionais e aborda várias 
agendas estratégicas: crescimento econômico, ino-
vação, infraestrutura, geração de emprego, apenas 
para citar alguns exemplos.

para entender esse desafio, o conselho empre-
sarial brasileiro para o Desenvolvimento sustentável 
(cebDs), com a colaboração com o cDp, fez uma 
análise detalhada de como as empresas estão inte-
grando questões climáticas na tomada de decisões 
de negócios no brasil e qual é o efeito conjunto do 
setor de negócios. o resultado é o estudo “how com-
panies are contributing to the paris agreement”. com 
base em nossas descobertas, apresentamos evidên-
cias claras de como a mudança climática incorpora 
um vetor principal de riscos e oportunidades para os 
negócios e que ações as empresas brasileiras estão 
adotando para enfrentar o desafio climático.

as mudanças climáticas 

estão conectadas direta 

ou indiretamente a três 

dos cinco riscos globais 

mais prováveis e a quatro 

dos cinco principais riscos 

globais em termos de 

impacto negativo

o documento foi construído a partir de respostas 
fornecidas por 61 empresas nacionais e globais que 
operam no brasil, em resposta a uma solicitação de 
informações enviadas pelo cDp em nome de inves-
tidores internacionais. De um total de 61 empresas, 
22 são empresas membros do cebDs. as empresas 
analisadas representam aproximadamente 90% do 
capital total negociado na bolsa de valores no brasil.

De acordo com o relatório Global de riscos 2019 
do fórum econômico Mundial (Wef), as mudanças 
climáticas estão conectadas direta ou indiretamente 
a três dos cinco riscos globais mais prováveis e a 
quatro dos cinco principais riscos globais em termos 
de impacto negativo. há também uma crescente com-
preensão de como a crise climática ameaça a estabi-
lidade financeira.

o exemplo mais impressionante é fornecido pela 
força-tarefa sobre Divulgações financeiras rela-
cionadas ao clima – tcfD, sob a direção do conse-
lho de estabilidade financeira – fsb. em junho de 
2017, a força-tarefa apresentou um conjunto de re-
comendações para divulgações voluntárias de riscos 
financeiros relacionados ao clima para torná-las con-
sistentes, comparáveis, confiáveis, eficientes e úteis 
para a tomada de decisões por bancos, seguradoras 
e investidores, gerando mais transparência em todo o 
investimento da cadeia.

os resultados do presente estudo mostram que 
as empresas brasileiras estão respondendo constan-
temente a essa demanda. também observamos que 
os esforços das empresas para entender os impac-
tos climáticos do ponto de vista financeiro contribuí-
ram para a realização de oportunidades associadas. 
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ao mesmo tempo, alavancando uma nova economia 
capaz de interromper as mudanças climáticas e, ao 
mesmo tempo, trazer prosperidade.

o brasil, um país com uma das menores taxas de 
intensidade de carbono do mundo, de acordo com o 
Índice de economia de baixo carbono 2019 publicado 
pela pwc, apresenta várias vantagens comparativas 
no atual cenário de transição da economia. no en-
tanto, para transformar essas vantagens comparati-
vas em vantagens competitivas, o país deve integrar 
riscos e oportunidades financeiros relacionados ao 
clima no planejamento estratégico, bem como na to-
mada de decisões políticas e de negócios.

o brasil também pode gerar valor econômico, 
oferecendo ao mundo soluções baseadas na nature-
za para reverter as mudanças climáticas através da 
captura e armazenamento de carbono na forma de 
florestas nativas ou plantadas, juntamente com práti-
cas sustentáveis de uso da terra, que representam as 
medidas de mitigação mais econômicas disponíveis. 
essa é uma das conclusões do relatório especial do 
ipcc sobre Mudanças climáticas e terras, publicado 
em agosto de 2019, em que afirma que as atividades 
agroflorestais, práticas de agricultura com baixo car-
bono e restauração podem contribuir para reduzir até 
10 Gtco2e por ano até 2050, o que equivale a 20% 
das emissões antropogênicas.

os resultados do estudo, elaborado em conjunto 
pelo cebDs e cDp, revelam que os riscos e oportu-
nidades climáticos já estão moldando as decisões de 
negócios. para ilustrar isso, apresentamos casos das 
melhores práticas adotadas pelas empresas mem-
bros do cebDs. as lições aprendidas pelas empresas 
podem ser úteis para a construção de políticas apro-
priadas, visando uma maior resiliência da economia e 
da sociedade brasileiras, tendo em vista as alterações 
causadas pelas mudanças climáticas. elas devem ser 
consideradas como uma variável vital nas propostas 
de reformas atualmente em discussão no país. como 
resultado, políticas econômicas, tributárias e am-
bientais, entre outras, não mais competiriam entre si, 
mas convergiriam para fortalecer a competitividade 
do brasil nessa nova economia.

a integração das questões climáticas no processo 
de formulação de políticas pode até fornecer solu-
ções para enfrentar o atual déficit orçamentário por 
meio de instrumentos financeiros inovadores, como 
títulos verdes e debêntures incentivadas. há um ape-
tite crescente dos investidores por esses produtos 
financeiros. um bom exemplo de seu potencial é o 
mercado de investimento de impacto global, uma 
abordagem que considera fatores ambientais, sociais 
e de governança (esG) em uma seleção de portfó-
lio estimada em us$ 502 bilhões, incluindo ativos 
de 1.300 investidores de impacto de todo o planeta. 
além disso, foram levantados us$ 521 bilhões com 
emissão de títulos verdes no mundo, us$ 7 bilhões 
somente na américa latina.

um bom caminho sobre o que fazer é aprender 
como algumas empresas estão desenvolvendo ma-
neiras inovadoras de superar os riscos percebidos e 
impulsionar o investimento em pesquisa e Desenvol-
vimento de soluções que contribuam para a descar-
bonização, uma estratégia que abrirá o caminho para 
a nova economia do século xxi.•

as decisões tomadas hoje por 

empresas, investidores e governos 

em áreas estratégicas, como energia 

e infraestrutura, moldarão seu curso 

de desenvolvimento no futuro
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Litígios 
climáticos, 

por Gabriel Mantelli, Joana nabuco e caio borges
coordenadores da conectas

a nova fronteira 
do aquecimento 

global

a mudança do clima – a que alguns já se referem por “crise 
climática” – é um dos maiores desafios da humanidade nos dias 
atuais. o aumento das temperaturas e da intensidade e frequência 
de eventos climáticos extremos já tem afetado de maneira grave a 
vida das pessoas. De acordo com o banco Mundial, as mudanças 
climáticas forçarão 143 milhões de pessoas a migrar nas regiões 
da áfrica subsaariana, da ásia do sul e da américa latina. 
violações aos direitos humanos estão – e estarão cada vez mais – 
associadas a esse novo cenário.
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asociedade civil organizada já tem intensi-
ficado sua atuação nesse novo contexto, 
especialmente nas iniciativas que buscam 
proteger áreas naturais, fiscalizar ativi-

dades poluidoras, influenciar o desenvolvimento de 
marcos normativos e articular a luta dos defensores 
e das defensoras socioambientais. cabe, agora, um 
passo além, a fim de que as medidas legislativas e 
administrativas, bem como as políticas corporativas 
alinhadas ao combate à mudança do clima, sejam re-
conhecidas como garantias necessárias para a prote-
ção efetiva dos direitos humanos.

o avanço da legislação climática nos contextos 
nacionais é um fenômeno que traz resultados ambí-
guos, pois não necessariamente melhora a efetivi-
dade da proteção climática, mas abre oportunidades 
para novos mecanismos e espaços de atuação nos 
níveis institucional e jurídico.

os litígios climáticos se apresentam como uma 
possibilidade estratégica na luta contra a mudança 
do clima e a favor da defesa dos direitos humanos. 
cada vez mais, organizações da sociedade civil têm 
se utilizado desses mecanismos. isso porque não só 
existe um fenômeno mundial de compartilhamento 
de experiências em torno desse instrumento – o que 
se pode constatar nos esforços da organização das 
nações unidas (onu) em dar visibilidade ao tema 
por meio do documento the status of climate chan-
ge litigation: a global review –, mas também porque 
o uso do litígio climático representa mais uma opor-
tunidade de trazer à tona a emergência climática no 
debate público.

o litígio climático se define como uma ferramenta 
jurídica apta a acionar o poder Judiciário e órgãos 
extrajudiciais para avaliar, fiscalizar, implementar e 
efetivar direitos e obrigações jurídicas relacionados 
às mudanças do clima. Dados indicam a existência 
de pelo menos 1.200 litígios climáticos ao redor do 
mundo, com o registro de casos de sucesso a favor 
da proteção do clima, como Massachusetts x epa nos 
estados unidos, o caso urgenda na holanda e o caso 
leghari no paquistão. nestes dois últimos casos, as 
ações demandavam melhores padrões de proteção 
climática, processos nos quais o poder Judiciário 
exigiu que autoridades obedecessem a melhores pa-
drões de proteção climática.

no brasil, a discussão sobre a viabilidade da liti-
gância climática avança. além de a litigância climática 
ser um fenômeno global, o brasil é o sétimo maior 
emissor global de gases de efeito estufa e já está 
sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas. 
eventos como a alteração dos regimes de chuva no 

sudeste e o aumento de temperatura em algumas re-
giões do nordeste vêm sendo cada vez mais associa-
dos a alterações estruturais nas condições climáticas.

CONTEXTUALIZANDO AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

as mudanças climáticas e seus efeitos negativos 
para o meio ambiente e a humanidade representam 
uma das maiores ameaças da atualidade. a interfe-
rência do ser humano na natureza tem se intensifica-
do desde o último século, ainda mais quando se leva 
em conta o papel da industrialização nesse período, 
de tal modo que indicadores ambientais – como au-
mento de temperatura, alterações no ciclo hidrológi-
co, derretimento de geleiras continentais, redução de 
gelo no ártico, aumento do nível do mar – mostra que 
algo, de fato, tem mudado profundamente em termos 
climáticos.

essas mudanças, que também podem ser enten-
didas de forma socioambiental, têm gerado conse-
quências particularmente danosas para comunida-

des e populações em situação de vulnerabilidade. Do 
mesmo modo, a sociedade como um todo está ex-
posta aos efeitos adversos das mudanças climáticas. 
crises hídricas, desertificação, enchentes, furacões 
e alterações nas estações do ano são exemplos de 
eventos que afetam milhões de pessoas, o que refor-
ça a noção de que as mudanças climáticas são um 
problema que requer soluções compartilhadas e sen-
so de coletividade local e global.

a agenda dos direitos humanos esteve relativa-
mente distanciada das pautas ambientais e climáti-
cas. a comunidade internacional tem, contudo, reco-
nhecido cada vez mais que a relação entre direitos 
humanos e mudanças climáticas é bastante próxima. 
o aumento dos impactos das mudanças climáticas 
afeta os direitos humanos, especialmente de pessoas 
e comunidades em situação de vulnerabilidade. uma 
das repercussões das mudanças climáticas é o au-
mento de eventos climáticos extremos e desastres 
socioambientais, o que impacta diretamente a agri-
cultura e as cidades. Direitos como alimentação e 

o litígio climático é uma 

ferramenta que permite 

acionar o poder Judiciário para 

avaliar, fiscalizar, implementar 

e efetivar direitos e obrigações 

legais relacionados às 

mudanças do clima
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moradia adequadas ficam comprometidos em função 
de tais eventos.

estados e organismos internacionais têm avança-
do no reconhecimento do vínculo entre as mudanças 
climáticas e os direitos humanos. essa relação direta 
foi expressamente reconhecida pelo conselho de Di-
reitos humanos da onu em 2008, por meio da reso-
lução 7/23. outros documentos como a Declaração 
de Malé de 2007, os acordos de cancún de 2010 e o 
acordo de paris de 2015 têm seguido o mesmo diag-
nóstico de reconhecer que há um vínculo forte entre 
direitos humanos e mudanças climáticas.

entre os impactos das mudanças climáticas so-
bre os direitos humanos, podem-se destacar aqueles 
que incidem sobre os direitos a um ambiente sadio, 
a uma vida digna, à saúde, à alimentação, à moradia 
adequada, à água, à propriedade individual e coletiva, 
ao acesso à cultura e à livre determinação de milhões 
de pessoas. levando-se em consideração normas 

internacionais, é cada vez mais importante a obri-
gação dos estados e de seus governos de proteger 
ativamente os direitos humanos diante dos perigos 
previsíveis, incluindo os causados pelas mudanças 
do clima.

o movimento por justiça ambiental e climática 
busca garantir que essas obrigações sejam cumpri-
das e direciona a atenção do debate público para os 
maiores riscos associados aos países e comunidades 
vulneráveis em termos socioambientais.

A QUESTÃO CLIMÁTICA NO CONTEXTO 
BRASILEIRO

no contexto brasileiro, a importância dada ao 
debate climático pelo governo federal remonta aos 
anos 1990, ainda nas discussões e iniciativas para 
proteção da camada de ozônio. a partir dos anos 
2000, o brasil passa a demonstrar uma postura 
mais altiva sobre a temática, especialmente se le-

varmos em consideração a elaboração de um plano 
nacional voltado ao assunto em 2008 e o estabeleci-
mento da política nacional sobre Mudança do clima 
(pnMc) em 2009. 

a legislação sobre mudanças climáticas e a es-
trutura institucional responsável por colocá-la em 
prática é bastante vasta no brasil. em 2015, por mais 
que o brasil tenha se empenhado no acordo de paris, 
comprometendo-se a reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa em níveis consideráveis, vê-se que, 
nos anos mais recentes, as políticas ambiental e cli-
mática perderam seu protagonismo, o que fica evi-
dente com o aumento dos índices de desmatamento e 
com as ameaças políticas de abandono do acordo de 
paris por parte do governo federal.

ainda que alguns litígios lidem tangencialmente 
com a questão do clima, pode-se dizer que, até o mo-
mento, não há nenhum caso relevante no brasil. De 
um lado, de fato, a maior parte dos casos que podem 

ser classificados como litigância climática consis-
te em ações genéricas ambientais e/ou de direitos 
humanos que tangenciam o tema das mudanças cli-
máticas. por outro lado, há no brasil uma crescente 
literatura e mobilização que tem se orientado para a 
reflexão dos temas de direito ambiental e mudanças 
climáticas, como justiça climática e direito dos de-
sastres, e, em termos práticos, da litigância climática.

QUAIS OS POSSÍVEIS PEDIDOS  
EM UM LITÍGIO CLIMÁTICO

em termos jurídicos, os pedidos dizem respeito à 
prestação jurisdicional que a parte autora faz na ação 
judicial. em outras palavras, significa o conjunto de 
solicitações que a parte autora faz no processo judi-
cial. a legislação brasileira prevê a possibilidade de 
pedidos certos (mais específicos) ou pedidos genéri-
cos, desde que ambos se relacionem com o objeto da 
ação e a fundamentação de fato e de direito. 

Quando os pedidos são aceitos pelo poder Judiciá-
rio, as decisões dos processos judiciais culminam em 
títulos executivos – decisões que ordenam os réus a 
fazerem o que está previsto nas decisões – com obri-
gações de dar coisa, obrigação de fazer, obrigação de 
não fazer e/ou obrigação de pagar quantia certa.

ações climáticas comportam diversos tipos de 
pedidos, os quais vão depender do objeto da ação e 
do resultado pretendidos. pedidos podem ter relação 
com alteração e fiscalização de políticas públicas, 
solicitação de disponibilização de informações climá-
ticas, obrigações de fazer e não fazer relacionadas 
com mitigação e adaptação climáticas etc.

compreendendo-se o litígio climático como inse-
rido no litígio estratégico, alguns aspectos devem ser 
considerados. o planejamento da estratégia de advo-
cacy e sensibilização do público passa a ser tão re-
levante quanto o desenho jurídico-processual do lití-
gio climático em si. o litígio estratégico tem diversas 
funções. entre elas, é importante assegurar o efeito 
simbólico da ação tomada. nesse contexto, embora o 
provimento judicial favorável seja sempre um aspec-
to relevante, ele pode vir a não ser até mesmo o mais 
importante. 

a experiência do movimento de direitos humanos 
com litigância estratégica é testemunha de que al-
gumas conquistas em avanços de proteção judicial 
dos direitos humanos e fundamentais podem levar 
anos. organizações, por vezes, levam ao Judiciário 
uma mesma causa reiteradas vezes. essa estratégia 
é um reconhecimento de que o contexto político, as 
transformações sociais e a evolução dos parâmetros 
jurídicos influenciam no resultado final. •
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Comece a combater a 

imagine que seu filho padece de uma doença crônica para a qual ele 
precisa tomar pílulas diariamente. o hospital local deveria fornecer 
medicamentos gratuitamente, mas quando você chega, os funcionários 
dizem que os remédios que seu filho precisa estão em falta. um amigo da 
família conhece alguém que pode lhe vender o medicamento, mas o custo 
é equivalente ao que você ganha em uma semana. sem a medicação, a 
condição do seu filho se deteriorará, forçando você a gastar o dinheiro 
normalmente usado para fornecer à sua família outras necessidades 
básicas. pode parecer um caso excepcional, mas para milhares de 
famílias em todo o mundo, essa é a realidade diária.

corrupção
por Delia ferreira rubio
presidente da transparência internacional

elisabeth andvig
especialista de projetos da iniciativa de 
parceria contra a corrupção 

Quer 
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muns em todo o mundo, mas esse caso mostrou que 
isso também acontece em países onde os sistemas e o 
estado de direito devem impedi-lo.

outro escândalo eclodiu em porto rico durante o 
verão, onde o ex-secretário de educação foi preso sob 
a acusação de direcionar us$ 15,5 milhões para em-
preiteiros com conexões políticas. a educação é um 
setor caracterizado por grandes quantias de dinheiro 
público, com 20 a 30% do orçamento de um país usado 
para educação, e a corrupção pode ocorrer nos níveis 
político, administrativo e de sala de aula. a corrupção 
na educação ameaça o bem-estar da sociedade, des-
trói a confiança social e piora a desigualdade. isso pre-
judica o desenvolvimento, eliminando a educação da 
força de trabalho futura – a liderança e a esperança 
para o futuro.

os orçamentos educacionais também são afetados 
por práticas corruptas de compras públicas e custos de 
manutenção falsos dos prédios das escolas. a corrup-
ção nas compras públicas é uma questão importante 
em muitos contextos, como destacou o recente escân-
dalo da odebrecht. a corrupção tem consequências 
de longo alcance para a qualidade e disponibilidade de 
serviços básicos, não apenas um impacto negativo na 
vida cotidiana das pessoas, mas também na economia 
e no meio ambiente. Diminui o potencial de crescimen-
to econômico e distorce a concorrência, afetando em-
presas, trabalhadores, cidades e comunidades.

os oDs oferecem uma estrutura ambiciosa e con-
vincente para a transformação, reconhecendo a im-
portância das instituições para promover estados e 
sociedades mais resilientes. no entanto, para que os 
esforços anticorrupção sejam eficazes, precisamos 
reconhecer toda a complexidade da corrupção  suas 
causas e efeitos – para abordar completamente as es-
truturas e dinâmicas subjacentes. para os estados, é 
importante alinhar os planos de ação para a implemen-
tação dos oDs com as estratégias anticorrupção.

o setor privado também deve ganhar enormemen-
te com ações efetivas contra a corrupção, reduzindo 
o custo de fazer negócios. as empresas assumiram 
compromissos com os oDs e agora precisam de-
monstrar liderança neles. as empresas comprometi-
das com a implementação de políticas e práticas anti-
corrupção estarão em melhor posição para contribuir 
com os oDs.

o enfrentamento da corrupção exigirá a ação con-
certada de governos e empresas por meio de proces-
sos com várias partes interessadas, bem como o uso 
das mais recentes tecnologias da Quarta revolução 
industrial para capturar, analisar e compartilhar dados 
a fim de prevenir, detectar e impedir comportamentos 

corruptos. a cúpula de impacto no Desenvolvimento 
sustentável do fórum econômico Mundial será uma 
oportunidade para as empresas e outras partes inte-
ressadas discutirem ações efetivas e implementação 
dos oDs, incluindo estratégias anticorrupção.

a iniciativa de parceria contra a corrupção (paci) 
realizará uma sessão com o centro para a Quarta re-
volução industrial, analisando como as tecnologias 
– desde os sistemas de compras baseadas em block-
chain às plataformas de crowdfunding anticorrupção 
– prometem transformar a luta contra a corrupção. a 
paci também está trabalhando com as partes interes-
sadas, como o pacto Global da onu, por meio de sua 
plataforma de ação no oDs 16, para garantir um diálo-
go significativo e a implementação do oDs 16 e além.

no final das contas, a corrupção afeta todos os cin-
co pilares do desenvolvimento sustentável – pessoas, 
planeta, prosperidade, paz e parcerias. se levarmos a 
sério o compromisso com o qual queremos entregar 
um futuro sustentável para todos, precisamos levar a 
sério a luta pelo fim da corrupção.•
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e ntre as mais diversas esferas que vêm 
sendo continuamente impactadas pelas 
transformações tecnológicas, políticas, 
sociais e culturais dos últimos tempos, a 

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

em alguns países, a revenda de produtos farma-
cêuticos é uma importante fonte de renda para os pro-
fissionais de saúde. os medicamentos prescritos para 
distribuição gratuita costumam ser perdidos por roubo 
ou simplesmente não contabilizados antes de acabar 
no mercado negro. a corrupção no setor de saúde as-
sume muitas formas – e a corrupção nos serviços e na 
indústria de saúde pode aumentar os preços de me-
dicamentos e equipamentos, diminuir a qualidade dos 
cuidados e produtos e impedir a resposta necessária a 
ferimentos e doenças.

a cada ano, us $ 7,35 trilhões são gastos em cui-
dados de saúde em todo o mundo, mas us$ 455 bi-
lhões são perdidos por fraude e corrupção, levando à 
morte mais de 140.000 crianças. o relatório recente 
da transparency international – Global corruption ba-
rometer (Gcb) – áfrica 2019 destacou alguns desses 
problemas. nos 12 meses anteriores à pesquisa, cerca 
de 14% das pessoas que acessaram serviços de saúde 
pagaram propinas a profissionais de saúde – e a pro-
pina afeta mulheres e crianças mais do que o resto da 
população.

agora entendemos como a corrupção pode prejudi-
car o desenvolvimento humano, e precisamos abordar 
completamente seus efeitos corrosivos para ter algu-
ma esperança de alcançar os objetivos de Desenvol-
vimento sustentável (oDs). em particular, o oDs 3, 
sobre saúde e bem-estar, está em risco se a corrupção 
nas instituições de saúde pública não for tratada com 
urgência. os produtos farmacêuticos, com base em 
sua participação nos gastos totais com saúde (cerca 
de 50%) e no alto valor de mercado, são ímãs para a 
corrupção e práticas antiéticas.

os oDs objetivam alcançar a sustentabilidade eco-
nômica, social e ambiental até 2030. a corrupção tem 
o potencial de prejudicar a implementação bem-suce-
dida de todas as 17 metas. sem uma ação significativa 
contra a corrupção, é provável que o progresso em di-
reção aos outros objetivos seja extremamente limitado, 
dificultando o crescimento econômico, aumentando a 
desigualdade e inibindo a prosperidade.

a corrupção prospera em condições em que a res-
ponsabilidade e as instituições são fracas e em que 
há uma expectativa compartilhada de comportamento 
corrupto. o caráter coletivo e sistêmico da corrupção 
também dificulta o tratamento. a corrupção mina pro-
fundamente a legitimidade e a confiança nas institui-
ções públicas e molda a percepção das pessoas sobre 
o desempenho do governo e a eficácia do estado. isso 
distorce a distribuição de serviços públicos e tem um 
impacto desproporcional sobre grupos marginalizados 
e vulneráveis, levando ao aumento da desigualdade. 
embora muitas formas de corrupção afetem homens e 
mulheres, isso impacta desproporcionalmente as mu-
lheres, que também representam uma parcela maior 
dos pobres do mundo.

isso torna mais urgente do que nunca atingir as 
metas anticorrupção do oDs 16 – não apenas porque 
é importante para promover a transparência, a respon-
sabilidade e a integridade por si mesmo, mas também 
porque pode servir como base para alcançar a imple-
mentação bem-sucedida de todos os oDs restantes. 
a corrupção está intrinsecamente ligada a todos os 17 
oDs, indo muito além das instituições e dos fluxos fi-
nanceiros, afetando os serviços e os setores com os 
quais lidamos todos os dias. Às vezes, esses proble-
mas chegam mais perto de casa do que esperávamos.

a operação “varsity blues” revelou recentemente 
como atores de hollywood e ceos de alto nível nos 
eua pagavam propinas e se envolviam em fraudes 
acadêmicas para levar seus filhos para faculdades e 
universidades de elite. subornos por acesso à educa-
ção e pagamento de diplomas e certificados são co-

a corrupção está 

intrinsecamente ligada 

a todos os 17 oDs, indo 

muito além das instituições 

e dos fluxos financeiros, 

afetando os serviços e 

os setores com os quais 

lidamos todos os dias
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por Kelly nascimento
editora de insight bioma

brasil fecha 2019 com a notícia de que a 
desigualdade cresce. e a tendência é de 
continuar aumentando. o país de 12 milhões de 
desempregados corre o risco de ver suas fissuras 
sociais se aprofundarem num momento de baixo 
crescimento econômico e escassez de ideias 
transformadoras. o governo do presidente Jair 
bolsonaro dá sinais que uma agenda social de 
desenvolvimento não está entre suas prioridades. 
e as estatísticas da área mostram que já passou 
da hora de agir.

brasileiro

Um 
drama
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em dezembro, o programa das nações uni-
das para o Desenvolvimento (pnud) tradu-
ziu em números uma sensação que todo 
brasileiro que circula pelo país com um 

olhar mais atento já havia percebido: o país está mais 
pobre e desigual. no novo ranking do Índice de De-
senvolvimento humano, o brasil caiu uma posição, 
ocupando o 79º lugar. um olhar mais atento, que es-
miúce os componentes analisados para chegar a tal 
conta, é necessário para se entender o real drama 
brasileiro.

o relatório da onu mostra que o brasil tem a se-
gunda maior concentração de renda do mundo: 1/3 de 
todas as riquezas nas mãos do 1% mais rico. Quando 
se faz um recorte do iDh “ajustado às desigualda-
des”, o país fica na 102ª posição, entre 150 países. À 
luz desses dados, a onu defende que o brasil priori-
ze seus esforços no combate à desigualdade de ren-
da. Mas não é essa a meta do governo federal nos 
próximos anos.

segundo compilação de 90 indicadores nacionais 
feita pela folha de s. paulo, a maioria deles regrediu 
nos seis primeiros meses de governo Jair bolsonaro. 
Das 87 estatísticas oficiais, 44 pioraram, 15 permane-
ceram estáveis e 28 apresentaram alguma melhora. 
entre os indicadores que mais apresentam deterio-
ração estão os de educação, saúde e meio ambiente.

em pesquisa lançada no segundo semestre deste 
ano, a fundação Getulio vargas (fGv), por meio de 
seu centro de políticas sociais, revelou que o brasil 
vivia a alta mais demorada da desigualdade de renda 
do trabalho nas séries históricas. foram 17 trimestres 
consecutivos de alta quando comparados ao mesmo 
período do ano anterior. a pesquisa já apontava que 
o aumento observado no último trimestre era o me-
nor da série de aumento consecutivos demonstrando 
tendência a estabilização.

numa atualização com dados já do segundo se-
mestre, a instituição sugere que a desigualdade pare-
ce estar chegando a seu topo em 2019. “De julho a se-

tembro, a renda individual da metade mais pobre caiu 
2,368%, enquanto a renda dos 10% mais ricos subiu 
0,64% – uma diferença de 3 pontos percentuais”, de-
talha Marcelo neri, diretor do fGv social. ele pontua 
que, entretanto, há uma tendência de desaceleração 
da desigualdade. a comparação de três trimestres de 
2018 e os três de 2019 mostra que a renda individual 
da metade mais pobre encolheu 3,5%. Já a dos 10% 
mais ricos cresceu 0,97.

Marcelo neri destaca que houve evolução da desi-
gualdade horizontal de renda entre diferentes grupos 
sociais. Jovens, analfabetos, negros e moradores das 
regiões norte e nordeste tiveram sua renda reduzida 
em pelos menos duas vezes mais que a média geral 
da população. a persistência do aumento da desi-
gualdade é o problema psicossocial com que o presi-
dente Jair bolsonaro terá de lidar, mais cedo ou mais 
tarde. “o que tem piorado no brasil é a desigualdade. 
no último trimestre da série, terminado em junho, re-
gistramos o menor aumento numa sequência de 17 

trimestres. aumentou menos, mas continua crescen-
do”, observa do diretor da fGv social.

neri também esmiuçou a desigualdade, sob a len-
te da variação da razão entre o 1% mais rico e dos 
50% mais pobres. o gap entre esses dois polos cres-
ceu 41,7% entre o fim do primeiro mandato de Dilma 
rousseff (2014) e os primeiros seis meses de gover-
no bolsonaro. “o efeito desemprego foi um grande 
propulsor da queda de renda e do aumento da desi-
gualdade. entretanto o impacto do valor da educação 
foi ainda maior, e a jornada de trabalho tornou-se o 
terceiro fator de impacto. obviamente, o desaqueci-
mento geral da economia, em especial nos segmen-
tos da base da distribuição, gera efeitos em todas 
essas dimensões”, explica neri. 

trocando em miúdos, a participação no mercado 
de trabalho atuou no sentido de expandir a renda, só 
que mais no crescimento da renda média do que na 
desigualdade. “o grande fator de crescimento inclu-
sivo é a expansão da educação que segue expandindo 

relatório da onu mostra 

que o brasil tem a segunda 

maior concentração de renda 

do mundo: 1/3 de todas as 

riquezas nas mãos do 1% 

mais rico
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mais na base, cuidados devem ser tomados para po-
tencializar esse impacto, dada sua natureza estrutu-
ral”, complementa.

se tivesse de dar um conselho ao presidente, o di-
retor da fGv social recomendaria maior investimen-
to em educação para as camadas mais pobres. “os 
dados econômicos deixam claro que o retorno em 
crescimento de renda e diminuição da desigualdade 
passa necessariamente por acesso à educação”, afir-
ma neri.

VERDE E AMARELA
Do governo federal, as propostas não parecem al-

vissareiras. não é segredo que a equipe econômica, 
sempre que pode, sugere cortes nas rubricas sociais 
do orçamento. o “pacote Guedes” apresentado em 
novembro recebeu críticas justamente por fragilizar 
mecanismos de proteção de aporte na área social.

um dos pontos criticados é a proposta de juntar 
os limites de saúde e educação, o que abriria a possi-
bilidade de opção por uma dessas despesas em uma 
eventual pressão pela elevação de ambas – hipótese 
bastante factível em um cenário de precarização do 
mercado de trabalho.

“Quanto mais o governo insistir apenas na auste-
ridade neste momento, mais a economia permanece-
rá em crise, impedindo o próprio ajuste fiscal. não há 
nenhuma proposta nesse plano que vise uma solução 
para a nossa insuficiência de demanda, que persiste 
há anos, e suas motivações no cenário atual, o de-
semprego, o endividamento das famílias e empresas, 
que por sua vez limitam as perspectivas de receitas 
e terminam inibindo o investimento privado”, pontua 
nelson Marconi, professor da fGv.

um dos grandes problemas sociais do país é o de-
semprego. apesar de ter começado a cair nos últimos 
meses, ainda são 12 milhões de brasileiros nessa si-
tuação. e os jovens são os que mais sofrem. 

segundo dados da pesquisa nacional por amos-
tra de Domicílios contínua – pnaD contínua, os 
jovens foram os maiores perdedores de renda do 
trabalho nos últimos cinco anos. enquanto outros 
grupos tradicionalmente excluídos como analfabe-
tos, negros e moradores da regiões norte e nordes-
te apresentam reduções de renda pelos menos duas 
vezes maior que a da média geral, a perda foi 5 e 
7 vezes mais forte entre jovens de 20 a 24 anos e 
entre os jovens adolescentes, respectivamente. há 

aumento na desigualdade de renda nesse grupo de 
jovens, 41,2% maior que o aumento observado para 
o conjunto da população, indicando a necessidade de 
entender a dinâmica dos diversos segmentos juvenis. 
senão vejamos: entre o quarto trimestre de 2014 e o 
segundo trimestre de 2019, a perda de renda média 
acumulada de –14,66% do total dos jovens foi menos 
expressiva que a de alguns grupos de jovens: 15 e 19 
anos (–26,54%), 20 e 24 anos (–17,76%), nordestinos 
(–23,58%) e analfabetos (–51,1%).

“De maneira geral, entre os jovens a renda da 
metade mais pobre caiu –24,24% contra–14,66% da 
média geral. os fatores de queda da renda e aumento 
de desigualdade entre os jovens são os mesmos: au-
mento de desemprego, redução de jornada de traba-
lho, queda do salário por hora/ano de estudo. os anos 
de estudo e a participação trabalhista são as variá-
veis mais sob controle entre os jovens que atenuam 
duplamente os efeitos desta recessão excludente”, 
detalha Marcelo neri.

para especialistas em políticas públicas, a pro-
posta de bolsonaro para diminuir o desemprego entre 
jovens pode esgarçar ainda mais o tecido social do 
país. o destaque é o programa verde amarelo, lança-

do pelo governo com o intuito de promover a geração 
de vagas de trabalho para jovens, instituído pela Me-
dida provisória 905/19. segundo o governo, a ideia 
é “reduzir o desemprego entre jovens, por meio de 
incentivos a empresas para contratar trabalhadores 
entre 18 e 29 anos, sem experiência na carteira, por 
dois anos”. entre outras medidas, estabelece isen-
ções fiscais aos empregadores e modifica a legisla-
ção trabalhista para estimular o primeiro emprego 
(com salário limitado a 1,5 salário mínimo por mês). 

um dos pontos mais criticados da Mp é a contri-
buição previdenciária de 7,5% do seguro-desemprego. 
o secretário-executivo da intersindical — central da 
classe trabalhadora, edson Índio, considera absurdo 
onerar os desempregados com o pagamento da con-
tribuição previdenciária quando acessarem o seguro-
desemprego. “a Mp não apenas desonera as empre-
sas de obrigações, de contribuições para a previdência 
social, da contribuição do fGts, mas se constitui em 
uma nova reforma trabalhista que vai, a rigor, preca-
rizar ainda mais o mercado de trabalho, vai barbarizar 
ainda mais as relações de trabalho no brasil, vai fragi-
lizar o trabalho no brasil, fragilizar sobretudo o empre-
go formal, quando a gente sabe que o trabalho formal 
é a porta de entrada da proteção social no brasil e nos 
países mais desenvolvidos no mundo”, critica. 

parte dos parlamentares do senado e da câmara 
dos Deputados consideram que a Mp é inconstitucio-
nal, por alterar artigos da consolidação das leis do 
trabalho (clt). e, pelos cálculos da instituição fis-
cal independente (ifi) do senado, o programa verde 
amarelo tem um viés mais arrecadatório – ou seja, 
reforçar o caixa do governo – do que de incentivo 
ao emprego. os números divulgados pelo governo 
apontam uma renúncia de r$ 10,6 bilhões entre 2020 
e 2024 para um ganho de r$ 12 bilhões no mesmo 
período, valores próximos aos projetados pelo órgão. 
o presidente do senado, Davi alcolumbre (DeM-ap), 
já afirmou que estuda devolver parte do programa ao 
governo sem votar.

e no meio do deserto de boas propostas, uma ar-
ticulação do congresso nacional parece promissora. 
um grupo de deputados, liderados por tabata amaral 
(pDt-sp), lançou um pacote de propostas legislativas 
para reduzir a desigualdade e a pobreza no brasil. in-
titulado de agenda para o Desenvolvimento social, o 
pacote prevê a apresentação de pelo menos sete pro-
jetos de lei e uma proposta de emenda à constituição 
que versam sobre garantia de renda, inclusão produ-
tiva, proteção ao trabalhador, água e saneamento, go-
vernança e incentivos. o que pode render bons frutos 
em 2020. a conferir. •
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por ladislau Dowbor
professor de economia da puc-sp

É tempo de pararmos de apenas comentar os irresponsáveis no poder, nos países latino-

americanos, e pensar de maneira mais ampla sobre o que está acontecendo. a venezuela é um 

ótimo exemplo: país grande e com imensas reservas de petróleo, criou uma elite que entregava o 

óleo para os grupos americanos em troca de gordos royalties que serviam para o consumo de luxo 

de uma minoria dirigente, complementado com férias em Miami. essa elite, amplamente satisfeita 

com a sua prosperidade, nunca concebeu o petróleo venezuelano como um recurso natural do país, 

destinado ao usufruto de todos; e nunca investiu esses recursos no desenvolvimento nacional. o 

resultado disso foi um vazio econômico que não abriu espaço para a crescente população, nem 

em termos de infraestruturas, nem de produção agrícola e industrial, e muito menos em termos de 

políticas sociais decentes. para a população venezuelana, evidentemente, isto não funcionou.

o desastre 
Desigualdade,

latino-americano
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e se recusa a aceitar a volta ao passado; mas o país 
também não consegue funcionar com as elites fora 
do poder, pois a capacidade dessas elites de desarti-
cular as políticas públicas e de paralisar a economia 
é muito grande; em particular porque contam com o 
apoio norte-americano. o impasse tem uma raiz, de-
nominador comum das nossas crises: nesse infeliz 
subcontinente da desigualdade, as elites não aceitam 
reduzir seus privilégios, e as populações não aceitam 
mais a miséria e a humilhação a que são submetidas. 
vivemos um trágico impasse, e é tempo de novos ca-
minhos.

não é muito misterioso fazer o elo entre a im-
plosão política e econômica da américa latina, e a 
principal deformação estrutural que é a desigualdade. 
o que as nossas elites não estão conseguindo enten-
der, em parte por ignorância e em parte por ganância, 
é que o chamado “povo”, o pacato, submisso e humil-
de povo, está com o “saco na lua” de não poder ter 
uma clínica decente onde a mulher possa parir, uma 
escola decente para os filhos, um emprego produtivo 
neste continente, onde há tantas coisas a fazer. não 
estamos mais no país nem no subcontinente do “sim, 

lhe das fortunas dos 206 bilionários que controlam o 
brasil: contam-se nos dedos os que produzem algo. 
são essencialmente donos de bancos, de holdings, de 
participações acionárias, de fundos de investimento, 
de cotas e semelhantes. estão longe os capitalistas 
que investiam e produziam, trata-se de gente que 
“vive de rendas”.

para dar um exemplo, Joseph safra tem uma for-
tuna de r$ 95 bilhões, que aumentou em 19 bilhões, 
nos últimos 12 meses, entre 2018 e 2019. em 2012, 
tínhamos 74 bilionários com patrimônio declarado de 
346 bilhões de reais; em 2019, temos 206 bilionários 
que detêm mais de 1.200 bilhões. literalmente, esses 
bilionários que representam o “poder profundo” es-
tão lavando a burra, ou seja, estão drenando a econo-
mia, com pouquíssimos investimentos efetivamente 
produtivos. caso alguém não tenha notado, é o sexto 
ano que estão “consertando o país”. lembrando que, 
desde 1995, as elites brasileiras não pagam impostos 
sobre os valores obtidos com a especulação financei-
ra, pela isenção dos “lucros e dividendos distribuí-
dos”. eu, professor, pago 27,5% de imposto sobre o 
meu salário. a deformação é sistêmica. criou-se uma 
classe de parasitas que não investem nem pagam im-
postos. Mas fazem política o tempo todo.

Quando não há um mínimo de ética nas regras do 
jogo e nos comportamentos econômicos, aumenta a 
desigualdade, pois os mais ricos transformam o po-
der econômico em poder político, no sentido amplo, 
ou seja, não só nos processos eleitorais, mas também 
nas leis que nos regem, no Judiciário que controla 
a sua aplicação, na mídia e nos poderes locais. em 
termos éticos, é evidente que os ricos não merecem 
a fortuna que têm, nem os pobres ou remediados, as 
dificuldades e frequentes dramas que enfrentam. há 
uma imensa injustiça que assola o nosso país.
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essas elites parasitárias foram atacadas 
com movimentos fortes ainda antes de 
hugo chávez, mas foi com ele e por meio 
da única estrutura organizada de contra-

poder no país, as forças armadas, que foi possível 
inverter a equação: o petróleo foi reapropriado e 
seus recursos direcionados aos interesses popula-
res e investimentos produtivos. tampouco funcio-
nou, não pelo lado econômico dessa vez, mas, sim, 
pelo lado político. as elites não iriam se conformar 
com a perda dos gigantescos privilégios improduti-
vos, nem os americanos com a perda do controle do 
petróleo venezuelano, tão próximo e tão estratégico. 
reforçou-se a aliança das elites com os estados uni-
dos e gerou-se um clima permanente de boicote e 
consequente desorganização política e econômica na 
venezuela, inclusive com a tentativa de golpe contra 
chávez, além do atual bloqueio que apenas agrava a 
situação da população.

temos aqui uma peça importante para a com-
preensão dos nossos dilemas: a venezuela não po-
deria continuar a funcionar com elites parasitárias, 
quando o povo hoje conhece os potenciais do país 

sinhô”, ou de indígenas vistos como folclore, ou de 
mulheres submissas, ou de negros que concordam.

as alternativas são claras: ou nos democratizamos 
e organizamos um pacto nacional pela redução das 
desigualdades e pela inclusão produtiva da massa da 
população, ou vamos afundar cada vez mais na violên-
cia e no desastre político, econômico e social. e cabe 
às elites, que controlam as principais rédeas do poder, 
responsabilizarem-se pelos dramas que vivemos. a 
massa de pobres e remediados, que constitui a ampla 
maioria, não é responsável pela deformação das regras 
do jogo e pela escandalosa dilapidação dos nossos re-
cursos. Quem é responsável pelo caos criado, país por 
país, são suas elites: as grandes fortunas, com seus 
políticos, juízes e jornalistas, bem como a tropa de 
choque de advogados, informáticos e managers, que 
vivem de bons salários e constituem a classe média 
tecnocrática. a crise é sistêmica, e os responsáveis 
são aqueles que a criaram e a agravam, dia após dia.

a desigualdade não consiste apenas na pobreza, 
mas na perda de governabilidade das nossas nações. 
ou seja, a desigualdade, esse câncer do passado her-
dado do presente desarticulado, tem de ser vista em 
sua dimensão estruturante, ou desestruturante, da 
sociedade. não haverá soluções sem enfrentá-la.

Justiça é fundamental. uma sociedade, para fun-
cionar, tem de assegurar um mínimo de equilíbrio nas 
oportunidades e no destino dos diversos atores que a 
compõem. no centro dos dilemas não estão os dese-
quilíbrios orçamentários, com os quais se encobrem 
os problemas reais, mas sim o resgate da ética, ele-
mento fundamental para qualquer sociedade que fun-
cione. no brasil, nós já produzimos o suficiente para 
assegurar uma vida digna e confortável a todos, sem 
precisar para isso de medidas draconianas: basta um 
pouco de redução da desigualdade. os bens e servi-
ços atualmente produzidos representam 15 mil reais 
por mês por família de quatro pessoas. não somos 
um país pobre, somos um país rico, mas com poucos 
ricos e muitos pobres. isso não funciona. Do lado da 
massa da população, e não apenas para os eternos 
“pobres”, o fato ético básico é que eles não são res-
ponsáveis pela deformação das regras do jogo, que 
tanto os prejudicam. não são eles que fazem as leis, 
nem são eles que as aplicam ou distorcem. Que culpa 
têm as crianças que nascem na miséria? ou os jo-
vens que se debatem num beco sem oportunidades?

Do lado dos ricos, o dilema ético é igualmente cla-
ro: eles estão se empanturrando ao mesmo tempo em 
que paralisam o desenvolvimento do país. falar em 
merecimento, o manto com o qual se cobrem, só pode 
ser má-fé ou ignorância. a forbes nos traz o deta-

uma sociedade, para 

funcionar, tem de assegurar 

um mínimo de equilíbrio nas 

oportunidades e no destino 

dos diversos atores que a 

compõem
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piñera, com bolsonaro, com trump, com erdogan, 
com Duterte, com boris Johnson, com orbán e tantos 
outros. o problema não está na boçalidade desses lí-
deres, sempre haverá boçais ambiciosos, mas sim no 
fato das massas desesperadas votarem em qualquer 
candidato que se apresente “contra tudo isso aí”; e, 
em particular, na disposição das elites em entregar 
o país a esses boçais, conquanto possam manter ou 
ampliar seus privilégios. na raiz do problema está a 
desigualdade, a acumulação de privilégios absurdos 
frente a uma população cada vez mais indignada. os 
mais ricos, para assegurarem o futuro das suas fa-
mílias – justificativa tão frequente para as fortunas 
que acumulam – fariam melhor em contribuir com a 
construção de uma sociedade equilibrada, que fun-
cione para todos.

politicamente, no sentido de fazer a sociedade no 
seu conjunto funcionar, o sistema está falido. em ter-

o clima generalizado de 

insegurança criado gera 

precisamente comportamentos 

sociais patológicos, busca 

desesperada de bodes 

expiatórios, de “culpados” 

sobre os quais possam ser 

descarregados os medos e 

os ódios. campo fértil para 

oportunistas
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mos econômicos, o sistema é literalmente burro. o 
que é particularmente chocante, e vem sendo objeto 
dos meus trabalhos, como o livro “a era do capital 
improdutivo”, mas também de inúmeros pesquisado-
res de primeira linha como Joseph stiglitz, thomas 
piketty, paul Krugman, amartya sen, Michael hud-
son, além de um conjunto de núcleos de pesquisa 
econômica e social na unicamp, na puc-sp, na ufrJ 
e em outros centros, é que manter a renda e a rique-
za concentradas em poucas mãos paralisa as nossas 
economias. lembremos que o problema é mundial. 
atualmente 26 pessoas no mundo acumularam mais 
riqueza do que possuem 3,9 bilhões de pessoas, me-
tade mais pobre do planeta. a américa latina apenas 
apresenta uma deformação mais grotesca do proces-
so global de financeirização.  

particularmente importante é entender o meca-
nismo. stiglitz mostra que acumular riqueza aumen-

tando a produção é diferente de enriquecer se apro-
priando da riqueza dos outros. o imenso sucesso de 
“o capital no século xxi”, de piketty, se deve, essen-
cialmente, do fato dele conseguir demonstrar que o 
pib mundial vem crescendo numa faixa de 2,5% com 
a produção concreta de bens e serviços, enquanto as 
aplicações financeiras, constituídas essencialmen-
te por especulação improdutiva, rendem entre 7% e 
9%. ou seja: o capitalismo que investia e produzia foi 
substituído por um capitalismo que literalmente vive 
de especulação, o “capitalismo extrativo”, nas pala-
vras de Marjorie Kelly e ted howard. a financeiriza-
ção generalizada criou um capitalismo que funciona 
para o 1%, mas não para o resto do mundo. os au-
tores mencionados trazem todas as demonstrações 
científicas necessárias.

Mas particularmente útil, além dos cientistas, é 
olhar o que funciona na china, no canadá, na coreia 

injusta, esta sociedade tornou-se igualmente 
politicamente disfuncional. em termos de procedi-
mentos democráticos, a partir de um certo grau de 
desigualdade, a sociedade apenas multiplica confli-
tos, tensões e ódios. Já temos quase um milhão de 
pessoas nas prisões, 40% delas sem processo; e ma-
tamos anualmente 60 mil pessoas, majoritariamente 
jovens homens e negros. em 2018, a polícia matou 
uma média de 14 pessoas por dia. e temos palhaços 
explicando que não matamos o suficiente. o clima ge-
neralizado de insegurança criado no país gera preci-
samente comportamentos sociais patológicos, busca 
desesperada de bodes expiatórios, de “culpados” so-
bre os quais possam ser descarregados os medos e 
os ódios. campo fértil para oportunistas.

os processos sociais colaborativos, únicos porta-
dores efetivos de progresso, são substituídos por di-
visões que nos polarizam. isso se dá com Macri, com 
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SEGURANÇA
DE BARRAGENS

é prioridade na Usina Belo Monte

Da Casa de Força Principal a cada um dos diques, todas 
as estruturas são monitoradas* e fiscalizadas rotineiramente.

*Hidrelétrica considerada uma das mais bem equipadas do país, com 1.976 instrumentos de monitoramento.
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do sul, nos países nórdicos. o sistema que funcio-
na foi igualmente aplicado no new Deal dos estados 
unidos nos anos 1930; na europa do pós-guerra no 
chamado Welfare state; no brasil, na década de 2003 
a 2013, chamada pelo banco Mundial de “a década 
dourada da economia brasileira”. todas essas ex-
periências consistiram na utilização do estado para 
melhorar a situação das famílias, assegurando o bem 
comum. a fórmula é simples: com mais recursos 
para gastar, as famílias passam a consumir mais, es-
timulando as empresas, que expandem empregos e 
investimentos produtivos. tanto a demanda das famí-
lias gera impostos sobre o consumo e receita para o 
estado como a atividade ampliada das empresas gera 
impostos sobre a produção e mais receitas para o es-
tado. e a conta fecha.

o estado dispondo de mais recursos pode, por um 
lado, ampliar o bem-estar das famílias (que não se re-

solve apenas com gastos individuais), assegurando o 
acesso aos serviços de saúde, educação, segurança, 
rios limpos e semelhantes. essa é a dimensão pública 
do bem-estar, com acesso gratuito e universal por 
parte da população. por outro lado, o estado passa a 
ter recursos para investir em infraestruturas, como 
transporte, energia, telecomunicações e sistemas de 
água e saneamento, investimentos que melhoram a 
produtividade de todos, e em particular das empre-
sas. esse duplo circuito, em que o ponto de partida, 
o “motor de arranque” por assim dizer, é orientar os 
recursos para o bem-estar das famílias, constitui o 
denominador comum das economias que funcionam, 
tanto no canadá quanto na china, ainda que sejam 
países politicamente tão diferentes. É o chamado cír-
culo virtuoso da economia.  

o resto é narrativa. Dizer que temos de dar mais 
dinheiro aos ricos, para que eles tenham “confian-
ça” e invistam, é uma tremenda enganação. um em-
presário no brasil, depois de seis anos de redução 
de direitos sociais e trabalhistas, constata desola-
do: realmente, está mais barato eu contratar mão 
de obra, mas para que vou contratar se não tenho 
para quem vender? as empresas efetivamente pro-
dutivas não precisam de discursos ideológicos nem 
de narrativas, precisam da população com dinheiro 
para que tenham para quem vender; e precisam de 
crédito barato para poder investir. no brasil, com os 
retrocessos gerados a partir de 2014, as empresas 
não têm nem um, nem outro.

com diversos formatos e variações locais, este 
sistema mantém a américa latina travada nos pla-
nos ético, político e econômico. É o tecido social no 
seu conjunto que se desarticula. Mas os bilionários, 
que pouco produzem e drenam a economia por meio 
de sistemas de intermediação financeira e de acor-
dos escandalosos com grupos internacionais, esses, 
sim, estão otimistas, compram mais papéis financei-
ros, acumulam mais dinheiro em paraísos fiscais e 
se congratulam quando a bolsa ganha alguns pontos, 
como se se tratasse da economia real. esta farsa está 
quebrando grande parte do planeta, mas em particu-
lar a américa latina. É hora de inverter os rumos.

hoje olhamos com desolação a repressão e as 
mortes que se multiplicam. acusados de serem de-
sordeiros, o que os manifestantes querem é justa-
mente a ordem, uma ordem que funcione. hoje está 
cada vez mais evidente: a massa de jovens herda-
rá um sistema que lhes tolhe o futuro e liquida suas 
oportunidades, e que vai acabar não funcionando para 
ninguém. o que está nos afundando não é pobreza, e 
sim a irresponsabilidade e ganância dos ricos. •
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os riscos globais de hoje precisam de soluções globais. Mas a 
confiança necessária é tragicamente quebrada. Mudanças globais 
exigem apenas transições. para restaurar a confiança e reformar 
a globalização, precisamos reconstruir as bases da economia 

global com um novo contrato social. no mundo desenvolvido, o contrato 
nascido das duas guerras mundiais e da Grande Depressão lançou as bases 
para a prosperidade compartilhada, com o compromisso de pleno emprego, 
proteção social e direitos humanos e trabalhistas como um piso competitivo.

essa promessa nunca foi cumprida no mundo em desenvolvimento. pos-
teriormente, a ganância dos interesses econômicos dominantes, em grande 
parte, minou a promessa da própria globalização, criando um modelo eco-
nômico fracassado. a quebra do contrato social, onde existia, começou na 
década de 1980. a inadequação de um modelo de desenvolvimento para a 
maioria das pessoas do planeta resultou no mundo fraturado de hoje.

por sharan burrow
secretário geral da confederação sindical internacional (ituc)

a convergência de crises em nosso mundo atual, incluindo conflitos, mudanças 

climáticas, desemprego, desigualdade, corrupção e deslocamento de pessoas, expõe 

a farsa do atual modelo econômico. ele submeteu as pessoas e seu ambiente a servir 

a economia, em vez de compartilhar seus benefícios.

4.0
Trabalhadores
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bilidades. as grandes empresas de tecnologia estão 
comprando todos os tipos de outras empresas que 
fornecem produtos e serviços, ostentando direitos 
trabalhistas, restrições regulatórias nacionais e po-
lítica de concorrência.

os sindicatos sabem que a tecnologia em si não 
é o problema. a inovação será bem-sucedida ou não 
por seus méritos. as sociedades abraçarão o poten-
cial dos avanços científicos em muitos setores onde 
é seguro, como a saúde. os sindicatos estão envolvi-
dos na formação de mudanças tecnológicas há déca-
das. Muitos sindicatos já estão organizando trabalha-
dores freelancers, construindo cooperativas digitais, 
facilitando o desenvolvimento de habilidades e até 
prestando serviços para empresas iniciantes. a ação 
coletiva e a organização dos trabalhadores, incluindo 
a fixação de preços mínimos para os contratos, per-
manecem centrais para a construção do poder dos 
trabalhadores.

UM NOVO CONTRATO SOCIAL
Mas para que a Globalização 4.0 tenha uma chan-

ce e seja uma base para curar nosso mundo fratu-
rado, exigimos que ninguém seja deixado para trás. 
toda empresa deve ter uma licença social para ope-
rar, o que implica registrar e pagar impostos em cada 
país de operação, ter uma relação de emprego com 
aqueles de quem depende para produzir e contribuir 
para a proteção social.

Da mesma forma, esperamos que os governos 
determinem a devida diligência para todas as em-
presas para mitigar violações dos direitos humanos 
e trabalhistas. Deve haver um ambiente regulatório 
que garanta:
• implantação humana de tecnologia
• controle humano de dados
• Mediação humana
• Direitos humanos e trabalhistas a serem cumpridos

os objetivos de Desenvolvimento sustentável e o 
acordo climático de paris fornecem um roteiro para 
um mundo sem pobreza e carbono zero. Mas, com a 
falta de maturidade política e moralidade necessária, 
e um mundo em que o multilateralismo está em crise, 
o conflito está crescendo e os níveis históricos de 
pessoas são deslocados, será necessário que todos 
nós criemos uma Globalização 4.0 justa.

oitenta e cinco por cento das pessoas no mundo 
querem ver as regras da economia global mudadas. 
para restaurar a confiança e as democracias genuínas, 
nas quais as pessoas podem ter direitos e liberdades, 
esse desafio deve ser enfrentado. vamos tirar a ex-
ploração e a ganância corporativas da concorrência. •

um novo contrato social é vital para uma compe-
tição justa. suas fundações são o pleno emprego e o 
trabalho decente, em um mundo em que nosso modelo 
dominante de comércio se baseia em trabalho de salá-
rio baixo, geralmente inseguro, com contratos de tra-
balho inseguros. o trabalho decente ainda inexiste em 
muitos países, para muitas pessoas, mas seus princí-
pios subjacentes permanecem inalterados. esses são:
• liberdade de associação
• pisos salariais e direitos de negociação coletiva
• trabalho seguro
• proteção social universal

esses princípios precisam, efetivamente, ser 
consagrados em um contrato social. isso renovaria 
o compromisso com serviços públicos vitais e pleno 
emprego e exigiria investimento em novos postos de 
trabalho, começando em infraestrutura sustentável e 
na economia de assistência.

os sindicatos exigem que ninguém fique para trás, 
com medidas para garantir uma “transição justa” para 
uma economia de baixo carbono e alta tecnologia. 
isso envolve pensões garantidas para os trabalhado-
res mais velhos, apoio à renda, apoio à reimplantação 
e acesso à reciclagem. ademais, a aprendizagem ao 

longo da vida é central, pois a tecnologia afeta as ta-
refas dos trabalhadores e cria uma necessidade con-
tínua de atualização de habilidades.

o pib global triplicou desde 1980, mas a parcela 
de riqueza que as pessoas obtêm pelo trabalho dimi-
nuiu. o investimento em infraestrutura, assistência e 
economia verde é inadequado. a governança global 
deve estar à altura da tarefa de reforma global, come-
çando com um novo contrato social. no entanto, ele 
ainda contesta que a teoria econômica “lenta” e, mais 
recentemente, a austeridade, falharam.

a desigualdade global é agora um risco econô-
mico. É causado por regras globais de comércio e 
investimento que favoreceram finanças e capital nas 
economias desenvolvidas. as cadeias de suprimen-
tos globais canalizam a riqueza para um punhado de 
corporações globais, enquanto os trabalhadores des-
sas cadeias de suprimentos recebem salários baixos 
e trabalho muitas vezes inseguro.

uma guerra contra os sindicatos e a liberdade de 
associação está sendo travada, enquanto a democra-
cia está sendo corrompida pela riqueza concentrada. 
Muitas empresas e suas associações estão comprando 
ou intimidando legisladores e funcionários do poder 

executivo para influenciar as políticas públicas em de-
trimento dos trabalhadores. assim, colocam em risco 
as próprias bases de um futuro estável e sustentável.

Quando os interesses adquiridos de poucos têm 
preferência sobre os interesses da grande maioria; 
quando o interesse próprio, nu, foi vestido como mo-
delos econômicos modernos para justificar por que 
a riqueza não está sendo compartilhada; quando os 
recursos naturais estão sendo explorados de maneira 
insustentável; quando as empresas e os ricos pagam 
pouco ou nenhum imposto; e quando há uma grave 
falta de recursos para proteção social, incluindo saú-
de e educação, fica claro que o modelo deve mudar.

além desses desafios e da consequente vulne-
rabilidade da economia global, o potencial para um 
mundo ainda mais desigual está surgindo com on-
das de novas tecnologias. existem grandes déficits 
no ambiente regulatório para garantir um trabalho 
decente por meio de plataformas e algoritmos media-
dos pela internet. também há pouco investimento em 
novos postos de trabalho. 

ANSIEDADE NO TRABALhO
a pesquisa global da confederação sindical inter-

nacional (ituc) mostra que a maioria das pessoas 
não está preocupada com as novas tecnologias, mas 
está profundamente ansiosa por seus empregos. a 
digitalização deu origem a novos modelos de negó-
cios, baseados na expectativa de que os trabalha-
dores terão que renunciar a contratos de trabalho e 
previdência social, além de esquecer a noção de um 
horário de trabalho regular, em que trabalho, família e 
lazer possam ser equilibrados.

Muitas empresas digitais são informais. Às vezes 
não registradas, pagam pouco ou nenhum imposto no 
país onde o seu lucro é obtido e não se responsabilizam 
por uma relação de emprego. sem uma licença social 
para operar, elas estão efetivamente acima da lei. ope-
ram fora das jurisdições e, assim, perturbam os princi-
pais setores, incluindo transporte, saúde, hospitalidade, 
serviços financeiros, educação e muito mais.

os trabalhadores que prestam serviços através 
dessas empresas são deixados a pagar por sua pre-
vidência social, impostos e treinamento por conta 
própria, enquanto não têm controle sobre preços, 
condições de trabalho, segurança ou dados pessoais. 
eles competem entre si por um fornecimento irregu-
lar e imprevisível de trabalho. Quem é dono das gran-
des plataformas colhe bilhões a partir desse modelo. 
as empresas tradicionais também estão começando 
a terceirizar o trabalho por meio de plataformas, in-
centivando o dumping salarial e evitando responsa-
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presidente do centro de economia Global 
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com sotaque
europeu

Transição

enquanto os estados unidos sob o presidente Donald trump 
claramente não serão capazes de liderar a luta contra as 
mudanças climáticas, a europa pretende se tornar o primeiro 
continente neutro em carbono. e no centro da agenda 
climática europeia está o imperativo de empreender uma 
“transição justa” para o crescimento econômico verde.

energética
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gente mais proeminente do mundo, ainda tem muito 
espaço para melhorias em termos de proteção am-
biental, mas vem fazendo esforços notáveis para esse 
fim. De fato, o país até assumiu um papel central na 
diplomacia climática, ao lado da união europeia.

a liderança europeia tem sido um elemento bási-
co da campanha global para mitigar as mudanças cli-
máticas, e a ue demonstrou repetidamente seu forte 
compromisso em acelerar a transição energética. a 
próxima comissão europeia, sob a presidência da re-
cém-eleita ursula von der leyen, parece preparada 
para acrescentar ainda mais impulso a esse esforço.

a decisão de elevar o portfólio climático a uma 
das três vice-presidências executivas da comissão, 
sob o social-democrata frans timmermans, é um ex-
celente começo. timmermans ficará encarregado de 
apresentar, durante seus primeiros 100 dias no car-
go, um “acordo verde europeu”, que deve fornecer a 
base para a europa se tornar o primeiro continente 
neutro em carbono. essa estratégia ampla implica 
que a nova comissão precisará garantir um alto nível 
de coordenação entre seus departamentos, para que 
todos trabalhem na mesma direção.

como o chamado new Deal verde, defendido 
pelos principais democratas dos eua, o Deal verde 
europeu terá uma dimensão social acentuada. por 
razões de equidade e pragmatismo, a transição ener-
gética não pode estar em desacordo com o cresci-
mento econômico. Qualquer proposta que implique 
uma redução maciça da produção e do consumo é 
politicamente inviável e fadada ao fracasso – tanto 
nas economias avançadas quanto, mais ainda, nos 
países em desenvolvimento.

no centro da agenda climática europeia está o im-
perativo de realizar uma “transição justa”. isso signi-
fica ajudar as pessoas e regiões – como trabalhado-
res em áreas de mineração – que são particularmente 
vulneráveis às mudanças profundas necessárias em 
nossos sistemas de energia. o estabelecimento de 
um “fundo de transição Justa”, uma ideia adotada 
por von der leyen, poderia facilitar para todos os es-
tados membros da ue se comprometerem a se tornar 
neutros em carbono até 2050. até agora, a oposição 
remanescente da polônia, hungria e república tche-
ca tem dificultado o consenso sobre isso.

a superação desses obstáculos é essencial, as-
sim como a necessidade de os governos da ue 
chegarem a um acordo, o quanto antes, na próxima 
rodada de contribuições voluntárias da união sob o 
acordo de paris. todas as partes no acordo são obri-
gadas a apresentar suas novas contribuições antes 
do final do próximo ano. se a ue agir rapidamente e 

adotar um objetivo ambicioso de reduzir as emissões 
até 2030, outros países poderão ser incentivados a 
fazer o mesmo.

obviamente, objetivos ambiciosos não são sufi-
cientes: a ue também deve criar as condições neces-
sárias para alcançá-los. aqui, o bloco pode alavancar 
o banco europeu de investimento (bei), que von der 
leyen propôs converter parcialmente em um “banco 
climático”. o bei já é o maior investidor multilateral 
em projetos relacionados ao clima e planeja canalizar 
pelo menos 50% de seu financiamento à ação climá-
tica e à sustentabilidade ambiental até 2025. além 
disso, o banco confirmou recentemente que, a partir 
do final de 2021, deixará de considerar novos finan-
ciamentos para projetos inabaláveis de energia de 
combustíveis fósseis. essa mudança importante per-
mitirá ao bei dedicar mais recursos à energia verde e 
explorar opções de mitigação, como captura e arma-
zenamento de carbono.

além disso, a ue está trabalhando para classifi-
car as atividades econômicas e produtos financeiros 
de acordo com o grau de “ecologia”. essa taxonomia 
regulatória será extremamente útil para os investido-

res, porque limitará a prática de passar alguns pro-
dutos para verdes quando realmente não o são. se a 
ue conseguir criar uma taxonomia sólida e confiável, 
poderá estabelecer um padrão global – algo que nos 
falta hoje.

a liderança da ue, por exemplo, na luta contra as 
mudanças climáticas é, sem dúvida, motivo de come-
moração. a oferta do governo espanhol de sediar a 
próxima cúpula climática anual das nações unidas – 
cop25 – é mais uma evidência dessa liderança. De-
pois que o chile, o anfitrião original da conferência, 
recusou-se a realizá-la por causa da agitação civil 
em andamento no país, a espanha entrou em cena. 
a cúpula de dezembro será agora em Madri, sob a 
presidência do chile.

essa solução, concebida contra o relógio, simbo-
liza a vontade política e o espírito colaborativo com 
os quais devemos enfrentar a crise climática. Quan-
do se trata do desafio coletivo da descarbonização, 
três verdades inequívocas surgiram: temos um longo 
caminho a percorrer, não estamos progredindo tão 
rápido quanto o necessário, e a única maneira de al-
cançar nosso objetivo é se cada país fizer sua parte. •

lidar com a mudança climática é um desa-
fio monumental, mas o líder da principal 
potência global continua lavando as mãos 
sobre o assunto. no início de novembro, 

o presidente Donald trump notificou oficialmente a 
retirada dos eua do acordo climático de paris, con-
firmando assim uma decisão que havia anunciado em 
2017. a notificação ocorreu assim que o acordo per-
mitiu, e a retirada entrará em vigor logo após a elei-
ção presidencial dos eua, em novembro de 2020. os 
estados unidos se tornarão o único país do mundo 
que não faz parte do pacto.

todos os candidatos presidenciais democratas 
dos eua prometeram que, se forem eleitos, os eua 
voltarão ao acordo de paris. Mas o problema é muito 
mais profundo, porque o governo trump desmantelou 
sistematicamente as regulamentações ambientais in-
troduzidas pelo presidente barack obama. felizmente, 
os esforços contínuos dos estados, cidades, organiza-
ções da sociedade civil e empresas dos eua – junto 
com fatores econômicos como a competitividade do 
gás natural – mitigaram parcialmente o impacto ne-
gativo das políticas de trump. no entanto, é claro que 
os eua não serão capazes de liderar a luta contra as 
mudanças climáticas enquanto o governo trump con-
tinuar a ignorar e minar as evidências científicas.

outros países, enquanto isso, estão muito mais 
dispostos a abraçar a causa. a china, a potência emer-
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sustentáveis Ecolab adere a Pacto Global da ONU

Fernando de Noronha ganha selo Pousada Legal

a ecolab, líder mundial em tecnologias e servi-
ços relacionados a água, higiene e energia decidiur 
alinhar suas operações e cadeia de suprimentos ao 
movimento business ambition for 1.5ºc do pacto Glo-
bal da onu, e irá adotar medidas para reduzir suas 
emissões de co2 pela metade até 2030 e zerá-las 
até 2050. a empresa assumiu o compromisso de fa-
zer sua parte para limitar a temperatura média global 
em 1,5ºc acima dos níveis pré-industriais, índice con-
siderado necessário pela onu para evitar as piores 
consequências das mudanças climáticas.

o business ambition for 1.5°c é um programa do 
pacto Global da onu, composto por um grupo de 
9.500 empresas, que se comprometeram a reduzir 
suas emissões de Gases de efeito estufa e limitar o 
aquecimento global a 1,5°c por ano.

“ainda não dispomos de todas as respostas sobre 
como zerar as emissões de carbono, mas as empre-

a associação das hospedarias Domiciliares de fernando de noronha (ahDfn) 
começa o verão com novidades. com o apoio da administração da ilha, lança em 22 
de dezembro o selo pousada legal. o objetivo é identificar aos visitantes quais são 
os estabelecimentos legalizados em fernando de noronha. “tudo isso para melhor 
atender aos nossos visitantes podendo oferecer-lhes a garantia de desfrutar fer-
nando de noronha e seus encantos de forma legal já que nosso destino representa 
um dos mais requisitados destinos da américa”, destaca ivana costa, presidente 
da associação. Desde 1994 a ahDfn vem trabalhando para fomentar a atividade 
turística nos meios de hospedagens domiciliares do arquipélago. É uma entidade 
civil sem fins lucrativos, regida por um estatuto com disposições legais vigentes e 

tem como princípio norteador a promoção de um turismo economicamente viável, socialmente justo, cultu-
ralmente responsável e ambientalmente sustentável.

Mercedes-Benz inaugura Fazenda Urbana em SP
a Mercedes-benz do brasil 

inaugurou em novembro a primeira 
fazenda urbana instalada dentro de 
uma indústria no mundo. localizada 
na fábrica de veículos comerciais 
de são bernardo do campo, em são 
paulo, a produção de verduras é 
100% livre de agrotóxicos para con-
sumo nos restaurantes da empresa. 

a iniciativa inédita de plantar 
hortaliças em um parque fabril de-
dicado à produção de caminhões 
e ônibus tem como foco principal 
proporcionar uma alimentação de 
mais qualidade aos colaboradores. É 
a aplicação do conceito “farm to ta-
ble”, ou seja, da fazenda para a mesa 
com a procedência dentro de casa. 

além disso, a fazenda urbana 
permite que a Mercedes-benz con-
tribua ainda mais com a preserva-
ção do meio ambiente. isso porque 
a produção na estufa, ao lado do 
restaurante da empresa, elimina o 
desperdício de alimentos durante 
o transporte e tem zero emissão 

saudável, saborosa e nutritiva aos 
colaboradores, trazendo uma maior 
diversidade de produtos nas refei-
ções. ajustes estão sendo feitos no 
cardápio para incluir mais opções 
de saladas e a utilização de tem-
peros frescos na preparação dos 
pratos. 

FAZENDA URBANA 4.0
trazendo os conceitos da indús-

tria 4.0 para a fazenda urbana, um 
software desenvolvido exclusiva-
mente para o projeto faz o monito-
ramento, a operação e a gestão de 
todos os processos. a tecnologia 
permite controlar a temperatura, a 
luminosidade, a umidade, a condu-
tividade e o ph da água. o sistema 
é online e possibilita o acompanha-
mento em tempo real de qualquer 
dispositivo conectado à internet. 

uma série de experimentos téc-
nico-científicos foram conduzidos 
no laboratório de testes montado e 
equipado no senai ciMatec pela 
equipe técnica do projeto. os resul-
tados obtidos com a utilização do 
sistema de iluminação leD propos-
to foram promissores, chegando a 
reduzir o ciclo de cultivo da alface 
em até 40% em relação ao cultivo 
convencional. ao fim do projeto foi 
possível definir combinações de ilu-
minação leD ideais para o cultivo 
de alface e tomate, cuja eficiência 
foi comprovada em testes labora-
toriais. além disso, o sistema ae-
ropônico desenvolvido e o nível de 
maturidade alcançados no projeto 
fazem dele a primeira iniciativa na-
cional com potencial real de produ-
ção comercial em larga escala em 
um curto espaço de tempo. 

sas precisam concentrar seus esforços nessa dire-
ção. É por essa razão que a ecolab está assumindo 
o compromisso em direção à meta de 1,5°c”, explica 
firmou Douglas M. baker Jr., presidente e ceo Global 
da ecolab.

Mudanças a serem implementadas:
• irá começar a transição de sua matriz energética 

para utilizar 100% de energia renovável em todas as 
suas operações;

• irá ampliar projetos de eficiência energética em 
suas unidades, escritórios e operações em todo o 
mundo;

• passará a utilizar energia elétrica em sua frota 
de veículos, nas localidades onde esta tecnologia já se 
encontra disponível;

• atuará em conjunto com seus fornecedores e 
parceiros para adotar metas climáticas igualmente 
ambiciosas.

de co2. “o projeto reúne vários 
pilares que norteiam todas as ati-
vidades do Grupo Daimler, como 
inovação, sustentabilidade, saúde 
e responsabilidade social”, ressal-
ta carlos santiago, vice-presidente 
de operações da Mercedes-benz 
do brasil.  

o projeto da fazenda urbana 
é inovador em muitos sentidos. a 
Mercedes-benz do brasil uniu-se 
à beGreen, startup mineira que, 
desde 2014, dedica-se a produzir 
alimentos de forma sustentável. 
Juntas, levaram adiante a parce-
ria entre uma empresa da indús-
tria automotiva e uma startup em 
um projeto de sustentabilidade. a 
Mercedes-benz cedeu o espaço na 
fábrica e a beGreen gerencia todo 
o processo de produção e também 
é responsável pela administração 
da rotina da fazenda urbana. 

com um cultivo totalmente livre 
de agrotóxicos, a fazenda urbana 
garantirá uma alimentação mais 

MRV integra carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3

a Mrv foi mais uma vez selecionada para integrar a carteira do Índice de sustentabilidade empresarial (ise) 
2020. pelo quarto ano consecutivo, a empresa foi reconhecida por suas práticas em governança corporativa, 
sustentabilidade ambiental e social, além de promover a eficiência econômica do negócio. o novo índice, que 
acaba de completar 15 anos, entrará em vigor a partir de 6 de janeiro de 2020 e vai até 1º de janeiro de 2021. 
com base no fechamento da bolsa em 26 de novembro de 2019, a nova carteira do ise representa 15 setores 
diferentes da economia e conta com 36 ações de 30 companhias. “estamos muito satisfeitos com mais essa 
conquista. o reconhecimento mostra o quanto a Mrv tem trabalhado para o contínuo desenvolvimento dos prin-
cipais pilares da companhia que envolvem sustentabilidade, governança corporativa e finanças.”, afirma raphael 
lafetá, diretor executivo de relações institucionais e de sustentabilidade da Mrv.
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for climate  
Public-Private 

in a period of radical changes in technology 
and social behavior, as well as in the physi-
cal parameters of climate, companies are 
faced with complex challenges that require 

innovative approaches to their business models.
the climate crisis represents the most urgent of 

these challenges, due to its disruptive nature and its 
global reach. at least two factors are considered key 
elements in tackling its impacts. the first one is in-
novation, in order to accelerate the transition towards 
new technologies and develop solutions that help re-
duce greenhouse gas (GhG) emissions and capture 
carbon from the atmosphere. 

the second one is resilience, because we will need 
to deal with growing levels of unpredictability asso-
ciated with increasingly frequent and more intense 
climate events.the paris agreement1 represented an 
important milestone; however, its implementation still 
relies on overcoming a few governance challenges so 
that it may effectively permeate policies at internation-
al, national and local levels. to limit global warming 
to below 2ºc, as provided for in the paris agreement, 
a decarbonization rate of 7.5% p.a. must be met un-
til 2070 at international level. if we aim for the safer 
target, which consists of pursuing efforts to limit the 
temperature increase even further to 1.5ºc, we must 
cut carbon emissions by 11.3% p.a. until 2090. how-
ever, last year the decarbonization rate achieved was 
only 1.6%, according to the low carbon economy index 
2019 published by pwc.

that is why, more than ever before, leadership from 
the business sector is required to raise ambition in ad-
dressing climate change and to enable paths towards 
the decarbonization of the economy. this debate goes 
far beyond the scope of international climate policies 
and touches on several strategic agendas: economic 
growth, innovation, infrastructure, generation of em-
ployment, just to name a few examples.

this study reaches its second edition, benefiting 
once more from the collaboration with cDp. on the 
following pages, we present a detailed analysis of how 
companies are integrating climate issues into business 
decision making in brazil, and what is the joint effect 
of the business sector.

based on our findings, we present clear evidence 
of how climate change embodies a major vector of 
both risks and opportunities for business, and what 
actions brazilian companies are adopting to tackle the 
climate challenge.

the present study is based on answers supplied by 
61 national and global companies operating in brazil, 
in response to a request for information sent by cDp 

on behalf of international investors. out of a total of 61 
companies, 22 are member companies of cebDs. the 
companies analyzed represent approximately 90% of 
the total capital traded in the stock market in brazil.

according to the Global risks report 2019 by the 
World economic forum (Wef), climate change is con-
nected directly or indirectly to three out of five most 
likely global risks, and to four out of the top five global 
risks in terms of negative impact. there is also a grow-
ing understanding of how the climate crisis threatens 
financial stability. the most

striking example is supplied by the task force on 
climate-related financial Disclosures - tcfD, under 
the direction of the financial stability board - fsb. in 
June 2017, the task force presented a set of recom-
mendations for voluntary, climate-related financial risk 
disclosures to make them consistent, comparable, reli-
able, efficient and useful for decision making by banks, 
insurers and investors, generating more transparency 
across the entire investment chain.

the results of the present study show that brazil-
ian companies are steadily responding to this demand. 
We also observed that the companies’ efforts to un-
derstand climate impacts from the financial viewpoint 
contributed to realize associated opportunities. al-
though still an estimated figure, in 2018 companies 
reported opportunities that represent positive financial 
impacts of us$ 124 billion, requiring investments of 
us$ 17.5 billion to be realized, while risks present po-
tential negative impacts of us$ 45 billion. 

therefore, there is an evident business justification 
for investing in solutions that contribute to the decar-
bonization of the economy. Many businesses have al-
ready acknowledged it and are driving research and 
development (r&D) spending for low carbon solutions, 
with an overall investment in this field of us$ 7.7 bil-
lion in 2018.

since efficient management depends mainly on ap-
propriate measurement capabilities, the establishment 
of financial metrics lays down a more solid foundation 
to advance towards the new economy, in which cli-
mate issues will be increasingly decisive to competi-
tiveness. for this purpose, organizations will need to 
rely more and more on future-oriented indicators to 
steer their strategies under more restrictive scenarios 
of carbon emissions and changes in physical param-
eters of climate. 

these indicators include science-based targets, an 
approach adopted by 32% of the companies analyzed 
by this study. complementing the navigation system 
required for the new economy, the methodology of in-
ternal carbon pricing is already being adopted by over 
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600 businesses across the globe and 19 of the compa-
nies sampled in this study. recognized by tcfD as a 
transition tool, this method consists of incorporating a 
voluntary price on its own emissions as a way to man-
age climate risks and opportunities.

Decisions made today by businesses, investors and 
governments in strategic fields such as energy and in-
frastructure will shape their course of development in 
the future. the results achieved by the companies and 
presented in this study reveal the prevailing perception 
that tackling climate change presents more opportuni-
ties than risks to brazil and that investing to realize 
such opportunities makes more financial sense than 
managing climate-related negative impacts.

accordingly, we expect that this increased aware-
ness by companies will also contribute to include cli-
mate- related risks and opportunities in strategic plan-
ning and investment decision-making in brazil. this is 
a way to tackle the multiple crises facing brazil all at 
once, leveraging a new economy able to halt climate 
change and, at the same time, bring prosperity.

brazil, a country with one of the world’s lowest car-
bon intensity rates according to the low carbon econ-
omy index 2019 published by pwc, presents a number 

of comparative advantages in the current transition 
scenario of the economy. nevertheless, in order to 
transform these comparative advantages into competi-
tive ones, the country must integrate climate-related 
financial risks and opportunities into strategic planning 
as well as into business and political decision-making.

brazil may also generate economic value by offer-
ing the world nature-based solutions to reverse cli-
mate change through carbon capture and storage in 
the form of native or planted forests along with sus-
tainable land use practices, which represent the most 
cost-effective mitigation measures available. this is 
one of the findings from the ipcc special report on 
climate change and land, published in august 2019; it 
states that agroforestry activities, low-carbon farming 
and restoration practices may contribute to reduce up 
to 10 Gtco2e per year until 2050, which is equivalent 
to 20% of anthropogenic emissions.

the results of the present study, jointly elaborated 
by cebDs and cDp, reveal that climate risks and op-
portunities are already shaping business decisions. 
to illustrate that, we present cases of the best prac-
tices being adopted by member companies of cebDs. 
the lessons learned by businesses may be of help to 
building appropriate policies aimed at an increased re-
silience of the brazilian economy and society in view 
of the changes caused by climate change. climate 
change should be included as a vital variable in pro-
posals for reforms at present under discussion in the 
country. as a result, economic, tax and environmental 
policies, among others, would no longer compete with 
each other, but would instead converge to strengthen 
brazil’s competitiveness in this new economy.

the integration of climate issues into the policy 
making process may even provide solutions to address 
the current budget deficit through innovative financial 
instruments such as green bonds and incentivized de-
bentures. there is a growing appetite from investors 
for such financial products. a good example of their 
potential is the global impact investing market, an ap-
proach that considers environmental, social and gover-
nance (esG) factors in a portfolio selection estimated 
at us$ 502 billion, including assets from 1,300 impact 
investors from across the globe. in addition, us$ 521 
billion were raised with green bonds issuance in the 
world, us$ 7 billion in latin america alone.

in the following pages, we present examples of 
how some businesses are developing innovative ways 
to overcome perceived risks and drive investment in 
research and Development of solutions that contribute 
to decarbonization, a strategy that will open the path to 
the new economy of the 21st century. •
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disputes,

the new frontier of 
global warming

by Gabriel Mantelli, Joana nabuco e caio borges
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climate change – which some already re-
fer to as a ‘climate crisis’ – is one of the 
greatest challenges facing humanity today. 
rising temperatures and the intensity and 

frequency of extreme weather events have already se-
verely affected people’s lives. according to the World 
bank, climate change will force 143 million people to 
migrate in sub-saharan africa, south asia and latin 
america.5 human rights violations are – and will in-
creasingly be – associated with this new scenario .

organized civil society has already intensified its 
role in this new context, especially in initiatives that 
seek to protect natural areas, monitor polluting activi-
ties, influence the development of normative frame-
works and articulate the struggle of social and envi-
ronmental defenders. it is now a step further to ensure 
that legislative and administrative measures, as well 
as corporate policies aligned with the fight against cli-
mate change, are recognized as necessary safeguards 
for the effective protection of human rights.

the advance of climate legislation in national con-
texts is a phenomenon that brings ambiguous results, 
as it does not necessarily improve the effectiveness 
of climate protection, but opens opportunities for new 
mechanisms and spaces for action at the institutional 
and legal levels. climate disputes present themselves 
as a strategic possibility in the fight against climate 
change and in defense of human rights. increasingly, 
civil society organizations are using these mecha-
nisms. this is because not only is there a worldwide 
phenomenon of sharing experiences around this in-
strument – which can be seen in the efforts of the 
united nations (un) to give visibility to the theme 
through the document the status of climate change 
litigation: a global review – but also because the use of 
climate litigation represents yet another opportunity to 
bring out the climate emergency in the public debate.

climate litigation is defined as a legal tool able to 
engage the judiciary and extrajudicial bodies to assess, 
monitor, implement and enforce rights and legal obliga-
tions related to climate change. Data indicate that there 
are at least 1,200 climate disputes around the world, 
with record of success in favor of climate protection, 
such as Massachusetts vs. epa in the united states, the 
urgenda case in the netherlands, and the leghari case 
in pakistan. in the latter two cases, actions demanded 
better standards of climate protection, processes in 
which the judiciary demanded that authorities comply 
with better standards of climate protection.

in brazil, the discussion on the feasibility of climate 
litigation advances. in addition to climate litigation be-
ing a global phenomenon, brazil is the seventh largest 

global emitter of greenhouse gases, and the country is 
already suffering from the effects of climate change. 
events such as changing rainfall patterns in the south-
east and rising temperatures in some northeastern 
regions have been increasingly associated with struc-
tural changes in climatic conditions.

CONTEXTUALIZING CLIMATE ChANGE
climate change and its negative effects on the en-

vironment and humanity represent one of the great-
est threats today. the interference of human beings 
in nature has intensified since the last century, espe-
cially when considering the role of industrialization in 
this period, such that environmental indicators – such 
as temperature increase, changes in the hydrological 
cycle, melting of continental glaciers. arctic ice reduc-
tion, sea level rise – have shown that something has 
indeed changed profoundly in climate.

these changes, which can also be understood in a 
social and environmental way, have generated particu-
larly damaging consequences for vulnerable communi-
ties and populations. nevertheless, society as a whole 
is exposed to the adverse effects of climate change. 
Water crises, desertification, floods, hurricanes, and 
changes in the seasons are examples of events af-
fecting millions of people, reinforcing the notion that 
climate change is a problem that requires shared solu-
tions and a sense of local and global collectivity.

the human rights agenda has been relatively dis-
tanced from the environmental and climate agenda. 
the international community has, however, increas-
ingly recognized that the relationship between human 
rights and climate change is very close. increasing 
impacts of climate change affect human rights, espe-
cially of vulnerable people and communities. one of 
the repercussions of climate change is the increase 
in extreme weather events and socio-environmental 
disasters, which directly impact agriculture and cities. 
rights such as adequate food and housing are com-
promised due to such events.

states and international bodies have advanced in 
recognizing the link between climate change and hu-
man rights. this direct relationship was expressly 
recognized by the un human rights council in 2008 
through resolution 7/23. other documents, such as 
the 2007 Declaration of Male, the 2010 cancun ac-
cords and the 2015 paris agreement have followed the 
same diagnosis of recognizing that there is a strong 
link between human rights and climate change.

among the impacts of climate change on human 
rights are those that focus on the rights to a healthy 
environment, a decent life, health, food, adequate hous-

ing, water, individual and collective property, access 
to culture and the free determination of millions. With 
international norms in mind, the obligation of states 
and their governments to actively protect human rights 
against foreseeable dangers, including those caused 
by climate change, is increasingly important.

the environmental and climate justice movement 
seeks to ensure that these obligations are met and di-
rects the attention of the public debate to the greatest 
risks associated with socio-environmentally vulner-
able countries and communities.

CLIMATE ISSUE IN ThE BRAZILIAN CONTEXT
in the brazilian context, the importance given to the 

climate debate by the federal government dates back 
to the 1990s, still in the discussions and initiatives 
for the protection of the ozone layer. from the 2000s 
onwards, brazil began to show a more upbeat stance 
on the issue, especially if we consider the elaboration 
of a national plan focused on the subject in 2008 and 
the establishment of the national policy on climate 
change (pnMc) in 2009. .

climate change legislation and the institutional 
structure responsible for implementing it is quite vast 
in brazil. as much as brazil committed itself to the par-
is agreement in 2015, pledging to reduce greenhouse 
gas emissions by considerable levels, 30 it is seen that 
in recent years, environmental and climate policies 
have lost its prominence, as evidenced by the increase 
in deforestation rates and the political threats of the 
federal Government to abandon the paris agreement.

although some disputes deal tangibly with the cli-
mate issue, it can be said that, so far, there are no rel-
evant cases in brazil. on the one hand, in fact, most 
of the cases that can be classified as climate litiga-
tion consist of generic environmental and / or human 
rights actions that address the issue of climate change. 
on the other hand, there is a growing literature and 
mobilization in brazil that has been oriented towards 
the reflection on the themes of environmental law and 
climate change, such as climate justice and disaster 
law, and, in practical terms, climate litigation.

POSSIBLE TO ASK FOR CLIMATE LITIGATION
in legal terms, the claims concern the judicial per-

formance that the plaintiff makes in the lawsuit. it 
means, in other words, that is the set of requests that 
the plaintiff makes in the judicial process. brazilian law 
provides for the possibility of certain (more specific) 
claims or generic claims, provided that both relate to 
the subject-matter of the action and the factual and le-
gal basis.

When claims are accepted by the judiciary, deci-
sions in court proceedings culminate in executive titles 
– decisions ordering defendants to do what is provided 
for in the decisions – with obligations to give, obliga-
tion to do, obligation not to do and / or obligation to pay 
the right amount. climate actions include various types 
of requests, which will depend on the object of the ac-
tion and the intended outcome. requests may relate 
to changing and enforcing public policies, requesting 
climate information, doing and not doing obligations 
related to climate mitigation and adaptation, etc.

understanding climate litigation as embedded in 
strategic litigation, some aspects should be considered. 
planning the advocacy and public awareness strategy 
becomes as relevant as the legal and procedural de-
sign of the climate dispute itself. strategic litigation 
has several functions. among them, it is important to 
ensure the symbolic effect of the action taken. in this 
context, while favorable judicial provision is always a 
relevant aspect, it may not even be the most important.

the experience of the human rights movement with 
strategic litigation testifies that some achievements in 
advancing human rights and fundamental judicial pro-
tection can take years. organizations sometimes bring 
the same cause to the judiciary over and over again. 
this strategy is a recognition that the political context, 
social transformations and the evolution of legal pa-
rameters influence the final outcome. •
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corruption

Serious about sustainability? 

by Delia ferreira rubio
chair of transparency international

elisabeth andvig
project specialist at partnering against corruption initiative

corruption thrives in conditions where account-
ability and institutions are weak, and where there is a 
shared expectation of corrupt behaviour. the collec-
tive and systemic character of corruption also makes 
it difficult to address. corruption deeply undermines 
legitimacy and trust in public institutions and shapes 
people’s perceptions of government performance 
and state effectiveness. it skews the distribution of 
public services and has a disproportionate impact on 
marginalized and vulnerable groups, leading to in-
creased inequality. While many forms of corruption 
affect both men and women, it disproportionately af-
fects women, who also represent a higher share of 
the world’s poor.

this makes achieving the anti-corruption targets 
in sDG 16 more urgent than ever – not only because 
they are important for promoting transparency, ac-
countability and integrity for their own sake, but also 
because they can serve as a baseline to achieve the 
successful implementation of all the remaining sDGs. 
corruption is intrinsically linked to all 17 sDGs, going 
way beyond institutions and financial flows to affect 
services and sectors we deal with every day. some-
times these issues hit closer to home than we might 
ever expect.

“operation varsity blues” recently revealed how 
hollywood actors and high-level ceos in the us paid 
bribes and engaged in academic fraud to get their 
children into elite colleges and universities. bribes 
for access to education and paying for degrees and 
certificates outright are widespread around the world, 
but this case showed it also happens in countries 
where systems and the rule of law should prevent it.

another scandal erupted in puerto rico over the 
summer where the former secretary of education 
was arrested on charges of steering $15.5 million 
to contractors with political connections. education 
is a sector characterized by large amounts of public 
money, with 20-30% of a country’s budget used for 
education, and corruption can occur at the political, 
administrative and classroom levels. corruption in 
education threatens the well-being of society, erodes 
social trust and worsens inequality. it undermines de-
velopment by taking away the education of the future 
workforce – the leadership and hope for the future.

education budgets are also affected by corrupt 
public procurement practices and false maintenance 
costs of school buildings. corruption in public pro-
curement is a major issue in many contexts, as the 
recent odebrecht scandal highlighted. it has far-
reaching consequences for the quality and availabil-
ity of basic services, not only a negative impact on 
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imagine your son is sick with a chronic dis-
ease for which he needs to take pills daily. 
the local hospital is supposed to provide 
medication for free, but when you arrive, 

the staff tell you they’ve run out of your son’s medi-
cation. a family friend knows someone who can sell 
you the medication, but the cost is the equivalent of 
what you earn in a week.

Without the medication your son’s condition will 
deteriorate, forcing you to spend money normally 
used to provide your family with other basic needs. 
this might seem like an exceptional case, but for 
thousands of families around the world, this is the 
daily reality.

in some countries, the re-selling of pharmaceuti-
cals is an important source of income for healthcare 
workers. prescription drugs meant for free distribu-
tion are often lost to theft or just unaccounted for be-
fore ending up on the black market. corruption in the 
healthcare sector takes many forms – and corruption 
within healthcare services and industry can inflate 
prices of medicine and equipment, lower the quality 
of care and products and impede the necessary re-
sponse to injuries and disease.

each year, $7.35 trillion is spent on healthcare 
worldwide, but $455 billion is lost to fraud and cor-
ruption, leading to the deaths of more than 140,000 
children. transparency international’s recent report 
Global corruption barometer (Gcb) — africa 2019 
highlighted some of these issues. in the 12 months 
prior to the survey, some 14% of people who ac-
cessed healthcare services paid bribes to healthcare 
workers – and bribery affects women and children 
more than the rest of the population.

We now understand the role of corruption in 
undermining human development, and we need to 
fully address its corrosive effects to have any hope 
of achieving the sustainable Development Goals 
(sDGs). in particular, sDG 3 on health and wellbe-
ing is at risk if corruption in public health institutions 
is not urgently addressed. pharmaceutical products, 
based on their share of total health spending (about 
50%) and high market value, are magnets for corrup-
tion and unethical practices.

the sDGs aim to achieve economic, social and 
environmental sustainability by 2030. corruption 
has the potential to undermine the successful im-
plementation of all 17 goals. Without meaningful ac-
tion against corruption, progress towards the other 
goals is likely to be extremely limited, hampering 
economic growth, increasing inequality and inhibit-
ing prosperity.

Get serious about
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people’s daily life but also on the economy and the 
environment. it diminishes the potential for economic 
growth and distorts competition, affecting business-
es, workers, cities and communities.

the sDGs offer an ambitious and compelling 
framework for transformation recognizing the im-
portance of institutions to foster more resilient 
states and societies. however, if anti-corruption 
efforts are to be effective, we need to recognize 
the full complexity of corruption – its causes and 
effects – to fully address the underlying structures 
and dynamics. for states, it’s important to align ac-
tion plans for implementation of the sDGs with anti-
corruption strategies.

the private sector also stands to gain enormously 
from effective action on corruption, reducing the cost 
of doing business. businesses have made commit-
ments to the sDGs, and now need to demonstrate 
leadership on them. companies committing to the 
implementation of anti-corruption policies and prac-
tices will find themselves in a better position to con-
tribute to the sDGs.

successfully addressing corruption will require 
the concerted action of both governments and busi-

nesses through multi-stakeholder processes, as well 
as the use of the latest technologies of the fourth in-
dustrial revolution to capture, analyse and share data 
to prevent, detect, and deter corrupt behaviour. the 
World economic forum sustainable Development im-
pact summit will be an opportunity for business and 
other stakeholders to discuss effective action and im-
plementation of the sDGs, including anti-corruption 
strategies.

the partnering against corruption initiative (paci) 
will be conducting a session with the centre for the 
fourth industrial revolution looking at how technolo-
gies, from blockchain-based procurement systems 
to anti-corruption crowdsourcing platforms, hold the 
promise of transforming the fight against corruption. 
paci is also working with stakeholders, such as the 
un Global compact, through their action platform on 
sDG 16, to ensure meaningful dialogue and implemen-
tation of sDG 16 and beyond.

at the end of the day, corruption affects all five 
pillars of sustainable development – people, planet, 
prosperity, peace, and partnerships. if we’re serious 
about 2030, and delivering a sustainable future for 
all, we have to be serious about ending corruption. •

drama
A Brazilian 
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insight bioma’s editor
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brazil closes 2019 with the news that in-
equality is growing. and the tendency is to 
keep increasing. the country of 12 million 
unemployed is in danger of seeing its so-

cial cracks deepen at a time of low economic growth 
and a shortage of transformative ideas. president 
Jair bolsonaro’s government signals that a social de-
velopment agenda is not among its top priorities. and 
the area statistics show that it is past time for action.

in December, the united nations Development 
program (unDp) translated into numbers a sensation 
that every brazilian who travels the country with a 
closer look had already noticed: the country is poorer 
and more unequal. in the new ranking of the human 
Development index, brazil fell one position, occupy-
ing the 79th place. a closer look, which scrutinizes 
the components analyzed to reach such an account, 
is necessary to understand the real brazilian drama.

the un report shows that brazil has the 2nd larg-
est concentration of income in the world: 1/3 of all 
wealth in the hands of the richest 1%. When making 
an hDi cut “adjusted for inequalities”, the country is in 
102nd position among 150 countries. in light of these 
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vember received criticism precisely for weakening 
social protection mechanisms.

one of the points criticized is the proposal to 
combine the limits of health and education, which 
would open the possibility of opting for one of these 
expenses in a possible pressure to raise both – quite 
feasible hypothesis in a scenario of precarious labor 
market.

“the more the government only insists on auster-
ity at this time, the more the economy will remain in 
crisis, hindering the fiscal adjustment itself. there 
is no proposal in this plan that addresses a solution 
to our years-long insufficiency of demand and its 
motivations in the current scenario, unemployment, 
household and corporate indebtedness, which in turn 
limit revenue prospects and end up inhibiting growth. 
private investment ”, points out nelson Marconi, pro-
fessor at fGv.

one of the major social problems in the country 
is unemployment. although it has started to fall in re-
cent months, there are still 12 million brazilians in 
this situation. and young people suffer the most.

according to data from the national continu-
ous household sample survey (pnaD continuous), 
young people have been the biggest losers of work 
income in the last five years. While other traditionally 
excluded groups such as illiterate people, blacks and 
residents of the north and northeast regions have in-
come reductions at least twice as high as the general 
average, this loss was 5 and 7 times stronger among 
young people aged 20-24 and among young teenag-
ers respectively. there is an increase in income in-
equality in this group of young people, 41.2% higher 
than the increase observed for the entire population, 
indicating the need to understand the dynamics of the 
various youth segments. let’s take a look: between 
the fourth quarter of 2014 and the second quarter of 
2019 the cumulative average income loss of -14.66% 
of total young people is less significant than that of 
some youth groups: 15 and 19 years old (-26.54%), 
20 and 24 years old (-17.76%), northeastern (23.58%) 
and illiterate (-51.1%). 

“overall, among young people the income of the 
poorest half fell -24.24% against -14.66% of the over-
all average. the factors falling in income and increas-
ing inequality among young people are the same as 
rising unemployment, reducing working hours, falling 
wages per hour/year of schooling. While the years of 
study and labor participation that are the most under-
controlled variables of young people doubly mitigate 
the effects of this exclusionary recession”, says Mar-
celo neri.
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data, the un advocates that brazil prioritize its efforts 
to combat income inequality. but that is not the goal 
of the federal government in the coming years.

according to a compilation of 90 national indica-
tors by folha de s. paulo, most of them regressed in 
the first six months of Jair bolsonaro’s government. 
of the 87 official statistics, 44 worsened, 15 remained 
stable and 28 showed some improvement. among the 
most deteriorating indicators are education, health 
and environment.

in a survey launched in the second half of this 
year, the Getulio vargas foundation (fGv), through 
its social policy center, revealed that brazil was ex-
periencing the longest rise in labor income inequality 
in the historical series. there were 17 consecutive 
quarters of high when compared to the same period 
of the previous year. the survey already pointed out 
that the increase observed in the last quarter was the 
smallest in the consecutive increase series showing 
a tendency towards stabilization.

in an update with data from the second half, the in-
stitution suggests that inequality appears to be peak-
ing in 2019. “from July to september, the individual 

income of the poorest half fell by 2.368%, while the 
income of the richest 10% rose. 0.64% – a difference 
of 3 percentage points”, details Marcelo neri, director 
of fGv social. he points out that, however, there is 
a downward trend in inequality. comparing the three 
quarters of 2018 and 2019 shows that the individual 
income of the poorest half shrank by 3.5%. already 
the richest 10% grew 0.97.

Marcelo neri points out that there was an evolu-
tion of horizontal income inequality between different 
social groups. Young people, illiterate people, blacks 
and residents of the north and northeast regions had 
their income reduced by at least twice as much as the 
general population average. the persistent increase 
in inequality is the psychosocial problem that presi-
dent Jair bolsonaro will have to deal with sooner or 
later. “the one that has got worse in brazil is inequal-
ity. in the last quarter of the series, ending in June, 
we recorded the smallest increase in a sequence of 
17 quarters. it has grown less, but it is still growing”, 
notes the director of fGv social.

neri also scrutinized inequality in the light of the 
variation in the ratio between the richest 1% and the 
poorest 50%. the gap between these two poles grew 
41.7% between the end of Dilma rousseff’s first term 
(2014) and the first six months of the bolsonaro ad-
ministration. “the unemployment effect was a major 
driver of falling incomes and rising inequality. how-
ever the impact of the value of education was even 
greater and the workday was the third impact factor. 
obviously, the general economic slowdown, especial-
ly in the distribution base segments, has effects on all 
these dimensions”, explains neri.

in other words, participation in the labor market 
has acted to expand income, but more in the growth of 
average income than in inequality. “the major factor 
of inclusive growth is the expansion of education that 
continues to expand more at the bottom, care must 
be taken to maximize this impact, given its structural 
nature”, he adds.

if he had to advise the president, the director of 
fGv social would recommend greater investment in 
education for the poor. “economic data make it clear 
that the return on income growth and diminishing in-
equality necessarily requires access to education”, 
says neri.

GREEN AND yELLOw
from the federal government, the proposals do 

not seem promising. it is no secret that the economic 
team, whenever it can, suggests cuts to the budget’s 
social lines. the “Guedes package” presented in no-



58

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

59

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

C
O

V
E

R

Inequality, 
the Latin American 
Disaster
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by ladislau Dowbor
economics professor at puc-sp

for public policy experts, bolsonaro’s proposal to 
reduce youth unemployment could further tear the 
country’s social fabric. the highlight is the Green Yel-
low program, launched by the government to promote 
the generation of job vacancies for young people, 
instituted by provisional Measure 905/19. accord-
ing to the government, the idea is “to reduce youth 
unemployment through incentives for companies to 
hire workers between 18 and 29 years of age, without 
experience in the workforce, for two years.” among 
other measures, it establishes tax exemptions for em-
ployers and modifies labor legislation to encourage 
first employment (with a salary limited to 1.5 minimum 
wages per month).

one of the most criticized points of the Mp is the 
social security contribution of 7.5% of unemployment 
insurance. the executive secretary of the interunion 
- Working class central, edson indio, considers it ab-
surd to burden the unemployed with the payment of 
social security contribution when accessing unem-
ployment insurance. “the Mp not only relieves com-
panies of obligations, social security contributions, 
fGts contributions, but it is a new labor reform that 
will, in fact, further weaken the labor market, will fur-
ther barbarize it. labor relations in brazil, will weaken 
work in brazil, especially weak formal employment, 
when we know that formal work is the gateway to 

social protection in brazil and the most developed 
countries in the world, ”he criticizes.

part of the congressmen of the senate and the 
house of representatives consider that the Mp is 
unconstitutional, as it changes articles of the con-
solidation of labor laws (clt). and, by calculations 
by the senate independent fiscal institution (ifi), the 
Green Yellow program has a more taxing bias – that 
is, strengthening the government’s cash – than en-
couraging employment. the figures released by the 
government indicate a resignation of $ 10.6 billion be-
tween 2020 and 2024 for a gain of $ 12 billion in the 
same period, values close to those projected by the 
agency. senate president David alcolumbre (DeM-
ap) has said he is considering returning part of the 
program to the government without voting.

and in the middle of the desert of good propos-
als, a national congress articulation looks promising. 
a group of deputies, led by tabata amaral (pDt-sp), 
launched a package of legislative proposals to reduce 
inequality and poverty in brazil. entitled agenda for 
social Development, the package provides for the 
presentation of at least seven bills and a proposed 
amendment to the constitution on income guarantee, 
productive inclusion, worker protection, water and 
sanitation, governance and incentives. it can pay off 
in 2020. •
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it is time for us to stop talking only about 
the irresponsible in power in latin ameri-
can countries and think more broadly about 
what is happening. venezuela is a great 

example: a large country with huge oil reserves, it 
created an elite that delivered oil to american groups 
in exchange for fat royalties that served the luxury 
consumption of a ruling minority, complemented by 
a vacation in Miami. . this elite, largely satisfied with 
its prosperity, never conceived of venezuelan oil as 
a natural resource in the country for the enjoyment 
of all; and never invested these resources in national 
development. as a result, it was an economic vacuum 
that made no room for the growing population, either 
in terms of infrastructure, agricultural or industrial 
production, let alone decent social policies. for the 
venezuelan population, of course, this did not work.

these parasitic elites were attacked with strong 
movements even before hugo chávez, but it was with 
him and through the only organized counterpower 
structure in the country, the armed forces, that it 
was possible to reverse the equation: oil was reap-
propriated and its resources directed to popular in-

not work. on the mass side of the population, and not 
just for the eternal “poor,” the basic ethical fact is 
that they are not responsible for deforming the rules 
of the game, which are so damaging to them. it is not 
they who make the laws, nor they who apply or distort 
them. What is the fault of children born in misery? or 
the young people struggling in an alley without op-
portunities?

on the side of the rich, the ethical dilemma is 
equally clear: they are guzzling while paralyzing the 
country’s development. to speak of merit, the cloak 
they cover themselves with, can only be bad faith or 
ignorance. forbes brings us the detail of the fortunes 
of the 206 billionaires who control brazil: those who 
produce something count on their fingers. they es-
sentially own banks, holdings, equity, investment 
funds, quotas and the like. the capitalists who in-
vested and produced were far away, these are people 
who “live on incomes”.

to give an example, Joseph safra has a fortune 
of $ 95 billion, which increased by 19 billion over the 
last 12 months between 2018 and 2019. in 2012, we 
had 74 billionaires with declared assets of 346 bil-
lion reais; by 2019, we have 206 billionaires holding 
over 1,200 billion. literally, these “deep power” bil-
lionaires are washing the dump, meaning they are 
draining the economy with very few productive in-
vestments. if anyone hasn’t noticed, it’s the sixth year 
they’re “fixing the country.” recalling that, since 1995, 
brazilian elites have not paid taxes on the amounts 
obtained from financial speculation, for exemption of 
“distributed profits and dividends”. i, the teacher, pay 
27.5% tax on my salary. the deformation is systemic. 
a class of parasites that neither invest nor pay taxes 
was created. but they do politics all the time.

When there is no minimum of ethics in the rules 
of the game and in economic behavior, inequality in-
creases, as the richest transform economic power 
into political power in the broad sense, that is, not 
only in electoral processes, but also in the laws that 
govern them. govern us, the judiciary that controls 
its application, the media, local authorities. in ethical 
terms, it is evident that the rich do not deserve their 
fortune, nor the poor or remedied the difficulties and 
frequent dramas they face. there is a huge injustice 
that plagues our countries.

unfairly, this society has become equally political-
ly dysfunctional. in terms of democratic procedures, 
from a certain degree of inequality, society merely 
multiplies conflicts, tensions and hatreds. We already 
have nearly one million people in prisons, 40% of 
them without process; and we kill 60,000 people an-

terests and productive investments. nor did it work, 
not on the economic side this time, but on the political 
side. the elites would not settle for the loss of gi-
gantic unproductive privileges, nor would the ameri-
cans for the loss of control of venezuelan oil, so close 
and so strategic. the elite’s alliance with the united 
states was strengthened, and a permanent climate 
of boycott and political and economic disruption was 
created in venezuela, including the attempted coup 
against chavez, and the current blockade that only 
aggravates the plight of the population.

here is an important piece for understanding our 
dilemmas: venezuela could no longer function with 
parasitic elites when the people today know the coun-
try’s potentials and refuse to accept a return to the 
past; but the country cannot function with out-of-
power elites either, because the ability of these elites 
to disrupt public policy and paralyze the economy is 
very large, in particular, because they have ameri-
can support. the impasse has a root, the common 
denominator of our crises: in this unfortunate sub-
continent of inequality, elites do not accept to reduce 
their privileges, and populations no longer accept the 

misery and humiliation to which they are subjected. 
We live a tragic impasse, and it is time for new ways.

it is not too mysterious to make the link between 
the political and economic implosion of latin america 
and the main structural deformation that is inequality. 
What our elites are failing to understand, partly out of 
ignorance and partly out of greed, is that the so-called 
“people,” the quiet, submissive, and humble people, 
have the “sack on the moon” of not being able to have 
a clinic decent where women can give birth, a decent 
school for their children, a productive job on this con-
tinent where there is so much to do. We are no longer 
in the country or in the subcontinent of “yes, sir”, or 
of indigenous people seen as folklore, or of submis-
sive women, or of blacks who agree.

the alternatives are clear: either we democra-
tize and organize a national pact to reduce inequali-
ties and the productive inclusion of the mass of the 
population, or we will sink deeper into violence and 
political, economic and social disaster. and it is up 
to the elites, who control the main reins of power, to 
be responsible for the dramas we live. the mass of 
the poor and the remediated, who make up the vast 
majority, is not responsible for the warping of the 
rules of the game and the scandalous dilapidation of 
our resources. it is their elites who are responsible 
for the chaos created, country by country: the great 
fortunes, with their politicians, judges, and journal-
ists, as well as the shock troop of lawyers, computer 
workers, and managers, who live on good wages and 
make up the middle class. technocratic. the crisis is 
systemic, and those responsible for it created and ag-
gravated it, day after day.

inequality is not just poverty but the loss of gover-
nance of our nations. in other words, inequality, this 
cancer of the past inherited from the disjointed pres-
ent, has to be seen in its structuring, or unstructur-
ing, dimension of society. there will be no solutions 
without addressing it.

Justice is fundamental. in order for a society to 
function, it must ensure a minimum of balance in the 
opportunities and destinies of its various actors. at 
the heart of the dilemmas are not budget imbalances, 
with which real problems are hidden, but the rescue 
of ethics, a fundamental element for any functioning 
society. in brazil, we have already produced enough 
to ensure a decent and comfortable life for all, with-
out the need for draconian measures: just a little re-
duction of inequality. currently produced goods and 
services represent 15 thousand reais per month per 
family of four. We are not a poor country, we are a 
rich country, but with few rich and many poor. it does 
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nually, mostly young men and black people. in 2018, 
police killed an average of 14 people a day. and we 
have clowns explaining that we didn’t kill enough. the 
widespread climate of insecurity created in the coun-
try generates precisely pathological social behav-
iors, a desperate search for scapegoats, “culprits” on 
which fears and hatreds can be discharged. fertile 
field for opportunists.

collaborative social processes, the only effective 
carriers of progress, are replaced by divisions that 
polarize us. this is true of Macri, piñera, bolsonaro, 
trump, erdogan, Duterte, boris Johnson, orbán and 
many others. the problem is not in the stupidity of 
these leaders, there will always be ambitious fools, 
but in the fact that the desperate masses vote for any 
candidate who stands “against it all”; and, in particu-
lar, in the willingness of the elites to surrender the 
country to these fools, while maintaining or extending 
their privileges. at the root of the problem is inequal-
ity, the accumulation of absurd privileges against an 
increasingly indignant population. the rich to secure 
their families’ future – so often justifying their ac-
cumulated fortunes – would do better to help build a 
balanced society that works for all.

politically, in order to make society as a whole 
work, the system is bankrupt. in economic terms, the 
system is literally dumb. this is particularly shock-
ing, and has been the subject of my work, such as 
the age of unproductive capital, but also by a num-
ber of leading researchers such as Joseph stiglitz, 
thomas piketty, paul Krugman, amartya sen, Michael 
hudson, and the set of economic and social research 
centers at unicamp, puc-sp, ufrJ and other centers 
is that keeping income and wealth concentrated in a 
few hands paralyzes our economies. remember that 
the problem is worldwide. currently 26 people in the 
world have accumulated more wealth than 3.9 billion 
people, the poorest half of the planet. latin america 
only presents a more grotesque deformation of the 
global financialization process.

particularly important is to understand the mech-
anism. stiglitz shows that accumulating wealth by 
increasing production is different from getting rich 
by appropriating the wealth of others. the immense 
success of piketty’s capital in the 21st century is es-
sentially due to the fact that it can demonstrate that 
world GDp has been growing at a 2.5% range with 
the concrete production of goods and services, while 
financial investments, essentially constituted by by 
unproductive speculation, yield between 7% and 9%. 
that is: the capitalism that invested and produced was 
replaced by a capitalism that literally lives on specu-

lation, the “extractive capitalism” in the words of Mar-
jorie Kelly and ted howard. Widespread financializa-
tion has created capitalism that works for 1%, but not 
for the rest of the world. the authors mentioned bring 
all the necessary scientific demonstrations.

but particularly useful, besides scientists, is to 
look at what works in china, canada, south Korea, the 
nordic countries. the system that works was equally 
applied in the united states new Deal in the 1930s; 
in postwar europe in the so-called Welfare state; in 
brazil, from 2003 to 2013, called by the World bank 
“the golden decade of the brazilian economy”. all 
these experiences consisted of using the state to im-
prove the situation of families, ensuring the common 
good. the formula is simple: With more resources to 
spend, families start consuming more by stimulating 
companies, which expand jobs and productive invest-
ments. both household demand generates taxes on 
consumption and revenue for the state, and increased 
corporate activity generates taxes on production plus 
revenues for the state. and the account closes.

the more resourceful state can, on the one hand, 
increase the well-being of families (which is not only 

solved by individual spending) by ensuring access to 
health services, education, security, clean rivers and 
the like. this is the public dimension of well-being, 
with free and universal access by the population. on 
the other hand, the state has the resources to invest 
in infrastructures, such as transportation, energy, tele-
communications and water and sanitation systems, in-
vestments that improve the productivity of all, and in 
particular of companies. this double circuit, where the 
starting point, the “starter” as it were, is to orient re-
sources towards household well-being, is the common 
denominator of functioning economies in both canada 
and china. that are politically so different countries. it 
is the so-called virtuous circle of the economy.

the rest is narrative. to say that we have to give 
more money to the rich so that they have “confidence” 
and invest is a huge mistake. a businessman in bra-
zil, after six years of reduction in social and labor 
rights, finds it desolate: really, it is cheaper to hire 
labor, but what will i hire if i have no one to sell to? 
effective productive companies do not need ideologi-
cal discourses or narratives, they need the population 
with money to have to sell to; and they need cheap 

credit to be able to invest. in brazil, with the setbacks 
generated from 2014, companies have neither.

With various formats and local variations, this 
system keeps latin america locked in the ethical, po-
litical and economic levels. it is the social fabric as a 
whole that is disjointed. but billionaires who produce 
little, and drain the economy through financial inter-
mediation systems and scandalous agreements with 
international groups, are optimistic, buy more finan-
cial papers, accumulate more money in tax havens, 
and welcome when the stock market wins some 
points, as if it were the real economy. this scam is 
breaking much of the planet, but in particular latin 
america. it’s time to reverse the directions.

today we look with desolation on the repression 
and the multiplying deaths. accused of being rowdy, 
what the protesters want is precisely the order, an 
order that works. today is increasingly evident: the 
mass of young people will inherit a system that holds 
back their future and liquidates their opportunities, 
and that will end up not working for anyone. What is 
sinking us is not poverty but the irresponsibility and 
greed of the rich. •
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The 4.0
worker

globalization is no longer assured as the 
world’s people circle the wagons. they’re 
looking for cover, looking for protection, 
getting ready to defend themselves from 

corporate and authoritarian power.
the convergence of crises in our world today, in-

cluding conflict, climate change, unemployment, in-
equality, corruption and the displacement of people, 
exposes the travesty of the current economic model. it 
has subjected people and their environment to serving 
the economy, instead of sharing its benefits.

today’s global risks need global solutions. but the 
requisite trust is tragically broken. Global shifts require 
just transitions. to restore trust and reform globaliza-
tion, we need to rebuild the foundations of the global 
economy with a new social contract. in the developed 
world, the contract born from the two world wars and 
the Great Depression laid the foundations for shared 
prosperity with a commitment to full employment, so-
cial protection, and human and labour rights as a com-
petitive floor.

this promise was never delivered in the developing 
world. subsequently, the greed of dominant economic 
interests has, in large part, undermined the promise of 
globalization itself, creating a failed economic model. 
the breakdown of the social contract, where it existed, 
began in the 1980s. the inadequacy of a development 
model for the majority of the world’s people has re-
sulted in today’s fractured world.

a new social contract is vital for a fair competition 
floor. its foundations are full employment and decent 
work, in a world where our dominant model of trade 
relies on low-wage, often unsafe work, with insecure 
employment contracts. Decent work is still absent in 
too many countries for too many people, but its under-
lying principles remain unchanged. these are:

• freedom of association
• Minimum living wages and collective bargaining 

rights
• safe work
• universal social protection
these principles need once again to be enshrined 

in a social contract. this would renew commitment to 
vital public services and full employment, and would 
require investment in jobs, beginning in sustainable in-
frastructure and the care economy.

unions demand that nobody be left behind, with 
measures to ensure a “just transition” to a low-carbon, 
high-tech economy. these involve guaranteed pen-
sions for older workers, income support, redeployment 
support and access to retraining. lifelong learning is 
central, as technology impacts on workers’ tasks and 

by sharan burrow
General secretary at the international trade union confederation (ituc)
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creates a continuous need to upgrade skills.
Global GDp has trebled since 1980, yet the share of 

wealth that people get for their work has declined. invest-
ment in infrastructure, care work and the green economy 
is inadequate. Global governance should be up to the task 
of global reform, beginning with a new social contract. 
however, it still contests that ‘trickle-down’ economic 
theory, and more recently austerity, have failed.

Global inequality is now an economic risk. it is 
caused by global trade and investment rules that have 
favoured finance and capital in developed economies. 
Global supply chains channel wealth to a handful of 
global corporations, while workers in those supply 
chains experience low wages, and insecure and often 
unsafe work.

a war against unions and freedom of association 
is being waged, and democracy is being corrupted by 
concentrated wealth. too many corporations and their 
associations are buying or bullying legislators and ex-
ecutive branch officials to influence public policy, to 
the detriment of working people and the very founda-
tions of a stable and sustainable future.

When the vested interests of the few have been af-
forded preference over the interests of the great ma-
jority; when naked self-interest has been dressed up 
as modern economic models to justify why wealth is 
not being shared; when natural resources are being 
exploited unsustainably; when corporations and the 
wealthy pay little or no tax; and when there is a severe 
lack of resources for social protection including health 
and education, it’s clear that the model must change.

in addition to these challenges and the consequent 
vulnerability of the global economy, the potential for an 
even more unequal world is emerging with waves of 
new technology. there are major deficits in the regula-
tory environment for ensuring decent work through in-
ternet-mediated platforms and algorithms. there is also 
scant investment in new jobs to mitigate the displace-
ment of workers in the face of the future of production.

JOB ANXIETy
Global polling by the international trade union con-

federation (ituc) shows that the majority of people are 
not worried about new technology, but they are deeply 
anxious about their jobs. Digitalization has given rise 
to new business models founded on the expectation 
that workers will further have to give up employment 
contracts and social security, and forget the notion of a 
regular working schedule where work, family and lei-
sure can be balanced.

country where profit is earned, and take no respon-
sibility for an employment relationship. Without a so-
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cial licence to operate, they are effectively above the 
law. they operate outside of jurisdictions, and thereby 
disrupt key sectors including transport, health, hospi-
tality, financial services, education and more.

Workers providing services through such compa-
nies are left to pay for their social security, taxes and 
training on their own, all while they have no control 
over pricing, working conditions, safety or their per-
sonal data. they compete against each other for an ir-
regular and unpredictable supply of work. those who 
own the big platforms reap billions from this model. 
traditional companies are also starting to outsource 
work through platforms, encouraging wage dumping 
and avoiding responsibilities.

the huge tech companies are buying up all manner 
of other companies that provide products and services, 
flaunting labour rights, national regulatory constraints 
and competition policy.

unions know that technology itself is not the issue. 
innovation will be successful or not on its merits. soci-
eties will embrace the potential of scientific advances 
in many sectors where it is safe, such as healthcare. 
unions have been involved in shaping technological 
change for decades. Many unions are already organiz-
ing freelance workers, building digital cooperatives, 
facilitating skills development and even providing ser-
vices for start-up enterprises. collective action and 
organizing by workers, including setting floors for con-
tract prices, remain central to building workers’ power.

A NEw SOCIAL CONTRACT
but for Globalization 4.0 to stand a chance, and to 

be a basis for healing our fractured world, we demand 
that nobody be left behind. every business must have a 
social licence to run, entailing them to register and pay 
tax in each country of operation, to have an employ-
ment relationship with those they depend on for work 
and to contribute to social protection. 

equally, we expect governments to mandate due 
diligence for all businesses to mitigate violations of 
human and labour rights. there must be a regulatory 
environment that ensures:

• human deployment of technology
• human control of data
• human mediation
• human and labour rights to be complied with
the sustainable Development Goals and the paris 

climate agreement provide a road-map for a zero-
poverty, zero-carbon world. but with the necessary 
political maturity and morality missing, and a world 
where multi-lateralism is in crisis, conflict is growing 
and historic levels of people are displaced, it will take 
all of us to create a just Globalization 4.0.

eighty-five percent of the world’s people want to 
see the rules of the global economy changed. to re-
build trust and restore genuine democracies in which 
people can be assured of rights and freedoms, this 
challenge must be met. let’s take exploitation and cor-
porate greed out of competition. •
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with a European touch
An energy transition 

by Javier solana
president of the esade center for Global economy and Geopolitics and Distinguished 
fellow at the brookings institution

Whereas the united states under president Donald 
trump clearly will be unable to lead the fight against 
climate change, europe aims to become the first car-
bon-neutral continent. and at the heart of the euro-
pean climate agenda is the imperative of undertaking a 
“fair transition” to green economic growth.

tackling climate change is a monumental chal-
lenge, but the leader of the foremost global power con-
tinues to wash his hands of the matter. at the begin-

ning of november, us president Donald trump gave 
official notice of america’s withdrawal from the paris 
climate agreement, thus confirming a decision he had 
announced in 2017. the notification came as soon as 
the agreement allowed, and the withdrawal will be-
come effective the day after the us presidential elec-
tion in november 2020. the united states will thus 
become the only country in the world that is not party 
to the pact.
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all of the Democratic us presidential candidates 
have promised that, if they are elected, the us will 
rejoin the paris accord. but the problem runs much 
deeper, because the trump administration has been 
systematically dismantling environmental regulations 
introduced by president barack obama. fortunately, 
the continued efforts of us states, cities, civil-society 
organizations, and businesses – along with economic 
drivers such as the competitiveness of natural gas – 
have partly mitigated the negative impact of trump’s 
policies. nonetheless, it is clear that america will be 
unable to lead the fight against climate change as long 
as the trump administration continues to ignore and 
undermine the scientific evidence.

other countries, meanwhile, are much more willing 
to embrace the cause. china, the world’s most promi-
nent emerging power, still has plenty of room for im-
provement in terms of environmental protection, but 
has been making notable efforts to this end. in fact, it 
has even taken on a central role in climate diplomacy, 
alongside the european union.

european leadership has long been a staple of the 
global campaign to mitigate climate change, and the 
eu has repeatedly shown its strong commitment to 
accelerating the energy transition. the incoming eu-
ropean commission, under president-elect ursula von 
der leyen, looks poised to add even more momentum 
to this effort.

the decision to elevate the climate portfolio to one 
of the commission’s three executive vice-presidencies, 
under the social democrat frans timmermans, is an 
excellent start. timmermans will be in charge of pre-
senting, during his first 100 days in office, a “european 
Green Deal,” which should provide the basis for europe 
to become the first carbon-neutral continent. this broad 
strategy implies that the new commission will need to 
ensure a high level of coordination across its depart-
ments so that they all work in the same direction.

like the so-called Green new Deal advocated by 
leading us Democrats, the european Green Deal will 
have a pronounced social dimension. for reasons of 
equity and pragmatism, the energy transition can-
not be at odds with economic growth. any proposal 
that implies a massive downscaling of production and 
consumption is politically unviable and doomed to fail 
– both in advanced economies and, even more so, in 
developing countries.

at the heart of the european climate agenda is 
the imperative of undertaking a “just transition.” this 
means helping those people and regions – such as 
workers in mining areas – that are particularly vulner-
able to the profound changes needed in our energy 

systems. establishing a “Just transition fund,” an 
idea that von der leyen has embraced, could make it 
easier for all eu member states to commit to becoming 
carbon neutral by 2050. until now, lingering opposi-
tion from poland, hungary, and the czech republic has 
made consensus on this elusive.

overcoming these obstacles is essential, as is the 
need for eu governments to agree, as soon as possible, 
on the union’s next round of voluntary contributions  
under the paris agreement. all parties to the accord are 
obliged to present their new contributions before the 
end of next year. if the eu acts quickly and adopts an 
ambitious objective for reducing emissions by 2030, 
other countries may be encouraged to do the same.

obviously, ambitious targets are not enough: the 
eu must also create the necessary conditions to meet 
them. here, the bloc can leverage the european invest-
ment bank, which von der leyen has proposed to con-
vert partly into a “climate bank.” the eib is already 
the largest multilateral investor in climate-related proj-
ects, and it plans to channel at least 50% of its finan-
cing to climate action and environmental sustainability 
by 2025. Moreover, the bank recently confirmed that, 
from the end of 2021, it will no longer consider new 
financing for unabated fossil-fuel energy projects. this 
momentous shift will enable the eib to dedicate more 
resources to green energy and to exploring mitigation 
options such as carbon capture and storage.

in addition, the eu is working to classify econom-
ic activities and financial products according to how 
“green” they are. this regulatory taxonomy will be ex-
tremely useful for investors, because it will limit the 
practice of passing off some products as green when 
they really are not. if the eu succeeds in creating a 
solid and reliable taxonomy, it could set a global stan-
dard – something that we lack today.

the eu’s leadership by example in the fight against 
climate change is, without a doubt, cause for celebra-
tion. the spanish government’s offer to host the united  
nations’ upcoming annual climate summit – cop25 – 
is further evidence of this leadership. after chile, the 
original host of the conference, declined to hold it be-
cause of the ongoing civil unrest in the country, spain 
stepped in. the December summit will now take place 
in Madrid, under chile’s presidency.

this solution, devised against the clock, symbolizes 
the political will and collaborative spirit with which we 
must face the climate crisis. When it comes to the col-
lective challenge of decarbonization, three unequivocal 
truths have emerged: we have a long way to go, we are 
not progressing as fast as necessary, and the only way 
to reach our objective is if every country plays its part. •
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Cliente SulAmérica Saúde pode pedir reembolso¹ pelo 
App para qualquer procedimento e sem limite de valor 
e ainda tem diversas facilidades:

• Os melhores médicos e hospitais por geolocalização

• Orientação Médica Telefônica

• Médico na Tela

TÁ COM REEMBOLSO 100% DIGITAL

Este anúncio contém informações resumidas que poderão sofrer alteração sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos poderão ser descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. 
Para mais informações e para consultar as regras do serviço acesse https://saude.sulamericaseguros.com.br/reembolsosaude/home.htm ou consulte o seu corretor. O produto SulAmérica 
Saúde obedece à legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. O serviço de Reembolso Digital abrangerá 
apenas recibos, notas fiscais e notas fiscais eletrônicas (NF-e). O segurado poderá ter que enviar o arquivo original, caso seja solicitado pela SulAmérica no prazo de até 5 anos, conforme 
legislação em vigor. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde CNPJ: 01.685.053/0013-90 e Sul América Serviços de Saúde S.A. e CNPJ: 02.866.602/0001-51. SAC: 0800-
722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

ANS - Nº- 006246 ANS - Nº- 416428

Peça SulAmérica 
para o seu corretor.
SAIBA MAIS EM SULAMERICATACOMTUDO.COM.BR Saúde

BAIXE AGORA!
Disponível nas lojas:
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