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Há 33 anos, o que nos move
é o desejo de inspirar.
Ideias, soluções, caminhos, um futuro melhor.
Tudo isso e muito mais acontece quando nos
unimos pela mesma causa: a educação.

É nisso que acreditamos e é por isso que trabalhamos. 
Empoderando pessoas, compartilhando boas práticas, 
dialogando com a comunidade e dando visibilidade para 
projetos que fazem a diferença na sociedade por meio 
do conhecimento.

Muito obrigado a todos que escrevem essa história conosco!

Saiba mais em www.fmss.org.br
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coronavírus
por ladislau Dowbor
professor de economia na 
puc-sp e consultor de várias 
agências internacionais

não sou médico para comentar 

os aspectos epidemiológicos 

do vírus que nos assola. Mas 

algumas implicações sociais e 

políticas são óbvias. 

Além 
do 
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oprimeiro ponto é que, desde o golpe, há 
uma fragilização generalizada das políticas 
sociais – e, para efeitos de governança, 
tudo começa já em 2013, com as manifes-

tações de junho e o boicote (“Dilma pode até ganhar, 
mas não irá governar”), além da inversão de priori-
dades, em 2014, favorecendo o sistema financeiro. o 
teto de gastos, a perda de direitos trabalhistas, o re-
trocesso na previdência, os ataques às organizações 
da sociedade civil, o congelamento do salário mínimo 
e do bolsa família e outras medidas tiveram como de-
nominador comum o travamento da renda e do acesso 
aos bens de consumo coletivo pelo grosso da popula-
ção, enquanto se expandia radicalmente o lucro dos 
bancos e dos grandes aplicadores financeiros.

foi justamente isso o que paralisou a economia. 
os números são claros. na fase distributiva, entre 
2003 e 2013, tivemos um crescimento médio do pib 
da ordem de 4% ao ano, apesar da crise de 2008; 
e de lá para cá, tivemos um recuo do crescimento 
médio do pib da ordem de 3,5% em 2015 e em 2016, 
seguido da paralisia, o fundo do poço onde nos en-
contramos, com crescimento em torno de 1% ao ano, 
o que, descontando o crescimento demográfico, im-

plica que estamos parados no nível de uns oito anos 
atrás. e tudo foi feito “para proteger o país do déficit” 
atribuído à irresponsabilidade de Dilma rousseff que 
“devia ter aprendido que uma dona de casa tem de 
gastar apenas o que tem”. para registro, anotem os 
déficits apresentados no resultado fiscal do Gover-
no central, entre 2012 e 2019. o déficit foi de r$ 61 
bilhões (1,3% do pib) em 2012, 111 em 2013, passando 
para 272 em 2014 (já com a reversão política), 514 
em 2015, 478 em 2016, 459 em 2017, 426 em 2018, 
e 400 em 2019. em suma: Joaquim levy, henrique 
Meirelles, paulo Guedes ou quem quer que seja vira-
ram campeões de déficit, prejudicando seriamente a 
vida do grosso da população.

a questão é que esses recursos, que não foram 
investidos na população, tampouco entraram no go-
verno – e se tivesse entrado teria equilibrado as 
contas –, mas não entrou e foi para algum lugar… se 
vocês consultarem o site do tesouro nacional vão 
constatar que o governo tem transferido em juros, 
essencialmente para bancos e outros aplicadores fi-
nanceiros, entre r$ 300 e 400 bilhões por ano, di-
nheiro que precisamente deixou de ir para educação, 
segurança e o sus. 
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a crise atinge a todos, ou quase. e neste mo-
mento (milagre!) os mesmos grupos que vieram “nos 
salvar” ao “nos proteger do estado”, “enfrentar o 
déficit”, “privatizar bens públicos” se lembram preci-
samente da generosidade dos cofres públicos. como 
em 2008, quando os desmandos dos bancos foram 
recompensados, pelo mundo afora, com o dinheiro 
público, no momento atual, o estado volta a ser o 
salvador da pátria. são 800 bilhões de dólares nos 
estados unidos, 147 bilhões de reais no brasil, outros 
tantos em diversos países. É necessário? sem dúvi-
da, mas vem tarde, e vem muito deformado: migalhas 
para os assalariados, esquecimento dos 40 milhões 
de informais e dos 12 milhões de desempregados, e 
mais dinheiro público para as empresas.

a meu ver, nós devemos juntar as forças para 
enfrentar o vírus, mas devemos também pensar que, 
onde funciona, a saúde é pública, gratuita e universal, 
porque nesta área, as atividades públicas são muito 
mais eficientes do que o sistema privado. nos es-
tados unidos, o sistema é em grande parte privado, 
e custa 10.400 dólares por pessoa/ano. no canadá, 
onde é dominantemente público, atinge-se um nível 
de saúde muito superior com 4.400 dólares. o setor 
privado é ótimo para produzir hambúrguer, bicicle-
tas, automóveis. na saúde, educação, segurança, in-
termediação financeira e outros serviços essenciais 
de consumo coletivo, a privatização é uma desgraça. 
vira indústria da doença, indústria do diploma, indús-
tria da dívida. sem falar das milícias. o que temos 

o coronavírus é de índole 

democrática. não tem 

preferências de classe. 

os privilegiados têm sem 

dúvida mais meios de se 

proteger. Mas, no conjunto, 

a fragilização do sistema de 

saúde na massa da população 

agrava a vulnerabilidade do 

país como um todo

não há nenhum mistério quanto à paralisia eco-
nômica. Quando se reduziu a capacidade de compra 
da população, as empresas tiveram de reduzir o ritmo 
de produção – hoje estão trabalhando com menos de 
70% da capacidade – e demitir seus empregados. o 
desemprego dobrou e se mantém nas alturas, com 
apenas um pouco de recuperação no setor informal. 
ao travar o consumo das famílias e a produção das 
empresas (que dirá do investimento empresarial, nin-
guém investe com tamanha insegurança) se reduzem 
também os impostos pagos tanto sobre o consumo 
como sobre outras atividades econômicas. aprofun-
da-se ainda mais o déficit, ferrando com a população 
e as empresas.

o teto de gastos foi apresentado como medida 
séria, de “austeridade”, e reduziu drasticamente a 
capacidade de ação do sus. para os que tomam as 
decisões e têm planos de saúde sofisticados (aliás 
outra forma de extorsão), não havia preocupação 
nenhuma em travar o sus. estão cobertos pelo 
einstein e outros hospitais. para o grosso da po-
pulação, foi um desastre, reduzindo fortemente a 
capacidade pública e gratuita de atendimento. isso 
impacta evidentemente a expansão do coronavírus, 
e eis que os grupos privilegiados descobrem que 
o vírus não foi informado sobre a diferença entre 
quem tem plano de saúde e quem tem sus. ferrar o 
sistema universal e gratuito de atendimento facilita 
a expansão do vírus, e isso vai atingir diretamente 
a todos. aliás, as elites que viajam são as que mais 
contribuíram para trazer o vírus para o país, mas a 
generalização da vulnerabilidade cria precisamente 
o que se chama crise. e é o que estamos vivendo, 
com c maiúsculo.

o coronavírus é de índole democrática. não tem 
preferências de classe. os privilegiados têm sem 
dúvida mais meios de se proteger, com trabalho em 
casa pelo computador, com casa de campo, com am-
plos quartos que permitem evitar contatos diretos. 
Mas, no conjunto, a fragilização do sistema de saúde 
na massa da população agrava a vulnerabilidade do 
país como um todo.

lições já estamos tirando, é um efeito indireto 
frequente quando surgem crises. De repente, nós 
lembramos que somos todos apenas seres humanos, 
com as mesmas vulnerabilidades, e fragilizar a saúde 
de uns gera tragédias para todos. e travar o estado, 
em nome da “luta contra a corrupção”, quando se está 
desviando dinheiro do essencial (saúde, educação, 
segurança…) para a acumulação financeira de milio-
nários, constitui um escândalo sem tamanho, que as 
pessoas estão começando a compreender. 
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pela frente, além do coronavírus, é pensar uma so-
ciedade mais solidária e resiliente, em cada país e 
em cada cidade. 

uma outra dimensão capaz de ultrapassar a pan-
demia e apontar novos rumos é o desafio da gover-
nança planetária. no caso do aquecimento global, por 
exemplo, estamos assistindo a uma catástrofe em 
câmara lenta, enfileirando reuniões internacionais 
em que se constata que… “temos de tomar providên-
cias”. Quais providências? as providências cabíveis. 
Quando? no momento oportuno. por quem? pelas 
autoridades competentes. e assim por diante, o velho 
discurso que conhecemos. os governos até assinam 
compromissos com boa vontade, mas, voltando para 
casa, eles se preocupam mais com a sobrevivência 
do seu mandato do que com a sobrevivência da hu-
manidade.

as corporações sempre conheceram perfeita-
mente, muito antes de nós, o tamanho dos desastres 
que contribuem para gerar. as empresas de cigarro 
conheciam, por pesquisas internas, a expansão do 
câncer e os milhões de mortes que ocasionavam – e 
que continuam a ocasionar – enquanto negavam isso 
publicamente. a volkswagen conhecia perfeitamente 
o volume de emissões de partículas que seus car-
ros produziam, e sabia que estava contribuindo com 
cerca de 6 milhões de mortes que esta poluição oca-
sionava anualmente no mundo. a british petroleum 
conhecia a tecnologia de exploração de petróleo em 
águas profundas, mas dinheiro para os acionistas era 
mais importante.

a vale sabe como se constrói uma simples barra-
gem segura – somos um país que tem capacidade de 
construir uma itaipu, mas aqui também os interesses 
financeiros dominam. as empresas de carvão sabem há 
décadas que estão levando a economia mundial para o 
desastre. a lista aqui pode ser imensa, o denominador 
comum é que o rendimento das ações e o bônus do con-
selho de administração, e sempre no curto prazo, domi-
nam. a partir de um certo nível de amplitude, a própria 
responsabilidade se dilui. os desmandos convergem e 
se ampliam, mas as culpas se tornam abstratas enquan-
to os desastres se tornam sistêmicos.

onde esses exemplos se cruzam com a presente 
pandemia? na dimensão planetária dos desafios. a 
europa está parando de produzir medicamentos por-
que depende de insumos da china e de outros países. 
nos estados unidos, empresas param por falta, às 
vezes, de uma peça. a crise atual está nos fazendo 
tomar consciência de que somos hoje um sistema 
interligado e interdependente. somos uma economia 
mundial; os seres humanos circulam freneticamente 
pelo planeta como milhões de formigas; o dinheiro 
imaterial circula na velocidade da luz, sem controle, 
provocando instabilidade generalizada; a informação 
se tornou uma commodity global, mas não temos 
governança planetária. pelo contrário, predomina o 
oportunismo nefasto, que pode tomar a forma de ex-
portação de lixo da europa para a ásia, de cobrança 
de níveis ridículos de impostos pela irlanda (e tan-
tos outros) para atrair empresas a qualquer custo, da 
manutenção de paraísos fiscais com soberania fictícia 
para favorecer transações ilegais e assim por diante.

em outros termos, somos uma humanidade terrá-
quea que se comporta politicamente como se o mun-
do do século xxi pudesse conviver com tribalismo 
político. Mas enquanto nos feudos europeus de anti-
gamente os deslocamentos a cavalo e os massacres 
com espadas tinham limites físicos, não há limites 
neste planeta hiperconectado e interdependente, do-
tado de tecnologias de impacto global, e que ainda se 
mobiliza em torno a gritos nacionalistas, a ódios re-
ligiosos, a demagogos histéricos. isso não funciona. 
os países mais pobres estão fechando os seus por-
tos aos navios com lixo dos países ricos, os países 
ricos estão se fechando por trás de cercas de arame 
farpado para se proteger dos pobres. todos os países 
estão fechando suas fronteiras como se o corona-
vírus precisasse de visto de entrada! e a culpa pelo 
aquecimento global está sendo empurrada de um lado 
para outro. cada um clama o seu direito soberano de 
defender os seus interesses a seu modo, ainda que o 
resultado sistêmico seja um desastre. 

o que o coronavírus nos 

lembra, ou praticamente 

esfrega na nossa cara, é 

que estamos realmente 

maduros para um sistema de 

soberania compartilhada e 

regulada no plano global

C
R
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o que o coronavírus nos lembra, ou praticamente 
esfrega na nossa cara, é que estamos realmente ma-
duros para um sistema de soberania compartilhada e 
regulada no plano global. a onu apresenta o Global 
Green new Deal, a ocDe negocia o acordo base ero-
sion and profit shifting (beps) buscando assegurar 
os primeiros passos na regulação fiscal e financeira 
do planeta, o World inequality Database (WiD) siste-
matiza os dados básicos sobre a rupturas sociais e 
econômicas, grandes corporações e grupos financei-
ros estão acenando com possíveis reorientações no 
seu comportamento; até Davos apela para evoluirmos 
da prioridade dos acionistas para as prioridades da 
sociedade e do meio ambiente (from shareholders 
to stakeholders). um simples apelo do papa para dis-
cutir uma outra economia, a economia de francisco, 
reúne pesquisadores de primeira linha mundial. 

a crise global pode gerar – e apenas pode – um 
choque de bom senso. confinado em casa, tenho 
todo o tempo de enfrentar as 1.200 páginas de “ca-
pital e ideologia”, de thomas piketty, na edição fran-
cesa (ainda não saiu em português, mas está dis-
ponível em inglês). raramente vi tanto bom senso 
organizado. o livro trata essencialmente do nosso 

principal drama, a desigualdade, e é um primor de 
realismo na análise e de clareza nas propostas. e 
me impressiona o leque de trabalhos de primeira li-
nha que estão construindo uma nova visão de como 
a economia e a sociedade podem ser reorganizadas. 
o “people, power and profits”, do Joseph stiglitz; “a 
economia Donut”, de Kate raworth; “o estado em-
preendedor”, de Mariana Mazzucato; “a apropriação 
indébita”, de Gar alperovitz e lew Daly; “the public 
bank solution”, de ellen brown; os trabalhos de ha-
Joon chang, de Marjorie Kelly, de ann pettifor, de 
saez e Zucman, de Jeremy rifkin. enfim, há uma 
revolução teórica em curso que está transformando 
a forma de analisarmos o que acontece no mundo. 
uma nova visão está surgindo.

não há dúvidas que continuamos nas poderosas 
mãos de gigantes corporativos, que os interesses fi-
nanceiros se apropriam dos próprios governos, que 
populações frustradas pela política que não lhes ser-
ve votam em qualquer demagogo que lhes alimente o 
ódio. Mas tampouco há dúvidas de que as soluções 
estão na construção de novos pactos sociais, não 
apenas de preservar ou reconquistar o que já tive-
mos. É tempo de pensar caminhos.•
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por Kelly nascimento
editora de insight bioma

escolher a solidariedade à hostilidade. em alguns momentos 
decisivos da história do homo sapiens, isso garantiu a 
sobrevivência da espécie, levando a um salto de qualidade de 
vida. foi assim quando núcleos separados se juntaram e viraram 
bando de catadores coletores, abandonando o nomadismo e 
criando as bases para a vida em sociedade nos moldes que 
temos hoje. isso há 200 mil anos.
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pode ser assim com a proposta da renda 
básica universal. no combate à covid-19, 
começa-se a ventilar, aqui e acolá, propos-
tas de garantir uma renda mínima para os 

trabalhadores no mundo todo, impactados pela sus-
pensão de trabalho e a praticamente suspensão das 
atividades econômicas devido à quarentena imposta 
na tentativa de deter a contaminação pelo coronavírus.

aqui no brasil, a modesta proposta do ministro da 
economia, paulo Guedes, de garantir uma “bolsa co-
rona” de r$ 200, foi recebido com críticas tanto por 
representantes da esquerda quanto da direita. numa 
tentativa de conter o desgaste gerado na opinião pú-
blica, o governo resolveu aumentar o auxílio para os 
informais de r$ 200 para r$ 300. o valor pode ser 
pago a duas pessoas da mesma família que estão no 
mercado informal. a mesma quantia também será 
concedida na antecipação do benefício de presta-
ção continuada (bpc). a equipe econômica acredita 
que os novos valores podem gerar um impacto de até  
r$ 25 bilhões nas contas públicas.

Mas a sociedade pressiona por mais. uma das 
propostas vem do congresso nacional. os parlamen-
tares tábata amaral (pDt/sp), felipe rigoni (psb/
es) e alessandro vieira (cidadania/se) enviaram 
carta ao presidente Jair bolsonaro sugerindo me-
didas emergenciais para o período de contingencia-
mento. entre elas, propõem um benefício extraordi-
nário universal no valor de r$ 500 mensais, a ser 
pago ao longo de quatro meses, para todas as famílias 
cadastradas no cadastro Único para programas so-
ciais do governo federal que tenham renda domiciliar 
per capita de até meio salário mínimo. pelos cálculos 
dos proponentes, a medida impactaria um total de 22 
milhões de famílias, 9 milhões das quais não recebem 
o bolsa família hoje.

numa outra frente de ação mais modesta, o presi-
dente da câmara dos Deputados, rodrigo Maia, colo-
cou em votação um projeto de lei que institui a renda 
mínima emergencial de um salário-mínimo para os 
brasileiros pobres. o pl foi uma iniciativa dos parti-
dos de oposição ao governo: pt, pc do b, psol, psb, 
pDt e rede. ao final, da sessão na câmara dos Depu-
tados, o valor do auxílio subiu para r$ 600. o senado 
aprovou. até o fechamento desta edição, a proposta 
aguardava sanção do presidente Jair bolsonaro.

Um vírUs mais letal aos pobres
se crises como a que vivemos agora trazem medo 

com relação ao futuro, têm um inegável efeito catár-
tico. e a sensação de se estar à beira do caos cria 
condições favoráveis para que ressurjam, ainda mais 

fortes, ideias que há muito tardam. a covid-19 nos 
faz pensar que a humanidade não é imortal. e essa 
pulsão de morte representa uma ameaça ainda maior 
aos que estão na base da pirâmide social. 

na teoria, o coronavírus ataca indiscriminada-
mente ricos e pobres. Mas sabe-se que os mais 
pobres serão mais impactados por ele. uma pes-
quisa do Data favela dá a dimensão do drama que 
começa a assolar o brasil. a sondagem faz proje-
ções de piora na vida de 13,6 milhões de pessoas que 
moram nas favelas do país. na primeira semana de 
quarentena contra a pandemia, 72% dos moradores 
de comunidades carentes tiveram impacto em sua 
qualidade de vida. e quase três em cada uma dessas 



13

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

pessoas terão dificuldades na compra de itens bási-
cos de sobrevivência, como alimentos. “esse quadro 
pode indicar uma situação de convulsão social num 
futuro próximo”, avalia renato Meirelles, fundador do 
Data favela.

 entre as principais ameaças ao bem-estar dessa 
população, o Data favela lista, além da óbvia questão 
de saúde pública – que será mais grave nessas áreas 
em que se combinam falta de saneamento básico e 
alta densidade populacional – a sobrevivência dessas 
pessoas, por falta de renda, está no centro da ques-
tão. o saneamento básico e a distribuição de água 
potável nas favelas e periferias jamais foram servi-
ços efetivamente oferecidos no brasil. não bastasse, 

a sensação de se estar à beira do caos 

cria condições favoráveis para que 

ressurjam, ainda mais fortes, ideias que 

há muito tardam. a covid-19 nos faz 

pensar que a humanidade não é imortal. 

e essa pulsão de morte representa uma 

ameaça ainda maior aos que estão na 

base da pirâmide social



14

| 
in

s
ig

h
t-

b
iO

M
A

a qualidade dos postos de trabalho oferecidas a quem 
mora nesses espaços está abaixo da média do mer-
cado formal.

Quase metade dos trabalhadores que vivem em 
favelas são autônomos (47%) e 8% são informais. 
isso quer dizer que, na prática, boa parte deles não 
poderá contar com o auxílio do seguro desemprego 
ou os benefícios vinculados a políticas emergenciais 
pensadas para quem tem carteira assinada. essa 
sensação de insegurança e medo com o futuro apa-
rece em um dado da pesquisa: 79% dos moradores 
dessas comunidades já começaram a cortar gastos 
por conta da crise provocada pela covid19. o impacto 
nas favelas será maior porque ali é um território da 
precariedade.

na avaliação do fundador do Data favela, a me-
dida mais efetiva para tentar conter esse tsunami da 
miséria seria transferir renda diretamente para que 
os moradores de favelas comprassem o que preci-

sam. enquanto parecem estar abandonados à própria 
sorte, coletivos começam a organizar campanhas 
pressionando o governo a instituir um programa que 
garanta o mínimo para os que estão em situação de 
maior vulnerabilidade sobreviverem. poderia ser per-
feitamente uma versão do que vem sendo chamado lá 
fora de universal basic income (ubi). renda básica 
universal (rbu) em bom português. a ideia básica 
por trás da rbu é exatamente o que está escrito: pa-
gamentos em dinheiro regulares e financiados pelo 
governo para os cidadãos, sem restrições ou requisi-
tos mínimos sobre quem pode acessá-los.

originalmente, a proposta de renda básica uni-
versal foi estruturada em torno de três objetivos: 
combater possíveis perdas de empregos devido à 
automação, incluindo ocupações de risco, como mo-
toristas de caminhão; fortalecimento de contratos 
sociais e confiança no governo; e agir como um ins-
trumento deliberado de redução da pobreza. todas as 

C
A

PA
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três metas são perfeitamente não só aplicáveis como 
necessárias à realidade brasileira. 

Dados concretos sobre o desemprego decorren-
tes do coronavírus ainda não estão disponíveis. antes 
da pandemia, o número de desempregados no brasil 
chegava a 11,9 milhões. É razoável afirmar que, pós
-pandemia, outros milhares de brasileiros engrossa-
rão esta estatística. nesse tipo de ambiente, a rbu 
seria como um colete salva-vidas no meio de um 
naufrágio: possibilitaria que as pessoas passassem 
pela tormenta e sobrevivessem, enquanto aguardam 
o país ensaiar uma recuperação econômica.

Dinheiro para toDos
a uneafro, organização que luta pelos direitos de 

moradores das periferias e favelas, lançou, em par-
ceria com outros movimentos sociais, um abaixo-as-
sinado para pressionar o legislativo a aprovar pro-
grama de renda mínima emergencial, em caráter de 

urgência. o objetivo é que 80 milhões de brasileiros 
sejam cobertos pelo programa enquanto durarem os 
efeitos da pandemia de coronavírus.

toda essa movimentação de caráter emergencial 
pode criar as bases para uma sociedade mais soli-
dária, em que caiba, de maneira efetiva, o projeto de 
renda Mínima universal. por vias tortas e dolorosas, 
a pandemia nos relembra que somos parte de uma 
comunidade de mais de 7 bilhões de pessoas, na qual 
todos estão conectados e dependem, em maior ou 
menor grau, do bem-estar do outro para sobreviver 
também. 

a história mostra que, quando grandes crises 
ocorrem no planeta, é comum que transferências de 
dinheiro fazem parte do pacote de políticas que os 
governos adotam para melhorar seus efeitos econô-
micos. evidências empíricas mostram que as trans-
ferências monetárias, quando são gastas criterio-
samente, elas podem salvar vidas e, se forem bem 
projetadas, podem ajudar as pessoas a sair perma-
nentemente da pobreza.

com a pandemia, aumenta de forma exponencial 
mundo afora a consciência de que uma a rápida in-
trodução de um projeto de renda básica universal 
(rbu) poderia ajudar a sociedade canadense a en-
frentar essa crise. nenhuma política isolada é a per-
feição. Mas, como disse o diretor executivo de emer-
gências em saúde da organização Mundial da saúde 
(oMs), Michael ryan, quando se trata de situações de 
crise, a velocidade supera a perfeição. “o maior erro 
é não se mover”, disse, numa das dezenas de coleti-
vas sobre o balaço do número de vítimas da covid-19.

Mas que uma medida pontual em momentos de 
crise, a garantia de uma quantidade mínima de recur-
sos tem o poder de mudar a realidade global. cada 
vez mais, fica claro que injeções de dinheiro podem 
gerar benefícios mais abrangentes. na áfrica, a pro-
visão de us$ 1 adicionado no orçamento de pessoas 
carentes gerou entre us$ 1,27 e us$ 2,60 nas eco-
nomias locais. 

Quando olhamos para a realidade brasileira, o le-
que de oportunidades que se abre é enorme. o brasil 
foi o único país onde a desigualdade aumentou entre 
2016 e 2019. segundo pesquisa do credit suisse, 1% 
dos mais ricos detém 49% de toda a riqueza familiar 
do país. a rbu é uma arma preciosa para reduzir dis-
tâncias sociais, criando um país mais igual.

o caos da pandemia traz consigo a possibilidade 
de abrirmos o paraquedas da rede de proteção social, 
impedindo que os mais pobres não caiam no abismo 
da pobreza absoluta. Depois da tempestade, pode vir 
a bonança. •
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o Dia internacional da Mulher serviu como uma oportunidade 
para refletir sobre soluções que alcancem as metas de 
igualdade de gênero. uma das rotas para o empoderamento 
das mulheres é oferecer-lhes oportunidades em negociar 
e garantir que os benefícios da reforma da facilitação do 
comércio atinjam mulheres em todo o mundo, tornando esse 
setor mais rápido, mais fácil e mais econômico.

por candice White 
especialista em conhecimento do fórum 
econômico Mundial

equidade 
de gênero

via rápida para a 
Comércio,
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em 2017, 118 países endossaram uma De-
claração conjunta da organização Mun-
dial do comércio (oMc) sobre comércio e 
empoderamento econômico das Mulheres, 

comprometendo-se a enfrentar barreiras ao comér-
cio que afetam as mulheres, incluindo o papel da fa-
cilitação do comércio no fornecimento de acesso e 
oportunidades iguais para empresárias.

ainda hoje, as empresas lideradas por mulheres 
são sub-representadas no comércio internacional e 
tendem a ser pequenas e a operar no setor informal. 
apenas 15% das empresas exportadoras são lideradas 
por mulheres. neste texto, discuto medidas para faci-
litar o comércio às mulheres e o que mais precisa ser 
feito para que elas alcancem os benefícios advindos.

o comércio beneficia as mUlheres  
– e a economia

o argumento para o empoderamento econômico 
das mulheres é claro: papéis iguais no mercado de 
trabalho podem resultar em até us$ 28 trilhões, ou 
26%, adicionados ao pib anual global até 2025. as 
reformas do comércio internacional podem ajudar a 
preencher essa lacuna.

está comprovado que o crescente setor de ex-
portação, ao ingressar nas cadeias globais de valor 
(cGvs), oferece fortes oportunidades de emprego 
para as mulheres. por exemplo, em bangladesh, as 
oportunidades na indústria de vestuário permitiram 
que muitas mulheres de famílias pobres entrassem 
no mercado de trabalho pela primeira vez.

no entanto, também é importante observar que 
esse crescimento do emprego às vezes é segregado 
em termos de gênero, o que poderia reforçar as la-
cunas de habilidades entre os sexos. os formuladores 
de políticas devem, portanto, desempenhar um papel 
no aprimoramento da qualificação e no fornecimento 
de outros incentivos para as mulheres ingressarem 
em indústrias dominadas por homens, para impedir 
que as divisões trabalhistas de gênero se formem e 
se agravem.

a participação no comércio também pode aumen-
tar os salários das mulheres. estudos descobriram 
que os empregos nos setores de exportação tendem 
a ser mais bem remunerados do que os empregos no 
setor informal e que os importadores e exportadores 
tendem a pagar salários mais altos. renda adicional 
pode proporcionar às mulheres independência eco-
nômica, maior liberdade e maior controle, o que é um 
passo positivo em direção à igualdade de gênero.

além disso, estudos descobriram que as mulhe-
res tendem a dedicar uma parcela mais substancial 

de sua renda à compra de utensílios domésticos e ne-
cessidades de suas famílias, em comparação aos ho-
mens. elas também são mais propensas a usar renda 
aumentada para beneficiar a educação e a saúde de 
seus filhos, de acordo com o international trade cen-
ter (itc). portanto, quando as mulheres obtêm renda 
mais alta ao trabalhar em empresas comerciais, suas 
famílias e comunidades se beneficiam.

além disso, as empresas pertencentes a mu-
lheres que participam do comércio impulsionam a 
criação de emprego e o desenvolvimento econômico 
sustentável inclusivo em suas comunidades. as em-
presas expostas ao comércio são mais produtivas, 
e as empresas com mais mulheres em posições de 
liderança tendem a gerar retornos mais altos e a ter 
maior receita, eficiência e produtividade.

as empresas pertencentes a mulheres que atuam 
no comércio internacional têm potencial para expan-
dir seus negócios e, assim, criar crescimento inclu-
sivo em suas comunidades através da expansão do 
emprego, de acordo com análise do itc. as mulhe-
res empresárias também têm maior probabilidade de 
empregar mulheres, espalhando os benefícios de seu 
sucesso. uma pesquisa com 20 países em desenvol-
vimento realizada pelo itc constatou que “em 40% 
das empresas pertencentes a mulheres, a maioria 
dos funcionários é do sexo feminino, em comparação 
com apenas 22% das empresas exportadoras e ge-
renciadas por homens”. 

como poDemos garantir qUe as mUlheres 
se beneficiem Do comércio?

os formuladores de políticas, as empresas e a 
comunidade devem se concentrar no aumento das 
oportunidades comerciais para as mulheres e na eli-
minação dos desafios ao comércio existentes hoje. 
um desses mecanismos para reduzir as barreiras 
comerciais não tarifárias e a burocracia para que 
empresas pertencentes a mulheres possam colher os 
benefícios do comércio é a aliança Global para faci-
litação do comércio. a aliança é um mecanismo para 
reunir governos e empresas no sentido de ajudar 
os países a implementar o acordo de facilitação do 
comércio. se totalmente implementado, este tratado 
reduzirá os custos comerciais em mais de 14% nos 
países de baixa renda e em mais de 13% nos países 
de alta renda média, segundo estimativas.

por exemplo, os projetos da aliança na Zâmbia e 
no Malawi estão criando novas estruturas de licen-
ciamento para despachantes aduaneiros, um campo 
em que as mulheres são sub-representadas em gran-
de parte, e estabelecendo programas de treinamento 
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credenciados para os agentes aumentarem sua ca-
pacidade. um fundo de bolsas de estudos projetado 
para apoiar os agentes a se tornarem licenciados 
profissionalmente está sendo usado a fim de atrair 
mulheres para ingressar no setor.

o qUe o fórUm econômico mUnDial está 
fazenDo sobre facilitação Do comércio?

a comunidade global também pode desenvolver 
capacidade através do itc shetrades, uma iniciati-
va focada em melhorar o acesso ao comércio e ao 
mercado para 3 milhões de mulheres empresárias até 
2021. um dos componentes principais do programa 
shetrades é desenvolver a capacidade de interna-
cionalização de empresas pertencentes a mulheres. 
por exemplo, na áfrica ocidental, o shetrades está 
treinando mulheres em estratégias de exportação, 
padrões, embalagens e marcas nos setores agrícolas 
de caju, mandioca e karité.

esses treinamentos ajudam as mulheres a aces-
sar novos mercados e novos parceiros comerciais, 
melhorar a competitividade e, assim, expandir seus 
negócios. eles também oferecem uma oportunidade 
de aumentar a conscientização sobre o papel que as 
empresas pertencentes às mulheres podem desem-
penhar no empoderamento feminino. treinamentos 
semelhantes na áfrica oriental sob o programa itc 
shetrades commonwealth descobriram que 60% das 
beneficiárias de empresas pertencentes a mulheres 
relataram ter iniciado um projeto para capacitar mu-
lheres ou beneficiar suas comunidades.

outra maneira de capacitar as mulheres no co-
mércio é melhorar as redes para enfrentar o desafio 
de encontrar clientes, fornecedores e informações 
necessárias para o comércio bem-sucedido entre 
fronteiras. as mulheres podem estar particularmente 
em desvantagem nesse esforço devido à escassez de 
tempo, decorrente das responsabilidades domésticas, 
e devido ao fato de que, tradicionalmente, as oportu-
nidades networking são direcionadas a homens.

por exemplo, a Weconnect international conecta 
empresas pertencentes a mulheres a compradores 
qualificados em todo o mundo. a organização ad-
ministra um programa para educar, registrar e cer-
tificar empresas pertencentes a mulheres fora dos 
eua e as conecta com compradores multinacionais, 
incluindo Walmart, Johnson & Johnson e outros. os 
esforços da Weconnect para oferecer oportunida-
des de networking direcionadas especificamente às 
mulheres desempenham um papel central, permitin-
do que elas adquiram clientes para negociar e ex-
pandir seus negócios.

todos devemos trabalhar juntos para capacitar as 
mulheres através do comércio. os setores público e 
privado devem se unir para obter os benefícios eco-
nômicos e sociais de capacitá-las por meio do co-
mércio. os governos podem desempenhar um papel 
através da reforma comercial, tornando o comércio 
mais fácil, mais rápido, mais econômico; e as empre-
sas podem obter negócios de propriedade de mulhe-
res e contribuir para iniciativas de capacitação.

no Dia internacional da Mulher, comemoramos as 
iniciativas que apoiam o empoderamento econômico 
das mulheres por meio do comércio e que aumentam a 
conscientização sobre as ações que precisamos ace-
lerar para alcançar a paridade de gênero até 2030.•
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por Kelly nascimento
editora de insight bioma

nos últimos anos, uma palavra antes apenas 
vinculada por ativistas sociais começou a integrar 
também o vocabulário de gestores de grandes 
empresas do país. seu nome: diversidade. o 
debate por aqui é recente. Mas, nos estados 
unidos e europa, tratar do assunto é tão natural 
quanto fazer planilhas de projeção financeira. 
Muito além da consciência social e do combate à 
desigualdade, a política tem efeitos direto no caixa. 
segundo a pesquisa “Why Diversity Matters”, do 
instituto McKinsey, empresas diversas faturam 
cerca de 25 a 30% a mais por ano.

A força da 
diversidade
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ganham mais e inovam mais. nos estados 
unidos, as universidades estaduais da ca-
rolina do norte e de portland analisaram 
dados de mais de três mil grandes empre-

sas e chegou a resultados surpreendentes. organi-
zações com políticas e práticas estruturadas de di-
versidade e inclusão possuem o que foi chamado de 
“eficácia inovadora” – percebido como um aumento 
de valor da empresa perante o mercado. 

e como andam as empresas brasileiras quando 
o assunto é diversidade? o tema só se tornou mais 
conhecido nos últimos anos. um caso emblemático 
envolve a multinacional coca-cola, justamente por 
conta do anúncio da criação de seu comitê da Diver-
sidade, em 2017. o comunicado foi acompanhado de 
uma foto dos membros do comitê. o que chamou a 
atenção nas redes sociais foi que a imagem retrata 
apenas homens brancos. a polêmica gerou um gran-
de buzz negativo para a marca nas redes, além de 

algum dano à sua reputação. o caso é bem elucida-
tivo a respeito de dificuldades e atrasos do mercado 
brasileiro com relação a esse assunto.

e a informação ainda é uma das melhores ferramen-
tas para reduzir atrasos e vencer as barreiras do des-
conhecimento. nesse sentido, um estudo da consultoria 
bDo joga uma luz necessária a esse debate. trata-se 
do recém-divulgado estudo de sustentabilidade bDo.

a empresa ouviu 130 organizações brasileiras de 
diversos setores, para montar um mosaico de como 
o setor privado enxerga e pratica a sustentabilida-
de nos dias de hoje, bem como perceber o impacto 
nos processos e tomada de decisões. “o tema central 
desse ano foi a diversidade. percebemos que algu-
mas empresas começaram a se engajar mais”, des-
taca viviene bauer, sócia da bDo, responsável pela 
área de sustentabilidade.

viviene explica que, além de ser um tema atual no 
ambiente empresarial, a intenção do estudo foi tra-
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tá-lo com vistas a promover o trabalho multicultural, 
oportunidade, igualdade e equidade nas organiza-
ções. “a mensagem é, acima de tudo, de tolerância, 
não prejudicando o colaborador por apresentar uma 
diferente cultura, religião, filosofia, gênero, raça, en-
tre outras diversidades”, complementa.

ela ressalta que as empresas que conseguem 
obter essa pluralidade em seu quadro colhem como 
retorno o aumento da competitividade, viabilizado 
pela combinação de diversos aspectos, como ideias 
heterogêneas e vivências diferentes, o que auxilia na 
probabilidade de atingir bons resultados. 

um dos pontos para o qual a pesquisa chama 
atenção é sobre a contratação de pessoas com de-
ficiência (pcDs). De acordo com a lei nº 8.213/91, 
a empresa que possui 100 ou mais colaboradores 
precisa preencher de 2% a 5% dos cargos com cola-
boradores reabilitados ou portadores de deficiência, 
conforme a quantidade de funcionários. 

Menos da metade (45%) das empresas afirma ter 
um colaborador portador de necessidades especiais 
em seu quadro de funcionários e que conta também 
com uma política específica para estimular esse tipo 
de contratação. e 31% dos ouvidos não contratam 
pcDs. outros 24% até chegam a contratar, mas não 
dão a prioridade garantida por lei. viviene pontua 
que, comparando-se ao estudo anterior, houve avan-
ço: “tivemos uma melhora de 6%, o que indica uma 
pequena conscientização das empresas em relação 
às pessoas com deficiência, porém ainda é um mo-
vimento bastante incipiente, que precisa ser ampla-
mente implementado.”

eqUiDaDe racial
Quando olhamos o cenário a partir do recorte ra-

cial, o quadro não se mostra mais alentador. a pes-
quisa perguntou a empresas se elas teriam alguma 
ação para promover equidade racial no quadro orga-
nizacional. “apenas 7% têm comitê de diversidade. e 
sabemos que esse é um primeiro passo para promo-
ver um equilíbrio nessa área”, contextualiza viviene.

para ela, esse dado ainda continua bastante preo-
cupante, pois demonstra que as empresas não estão 
levando em conta a equidade racial em seu ambien-
te organizacional. o número apresentado pela bDo 
ecoa dados levantados pelo instituto ethos: menos 
de 40% dos funcionários das maiores empresas são 
negros, menos de 15% dos profissionais negros estão 
em cargos de liderança e nem 1% são mulheres ne-
gras nos cargos executivos das empresas. no brasil, 
o racismo é considerado um crime inafiançável e im-
prescritível, e quem o cometer pode ser punido com 
um a cinco anos de prisão e, em alguns casos, multa.

Muitas empresas alegam falta de capacitação ou 
que profissionais negros não se inscrevem nas vagas 
como motivos para a não contratação. no entanto, 
conforme dados levantados pela consultoria santo 
caos, após dez anos de cotas nas universidades, mais 
de 1 milhão de jovens negros estão formados e aptos 
a trabalhar. Dessa forma, as empresas precisam ana-
lisar a forma como está sendo realizado o recruta-
mento, no intuito de ocorrer uma maior inclusão de 
colaboradores negros no seu quadro de funcionários.

uma pequena brisa de otimismo soprou neste mês 
de março, como o anúncio da decisão da ambev, que 
resolveu seguir uma tendência adotada por grandes 
multinacionais, como o Google, e eliminar as provas 
de inglês de seu processo seletivo para estagiários. 
a exigência costuma ser apontada por especialistas 
como barreira para a inclusão de jovens de baixa ren-
da e de negros no mercado corporativo.
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Mas uma mudança robusta dessa realidade não 
surgirá espontaneamente. a bDo recomenda algu-
mas ações práticas. entre elas, destaca-se uma proa-
tividade das empresas no entendimento dos colabo-
radores e de seu perfil profissional, para que haja um 
maior engajamento e melhor sentimento de perten-
cimento do funcionário para com a empresa. outra 
medida sugerida é a desconstrução dos chamados 
vieses inconscientes de lideranças e recrutadores. 
esta é apontada como uma das principais causas 
para a falta de contratação de profissionais negros, 
bem como a ascensão vagarosa desses trabalhado-
res em suas carreiras.

reconhecer a importância de reduzir esse gargalo 
é outro passo fundamental. para tanto, é recomendá-
vel que o assunto seja incluído no planejamento es-
tratégico das empresas. “É preciso que os gestores 
se dediquem à essa questão, estabelecendo métricas, 
políticas, comitês, debates, palestras e treinamentos”, 
aconselha a sócia da bDo.

lgbt+
um dos poucos dados majoritariamente positivos 

da pesquisa refere-se à orientação sexual. o estudo 
da bDo mostra que 71% dos colaboradores das em-
presas participantes têm conhecimento da importân-

cia da diversidade de gênero. ainda neste tema, 90% 
das empresas entrevistadas afirmaram que todos os 
colaboradores, independentemente do gênero, têm li-
berdade de expressão dentro das empresas.

na avaliação da bDo, esse dado demonstra que o 
assunto e ações na empresa têm ganhado cada vez 
mais visibilidade, mas ainda enfrenta muitos desafios, 
principalmente em empresas e áreas com atividades 
mais tradicionais. o estudo cita um levantamento da 
consultoria santo caos, que contabiliza que mais de 
10 milhões de pessoas no brasil fazem parte da comu-
nidade lGbt+ e movimentam mais de r$ 100 bilhões  
por ano no brasil. 

ainda assim, muitos colaboradores ainda acham o 
ambiente profissional nocivo no que tange essa temá-
tica, acarretando baixo engajamento, pouca inovação 
e produção, além de uma alta taxa de rotatividade. por 
isso, a bDo recomenda que empresas preocupadas 
com esse assunto para manter um ambiente diverso, 
inclusivo e engajado, devem criar ferramentas para 
conscientizar os colaboradores e ratificar a importân-
cia de manterem um ambiente inclusivo e saudável.

vale lembrar que, recentemente, o supremo tribu-
nal federal (stf) determinou que a discriminação por 
orientação sexual e identidade de gênero fosse conside-
rada crime, conforme lei do racismo (lei nº 776/2019). 
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visão 360º
com relação à temática da sustentabilidade em 

geral, o estudo mostra que as empresas brasileiras 
avançaram pouco. a crise econômica explica em 
parte esse atraso. “temos um dado que revela isso: 
apenas 37% só das organizações consultadas fazem 
relatório de sustentabilidade. É muito pouco. e evi-
dencia que as empresas não estão olhando para essa 
questão. Quando tratam de desenvolvimento susten-
tável, fazem iniciativas isoladas. não há um planeja-
mento estruturado para uma transição efetiva rumo a 
uma produção sustentável”, analisa viviene.

ela lembra que o relatório de sustentabilidade é 
um canal de comunicação junto aos seus stakehol-
ders, sendo uma forma das organizações demonstra-
rem suas ações de maneira transparente e com res-
ponsabilidade. “É importante que os valores estejam 
internalizados ao cerne da organização, mantendo o 
enfoque social, ambiental e financeiro, utilizado nessa 
ferramenta de diálogo com seu público de interesse”, 
detalha a sócia responsável pela área de sustentabi-
lidade na bDo.

Mais de 34% dos entrevistados utilizam como me-
todologia de reporte o Gri (Global reporting initiati-
ve), sendo uma organização internacional que auxilia 
as organizações, por meio de indicadores, a comu-

nicar seus impactos, dentre outras informações. po-
rém, com um resultado não muito distante, 31% das 
empresas utilizam metodologias próprias conforme 
temas elencados como relevantes pela empresa.

e as organizações que querem passar a investir 
em sustentabilidade, o que devem fazer? vivienne diz 
que o primeiro passo é formar um comitê de susten-
tabilidade. “esse grupo deve ser heterogêneo, reunir 
pessoas-chave de cada departamento”, explica. em 
sequência, o grupo deve mapear os indicadores im-
portantes de cada área, metrificar e ir acompanhando 
a evolução ao longo dos meses. “esse mapeamento 
fornecerá dados valiosos do que se pode melhorar 
e em que áreas é possível trazer a sustentabilidade 
para o negócio”, diz.

o envolvimento e respaldo dos líderes nesse pro-
cesso é decisivo para o sucesso da empreitada: “o 
gestor precisa ter esse olhar, até mesmo para con-
seguir reduzir custos. Muitos esquecem, mas é pos-
sível reduzir custos investindo em sustentabilidade. 
um dos caminhos mais simples é o reúso da água. 
traz economias consideráveis.”

Quando a sustentabilidade faz parte do negócio, 
desde o planejamento, contratação de colaboradores 
e valorização das diferenças, o lucro aparece. bons 
gestores já sabem disso. •

a bDo recomenda algumas 

ações práticas. entre elas, 

destaca-se uma proatividade das 

empresas no entendimento dos 

colaboradores e de seu perfil 

profissional, para que haja um 

maior engajamento e melhor 

sentimento de pertencimento do 

funcionário para com a empresa
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por Dani rodrik
professor de política econômica 
internacional na harvard university

a mudança tecnológica não determina sua própria evolução. É moldada 

por quadros morais, incentivos e poder. se pensarmos mais sobre como a 

inovação pode ser direcionada para servir a sociedade, podemos nos dar ao 

luxo de nos preocupar menos em como devemos nos ajustar a ela.

para todos
Tecnologia 

vivemos em um mundo com um abismo cada vez maior entre as habilidades do tra-
balhador “médio” e as capacidades exigidas pelas tecnologias de fronteira. robôs, 
software e inteligência artificial aumentaram os lucros corporativos e aumentaram 
a demanda por profissionais qualificados. Mas eles substituem trabalhadores de 

fábricas, vendas e funcionários de escritório – esvaziando a tradicional classe média. essa 
“lacuna de habilidades” contribui para o aprofundamento da desigualdade e insegurança eco-
nômica e, finalmente, para a polarização política – os principais problemas de nosso tempo.

a resposta convencional é: mais e melhor educação. para que as pessoas comuns não 
sejam deixadas para trás nessa antiga “corrida entre educação e tecnologia”, para usar a 
frase evocativa das economistas de harvard, claudia Goldin e lawrence Katz, as sociedades 
precisam fazer um trabalho muito melhor treinando e retreinando sua força de trabalho para 
novas tecnologias. caminhoneiros precisam se tornar programadores de computador.
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esse é um remédio estranhamente unilateral. por 
uma questão de lógica, o hiato entre habilidades e 
tecnologia pode ser preenchido de duas maneiras: 
aumentando a educação para atender às demandas 
de novas tecnologias ou redirecionando a inovação 
para corresponder às habilidades da força de traba-
lho atual (e potencial). a segunda estratégia quase 
não se manifesta nas discussões sobre políticas. no 
entanto, é a estratégia mais óbvia e possivelmente 
mais eficaz. como aponta meu colega de harvard, 
ricardo hausmann, precisamos criar empregos para 
os trabalhadores que temos, não para os que dese-
jávamos ter.

o ponto cego é produto de um certo tipo de feti-
chismo tecnológico que vê a inovação como uma força 
exógena que se comporta de acordo com suas próprias 
regras. tendemos a pensar que temos pouco controle 
sobre a inovação. É a sociedade que deve se ajustar às 
mudanças tecnológicas, em vez do contrário.

essa perspectiva ignora o grau em que a inovação 
é impulsionada por valores – geralmente não declara-
dos – e incentivos. por um lado, os governos desem-
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penham um papel onipresente na formação do cená-
rio tecnológico. as economias avançadas geralmente 
dependem de subsídios para pesquisa e desenvolvi-
mento, financiamento de pesquisas científicas, regras 
de patentes, garantias de empréstimos, políticas de 
desenvolvimento de cluster e suporte direto do go-
verno para tecnologias de fronteira. todas essas po-
líticas influenciam o campo, no sentido de determinar 
que tipos de inovações ocorrem.

considere a tecnologia por trás de veículos autô-
nomos. nos estados unidos, a agência de projetos 
de pesquisa avançada em Defesa (Darpa), um braço 
do Departamento de Defesa dos eua, deu um impul-
so à inovação nessa área, lançando competições para 
inovadores na década de 2000. o objetivo era militar: 
reduzir as baixas no campo de batalha. Mas, como a 
Darpa declara em seu site, “esses desafios ajuda-
ram a criar uma comunidade de mentalidade e pes-
quisa que, uma década depois, garantiria como quase 
certa a circulação de frotas de carros autônomos e 
outros veículos terrestres no primeiro trimestre do 
século xxi”. uma agência governamental mais preo-
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as considerações éticas também desempenham 
um papel – explícita ou implicitamente – na defini-
ção da direção da inovação. aqui também o poder 
importa. Quando alguns funcionários do Google co-
meçaram a reclamar e a se organizarem contra o de-
senvolvimento de sistemas de ia que consideravam 
antiéticos – destinados ao uso no controle da imigra-
ção ou na espionagem – a empresa foi pressionada, e 
alguns dos líderes dos projetos foram demitidos.

em outros domínios, assumimos como certo que 
os valores devem se refletir na maneira como bus-
camos a inovação. por exemplo, as regulamentações 
domésticas normalmente limitam a experimentação 
em animais e seres humanos. por que não estender 
isso às implicações da tecnologia no mercado de tra-
balho? por meio de regulamentação ou outros meios, 
nosso sistema de inovação deve levar em considera-
ção os efeitos das novas tecnologias na qualidade e 
quantidade de empregos.

a mudança tecnológica não segue sua própria dire-
ção. ela deve ser moldada pela sociedade, por meio de 
estruturas morais, incentivos e poder. Quando passa-
mos a pensar mais sobre como a inovação pode servir 
a sociedade, poderemos nos dar ao luxo de nos preo-
cupar menos em como devemos nos ajustar a ela. •

cupada com empregos poderia ter pressionado por 
diferentes tecnologias.

outras políticas podem ter efeitos inadvertidos na 
direção da mudança tecnológica. como argumentou 
Daron acemoglu, do Mit, as políticas tributárias ge-
ralmente distorcem os incentivos à inovação contra 
o trabalho, incentivando a automação. as empresas 
recebem incentivos fiscais quando empregam robôs, 
mas não quando criam um bom trabalho extra. De 
fato, os empregos são tributados, enquanto as má-
quinas são subsidiadas.

em vez de substituir mão de obra semiqualifica-
da ou não qualificada por máquinas, as sociedades 
podem promover inovações que aumentam especi-
ficamente as tarefas que os trabalhadores comuns 
são capazes de realizar. isso pode ser alcançado por 
meio de novas tecnologias que permitam que os tra-
balhadores façam o trabalho que anteriormente era 
realizado por pessoas mais qualificadas ou permitam 
a prestação de serviços mais especializados e perso-
nalizados pela força de trabalho existente.

exemplos do primeiro tipo de tecnologia são sis-
temas de inteligência artificial que permitem que os 
enfermeiros realizem procedimentos médicos ou 
artesãos para realizar tarefas de engenheiros. um 
exemplo desse último tipo seria a tecnologia que per-
mite que os professores forneçam educação perso-
nalizada para as habilidades e necessidades de dife-
rentes alunos.

uma razão fundamental pela qual a sociedade 
investe pouco em inovações que beneficiam as pes-
soas comuns tem a ver com a distribuição de poder. 
ciência e tecnologia são projetadas para fornecer 
respostas e resolver problemas. Mas a definição de 
quais perguntas serão feitas e quais problemas se-
rão resolvidos depende das vozes dominantes. por 
exemplo, algumas das limitações no uso de tecnolo-
gias para a medicina derivam do poder que os médi-
cos têm de excluir profissionais menos credenciados 
de tarefas avançadas.

a maneira como uma determinada tecnologia é im-
plantada no local de trabalho está intimamente ligada a 
quem toma as decisões. tecnologias sofisticadas po-
dem permitir que os gerentes monitorem todos os mo-
vimentos de seus trabalhadores e meçam sua eficiên-
cia, permitindo que as empresas estabeleçam padrões 
de produtividade cada vez mais exigentes, a um custo 
considerável para a saúde física e mental dos trabalha-
dores. como alternativa, tecnologias muito semelhan-
tes podem capacitar os trabalhadores a aumentar sua 
autonomia e controlar seu ambiente de trabalho. É fácil 
adivinhar qual uso predominante na prática.

a mudança tecnológica deve 

ser moldada pela sociedade, 

por meio de estruturas morais, 

incentivos e poder. Quando 

passamos a pensar mais sobre 

como a inovação pode servir 

a sociedade, poderemos nos 

dar ao luxo de nos preocupar 

menos em como devemos nos 

ajustar a ela
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ofato é que faltam incentivos para que os resíduos reu-
tilizáveis sejam tratados como um bem econômico, de 
valor social e como solução ambiental. entretanto, esse 
cenário poderá mudar com a aprovação do projeto de lei 

(pl) 7.535/2017, do deputado federal carlos Gomes (prb/rs), e o 
pl 3.592/19, do senador luis carlos heinze (pp/rs), que tramitam 
respectivamente na câmara dos Deputados e no senado federal. 

por Denise almeida
Jornalista

as montanhas de lixo que ocupam espaço e poluem as cidades 

podem gerar emprego e renda, além de poupar recursos naturais. 

segundo pesquisa do instituto de pesquisa econômica, de 2017, 

no brasil, são produzidas 160 mil toneladas de resíduos sólidos 

urbanos por dia. Desse montante, 30% a 40% têm potencial 

para ser reaproveitados. entretanto, só 13% são enviados para a 

reciclagem. se não houvesse tal desperdício, o retorno financeiro 

com esse material poderia ser no mínimo seis vezes maior do 

que é obtido atualmente. 

Lixo
aditivado
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segundo o pl do senador luis carlos heinze, as 
empresas que utilizarem sucatas e outros resíduos 
sólidos recicláveis em seus processos produtivos te-
rão direito à redução no valor do pagamento do pis/
pasep, do cofins e do imposto sobre produtos indus-
trializados (ipi). na justificativa da proposta, heinze 
destaca que a ampliação da logística reversa reduz o 
descarte inadequado de contaminantes ambientais, o 
volume de resíduos destinados a aterros sanitários e 
o uso de matérias-primas virgens.

Já o pl do deputado federal carlos Gomes institui 
a lei de incentivo à reciclagem. o texto cria o fun-
do de apoio para ações voltadas à reciclagem (fa-
vorecicle) e o fundo de investimento para projetos 
de reciclagem (prorecicle), que serão administrados 
pelo Ministério do Meio ambiente. o objetivo é ofe-
recer benefícios fiscais, como a dedução do imposto 
de renda na captação de recursos da iniciativa pri-
vada para a aquisição de equipamentos e tecnologias 
usados em cooperativas e associações de catadores. 
a proposta institui a comissão nacional de incentivo 
à reciclagem, destinada a acompanhar e avaliar os 
incentivos propostos.

o secretário executivo da coalizão embalagens, 
cesar faccio, explica que, para aumentar o consumo 
do material reciclado, é preciso que ele seja competi-
tivo em relação à matéria-prima virgem. “se não tiver 
incentivo, dificilmente poderemos ampliar a quantida-
de desse tipo de material porque, em vez de comprar 
o produto reciclado, o empresário vai dar preferência 
ao material virgem, que pode, eventualmente, ter al-
gumas características melhores”, revela cesar.

a coalizão embalagens é formada por 14 associa-
ções empresariais, que representam mais de 850 em-
presas do país, signatárias do acordo setorial federal 
para implantação do sistema de logística reversa de 
embalagens – que consiste na coleta e devolução das 
embalagens aos fabricantes para reaproveitamento 
ou descarte adequado. segundo cesar, 40% da in-
dústria de reciclagem de garrafas pet estão ociosos. 
“se conseguíssemos segregar mais esse resíduo, te-
riam empresas comprando reciclados para produzir 
embalagens de pet ou para outras utilizações”, cita. 

o acordo setorial faz parte da política nacional 
de resíduos sólidos (pnrs), em vigor desde 2010. a 
pnrs cria instrumentos para o manejo adequado dos 
resíduos sólidos, prevê a eliminação dos lixões e a 
expansão da coleta seletiva. “É a indústria de recicla-
gem que puxa basicamente todo o restante da cadeia 
de logística reversa”, acrescenta cesar.

na opinião do secretário executivo, a indústria de 
reciclagem atingiu um nível muito bom de qualida-

de compatível com o material virgem. “só o que está 
faltando é uma política adequada de fechamento dos 
lixões para que esses materiais não sejam perdidos 
e enterrados lá. porque eles têm valor, utilidade e 
economizam matéria-prima, que não precisaria ser 
retirada da natureza”, constata cesar. ele observa 
que é preciso tirar proveito dessa fase intermediá-
ria, em que o governo fecha os lixões, para estimular 
cada vez mais essa cadeia de reciclagem. “à medida 
que os aterros sanitários são fechados, vão surgindo 
dificuldades para despejar os resíduos. então esse 
material vai ter de voltar à sua origem e, se houver 
competitividade no preço, o reciclado vai acabar des-
lanchando”, constata. 

crescimento estrUtUraDo
na primeira fase de atuação, de 2012 a 2017, a 

coalizão conseguiu reduzir o volume de embalagens 
descartadas nos aterros sanitários em 21,3%, traba-
lhando com 343 cooperativas em mais de 275 muni-
cípios em 22 estados. “as atividades foram concen-
tradas nos grandes centros e nos municípios onde 
ocorreram as partidas da copa do Mundo”, detalha 
cesar. para a segunda fase, o objetivo é aumentar 
para 22% a recuperação de embalagens colocadas no 
mercado, ampliando o alcance do sistema para outros 
345 municípios até 2024. “Depois, esse percentual 
nacional de 22% será desmembrado em várias métri-
cas regionais, uma para cada região do país, e, com o 
acréscimo de municípios, vamos expandir uniforme-
mente nossa atuação geográfica”, comenta. 

para atingir os números da primeira fase, a en-
tidade apoiou 802 organizações de catadores, rea-
lizou 4.487 ações voltadas para capacitação, gestão, 
estruturação e adequação de cooperativas e instalou 
2.082 pontos de entrega voluntária (pev). “nós tra-
balhamos muito com cooperativas. nossa base fo-
ram as cooperativas, que fazem parte dessa cadeia 
formalmente ou informalmente”. cesar destaca que 
há vários catadores informais atuando nos grandes 
centros por uma questão de sobrevivência. “eles não 
vão deixar de existir. o nosso trabalho é trazer essa 
massa para um sistema formalizado, que traga mais 
de sustentabilidade para a atividade”, revela. 

os recursos da coalização chegam até as coo-
perativas por meio de convênio firmado com os mu-
nicípios. segundo cesar, são oferecidas todas as 
ferramentas para os catadores aumentarem a produ-
tividade, como, a construção de banheiros no local de 
trabalho, equipamentos de proteção individual, layout 
dos maquinários e das esteiras e outros itens que 
eles precisem para o bom desempenho. “isso é cus-
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cesar comenta que há regras no contrato que 
asseguram que, se houver mudança de prefeito, a 
cooperativa não fecha. “o que não pode acontecer é 
apoiarmos uma cooperativa e, se amanhã ela se des-
fazer, termos de fazer tudo de novo. nós precisamos 
estruturar o município para garantir que a cooperati-
va permaneça por um longo tempo, pois essa parte 
de estruturação é a que mais nos consome em ter-
mos de recurso”, ressalta o secretário executivo.

no acordo, as responsabilidades são divididas en-
tre o município, a coalizão e a cooperativa. “o muni-
cípio tem de entender que essa cooperativa foi capa-
citada para tirar o melhor resultado e que a prefeitura 
deve se esforçar para reduzir o número de catadores 
informais, procurando atraí-los para as cooperativas, 
onde se tem um regime melhor de trabalho”, justifica 
o secretário executivo.

separe. não pare
a coalizão lançou no ano passado a segunda fase do 

Movimento separe. não pare. por meio do facebook,  

teado por nós. os catadores têm um papel importan-
tíssimo para que a logística reversa aconteça, princi-
palmente, no setor de embalagens”, destaca cesar. 
para receberem o apoio, os trabalhadores precisam 
estar constituídos como cooperativa, ter um conselho 
que seja rotativo entre os membros, com ata atualiza-
da, se comprometam que os materiais sejam comer-
cializados por meio de nota fiscal e seja proibido o 
trabalho infantil. “com isso, tentamos formalizar esse 
grupo, que normalmente está isolado no município. 
nós os trazemos para uma sociedade formal com to-
dos os direitos que um trabalhador tem”, detalha o 
secretário executivo. 

para a segunda fase, a coalizão preparou um sis-
tema, concluído no ano passado, para calcular todo 
o material que foi efetivamente retirado do mercado. 
“para todo o resíduo que conseguirmos recuperar 
para a recicladora, teremos uma nota fiscal, lançada 
nesse sistema. assim, saberemos exatamente de que 
cooperativa veio, com todos os detalhes de rastreabi-
lidade”, explica o secretário executivo. 
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instagram e do portal www.separenaopare.com.br, 
ele divulga informações a respeito de reciclagem. o 
conteúdo aborda o passo a passo da separação e o 
descarte corretos de diferentes tipos de embalagens; 
onde encontrar pontos de entrega; iniciativas já exis-
tentes; detalhes sobre quais materiais são recicláveis 
ou não, dicas e curiosidades. “É nossa campanha 
institucional, que chama a população para se engajar 
no movimento de separar tudo que de uma maneira 
geral possa ser reciclado. não só embalagens. nós 
tentamos sensibilizar a população sobre o quanto é 
importante hoje separar para reciclar tudo o que for 
possível”, recomenda.

ajUstes no acorDo setorial
o secretário executivo destaca que o brasil ain-

da está no início dessa jornada. “se comparado aos 
países europeus, temos muito a caminhar. É um pro-
cesso que não vem de um ano para outro. tem de ser 
construído em cima da nossa realidade”, ressalta. ce-
sar lembra que a logística reversa foi implantada em 
vários países da europa no início dos anos 1990. “são 
mais de 30 anos. e aqui no brasil assinamos o acor-
do setorial para implantação do sistema de logística 

reversa de embalagens em Geral em 2015”, informa. 
cesar lamenta que nem todas as empresas que 

produzem e que usam embalagens aderiram ao acor-
do setorial da política nacional de resíduos sólidos. 
ele diz que na primeira etapa do acordo a coalizão 
representava 55% do mercado de embalagens e que, 
hoje, na segunda fase, com 14 associações, a enti-
dade representa basicamente 31% do mercado. “isso 
significa que temos 70% de produtores de embala-
gens que não têm cumprido a sua parte dentro da 
política nacional”, contabiliza. 

o secretário executivo informa que o Ministério 
do Meio ambiente está revendo o acordo, impondo 
que todos os produtores e usuários de embalagens 
cumpram as regras do acordo. “o governo está nego-
ciando com quem está com intenção de assumir a sua 
responsabilidade, sentar à mesa e discutir as métri-
cas. paralelamente será emitido um decreto, como foi 
feito com a logística reversa do eletroeletrônico. para 
as outras empresas que não têm participado de nada 
será o cumpra-se”, dispara.

para cesar, as negociações com o governo estão 
evoluindo. “o secretário do Meio ambiente, andré 
frança, não quer só uma meta nacional, quer uma meta 
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regional, estamos falando em métrica de materiais. ele 
está dando a oportunidade de discussão”, revela.

DificUlDaDes
além dos ajustes, a logística reversa de emba-

lagens terá de enfrentar outros desafios. De acordo 
com cesar, no brasil e em todos os países de dimen-
são continental, o maior gargalo é o sistema logístico. 
um dos entraves está na área das embalagens de vi-
dro. hoje, cinco empresas produzem o material: uma 
no nordeste; uma no centro-oeste, duas no sudeste 
e uma no sul. para que o vidro retorne de outras re-
giões até região centro-oeste o trajeto que tem de 
ser percorrido é muito grande. “esse é um exemplo 
de como a distância dificulta e inviabiliza a logísti-
ca reversa para determinados locais longe da planta 
onde o produto será reciclado. entretanto há outros 
pormenores que podem facilitar essa logística, como 
reduzir a incidência de impostos na passagem desses 
resíduos de um estado para o outro”, acrescenta. 

a coalizão negocia também a inclusão de um 
percentual de produtos reciclados nas compras go-
vernamentais e ainda o tratamento diferenciado por 
parte do governo para as empresas que assinaram 

o acordo setorial. “estamos sentados lá, negociando 
valores, métricas, e com custo muito alto porque não 
é só o custo de governança. há também o custo de 
recuperação dessas embalagens”. enquanto isso, diz 
cesar, importadoras chegam com produtos, marcas 
próprias, ou outras empresas usuárias não cumprem 
o acordo e não têm nenhum tipo de custo. “na hora 
que a gente apresenta a conta para os empresários 
que fazem parte da coalizão, eles ficam questionan-
do: por que tenho de pagar esse valor enquanto há 
uma outra parte que não tem feito nada e não está 
sendo penalizada?”, reclama o secretário executivo.

apesar da defasagem do brasil em relação a ou-
tros países, cesar cita a reciclagem de quase todas 
as embalagens de alumínio colocadas no mercado 
como um case de sucesso. “É circunstancial porque 
é uma embalagem de maior conteúdo agregado, sen-
do 97,3% um bom exemplo e, em termos numéricos, 
superior a outros países”, ressalta. 

na europa, a alemanha, que envia só 3% do lixo ge-
rado nos domicílios para os aterros, é o modelo a ser 
seguido. “isso significa que 97% dos resíduos ou vão 
para a reciclagem ou compostagem. sem dúvida, a ale-
manha é um horizonte que miramos”, comenta cesar. •

a logística reversa de 

embalagens terá de enfrentar 

outros desafios. no brasil e em 

todos os países de dimensão 

continental, o maior gargalo é 

o sistema logístico
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por anna virgínia Muniz Machado e 
alberto neves dos santos
pesquisadores

Para não faltar

água
no campo
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historicamente a preocupação com a formação de 
uma estrutura que pudesse prover um serviço de abas-
tecimento começa a ser fortalecida a partir da década 
de 1930, com a instituição dos departamentos federais 
e estaduais. o serviço especial de saneamento é cria-
do na década de 40 com ações de saneamento e com 
regiões estratégicas para o poço de guerra, ampliando 
a atuação após a segunda Guerra Mundial. a década 
de 50 é marcada pela criação de serviço autônomo de 
água e esgoto (saae) em vários municípios, na busca 
da autonomia municipal desse setor.

a viabilização de recursos provenientes do fun-
do de Garantia por tempo de serviço – fGts para 
investimentos em abastecimento de água e esgota-
mento sanitário marcou as décadas 70 e 80, sendo 
criadas as companhias estaduais de saneamento bá-
sico. nessa fase desenvolveu-se o plano nacional de 
saneamento (planasa), que tinha como prioridade a 
ampliação do abastecimento de água, em especial na 
área urbana, negligenciando as zonas.

as metas iniciais específicas do plano eram:
• fornecer abastecimento de água para 80% da 

população urbana até 1980 e 90% em 1990;
• estender a rede de esgotamento sanitário para 

as regiões metropolitanas e cidades de grande porte 
até 1980 e para 65% de toda a população metropoli-
tana em 1990.

em 1986, através da criação do projeto nacional 
de saneamento rural (pnsr), o saneamento rural 
brasileiro passou a receber atenção. o pnsr foi de-
senvolvido pelo instituto de planejamento do instituto 
de pesquisa econômica aplicada (ipea), em conjunto 
com outros atores, e apenas funcionou no período 
compreendido entre os anos de 1986 até 1990.

apesar de ter existido em um curto período, o 
pnsr deixou um legado de programas estaduais, por 
meio do fortalecimento de ações e iniciativas dos 
estados. o saneamento é caracterizado pelo pnsr 
como um conjunto de medidas que tem como ob-
jetivo, através da manutenção do meio ambiente, a 
prevenção de doenças, melhoria da qualidade de vida 
e bem-estar da população. Mais especificamente, se 
tratando do saneamento rural, alguns fatores são ca-
racterizados como de maior urgência em relação a 
outros, como por exemplo: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e melhorias sanitárias.

De acordo com pesquisa do ibGe, 93,37% dos do-
micílios urbanos são abastecidos através de rede com 
canalização interna, sendo que na área rural apenas 
30,33% dos domicílios possuem o mesmo serviço. 
esse contraste é ainda mais significativo nas regiões 
centro-oeste e norte, quando 15,27% e 20,02%, res-

a água é uma parte integrante do bem-estar 
dos seres vivos. além de ser indispensá-
vel para o sustento da vida, ela é essencial 
para o desenvolvimento agrícola e indus-

trial. De acordo com a organização Mundial de saúde 
(oMs), são necessários entre 50 a 100 litros de água 
por pessoa, por dia, para assegurar a satisfação das 
necessidades mais básicas e a minimização dos pro-
blemas de saúde. a oMs ainda afirma que a fonte de 
água deve estar localizada a uma distância máxima 
de 1.000 metros do lar e o tempo para a realização de 
sua coleta não deve ultrapassar 30 minutos. porém, 
a maior parte da população que é categorizada como 
tendo problemas de acesso a água limpa possui, ape-
nas, 5 litros por dia para a sua sobrevivência.

 em comunicado sobre o Direito humano à água 
e saneamento, o programa da Década da água da 
onu-água sobre advocacia e comunicação obser-
va que o abastecimento de água e a disponibilidade 
de saneamento para cada pessoa deve ser contínuo 
e suficiente para usos pessoais e domésticos. es-
tes usos incluem, habitualmente, beber, saneamento 
pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e 
higiene pessoal e do lar.

a cobertura de serviços de saneamento nas zonas 
rurais brasileiras atualmente é precária, e em muitas 
localidades inexistente, o que acarreta baixa qualida-
de de vida, saúde e bem-estar da população, além do 
alto nível de propagação de doenças. as políticas go-
vernamentais, em sua maioria, contemplam as zonas 
urbanas, abandonando as áreas rurais e contribuindo 
para a falta de sistemas apropriados de abastecimen-
to de água, esgotamento sanitário e coleta de resí-
duos sólidos nessas localidades.
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pectivamente, dos domicílios rurais possuem acesso 
ao abastecimento de água com canalização interna.

para o esgotamento sanitário por rede coletora, a 
estatística é ainda pior. cerca de 57,6% dos domicí-
lios brasileiros possuem rede de esgoto, em contra-
ponto, a região norte apresenta piores índices, com 
somente 12,8% para 54,0% dos domicílios que pos-
suem esgotamento sanitário por fossa séptica.

esses dados refletem a disparidade entre a dispo-
nibilidade do acesso à água com a segurança da ca-
nalização interna entre as áreas urbana e rural, quan-
do 6,5 milhões de domicílios brasileiros na área rural 
não estão contemplados. os dados de percentuais 
nacionais totais mascaram desigualdades regionais 
além das diferenças entre a área urbana e rural. a 
região nordeste é aquela com maior quantitativo de 
domicílios, 2,8 milhões, que ainda carecem de rede 
de canalização interna.

breve histórico
a questão da água como um direito fundamental 

começou a ser explorada em 1977, na primeira con-
ferência específica sobre a água das nações unidas, 

conhecida como ação de Mar Del plata (onu-áGua, 
2011b), na argentina, onde foi discutido o crescen-
te consumo de água no mundo e como isso poderia 
ocasionar em uma crise no futuro. assim, foi criado 
o plano de ação de Mar Del plata, que foi um impor-
tante documento referencial sobre recursos hídricos 
até a criação da agenda 21.

posteriormente, a onu organizou a conferência 
internacional sobre a água e o Meio ambiente em 
Dublin, na irlanda, em 1992. nessa reunião estabe-
leceram-se princípios que foram essenciais para a 
reforma desse setor. os princípios afirmam que a 
água doce é um recurso finito e vulnerável, e que a 
sua gestão deve envolver os usuários, planejadores 
e formuladores de políticas, incluindo as mulheres, 
que desempenham um papel central na questão da 
água. além disso, é admitido que esse recurso tem 
um valor como produto, e deve ser reconhecido como 
bem econômico.

ainda em 1992, ocorreu outro encontro, também 
relacionado à água e ao meio ambiente, a eco-92, no 
rio de Janeiro, do qual se originou a agenda 21, um 
plano de ação global para a cooperação na área am-
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biental. em seu capítulo 18, a agenda 21 afirma que:
a água é necessária em todos os aspectos da 

vida. o objetivo geral é assegurar que se mantenha 
uma oferta adequada de água de boa qualidade para 
toda a população do planeta, ao mesmo tempo em 
que se preserve as funções hidrológicas, biológicas 
e químicas dos ecossistemas, adaptando as ativida-
des humanas aos limites da capacidade da natureza e 
combatendo vetores de moléstias relacionadas com a 
água. tecnologias inovadoras, inclusive o aperfeiçoa-
mento de tecnologias nativas, são necessárias para 
aproveitar plenamente os recursos hídricos limitados 
e protegê-los da poluição. 

no ano 2000, a cúpula do Milênio, realizada na 
sede da onu, em nova iorque, reuniu 189 nações, que 
firmaram um compromisso em busca da paz e segu-
rança, redução da pobreza, proteção do meio ambien-
te e desenvolvimento dos direitos humanos. através 
desse compromisso, foi elaborado um plano que con-
tinha 8 objetivos concretos, que tinham como meta 
realizar importantes avanços nas áreas mais críticas 
do desenvolvimento humano até 2015.

esses objetivos ficaram conhecidos como os ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio (oDM), onde 
o sétimo objetivo, “Garantir a sustentabilidade am-

biental”, buscava em uma de suas metas, “reduzir 
pela metade, até 2015, a proporção da população sem 
acesso permanente e sustentável à água potável se-
gura e ao esgotamento sanitário”. 

como resultado a todos esses anos de longo pro-
cesso de conscientização e legitimação do direito hu-
mano à água, em setembro de 2015, foram concluídas 
as negociações dos objetivos de Desenvolvimento 
sustentável (oDs), processo iniciado em 2013, se-
guindo mandato emanado da conferência rio+20. 

perspectivas Do abastecimento De ágUa 
rUral no brasil 

o plano nacional de saneamento básico (plansab) 
é resultado da crescente busca pela implementação 
do direito humano à água a todas as comunidades, 
urbanas e, principalmente, rurais, e tem como objeti-
vo de focar o planejamento em saneamento básico à 
áreas desfavorecidas pelo contexto histórico, levando 
em conta as particularidades dessas regiões, tendo 
como princípios: a universalização, a integralidade, 
a intersetorialidade, a sustentabilidade e a equidade 
entre as comunidades.

o conceito de universalização previsto no plansab 
é relacionado com a noção de igualdade, defendido o 
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acesso de todos os brasileiros aos bens e serviços 
produzidos sem quaisquer barreiras, sejam legais, 
física, econômicas ou culturais. esse princípio é con-
solidado, no caso do saneamento básico, a partir da 
lei nº 11.445/2007, em cujo texto a universalização 
do acesso apresenta-se como o primeiro princípio 
fundamental.

esse plano foi estabelecido com análises situa-
cionais nacionais de condições de saneamento bási-
co e os déficits populacionais. após esses estudos, 
foram definidas as áreas de atuação, os investimen-
tos realizados e os aspectos político-institucionais 
para sua aplicação. o plansab estabelece metas de 
curto, médio e longo prazos, envolvendo a evolução 
dos 23 indicadores de atendimento, contemplando as 
quatro componentes do saneamento básico, além de 
aspectos de gestão. 

o indicador a (porcentagem de domicílios rurais 
abastecidos por redes de distribuição ou por poço ou 
nascentes com canalização interna) tem a perspecti-
va de atender 80% dos domicílios rurais brasileiros 
em 2033. essa meta propõe atingir 100% da região 
sul, sudeste e centro-oeste. no caso da região nor-
deste, onde se concentra o maior contingente de do-
micílios sem esse serviço, a meta estabelecida para 

2033 é de atender 74% dos domicílios. a região norte 
tem a perspectiva de atender somente 52% dos do-
micílios em 2033.

considerando os investimentos necessários para 
efetivação do plano, 92,5% dos valores concentram-
se nas áreas urbanas. as necessidades de investi-
mentos em abastecimento de água potável para áreas 
rurais refletem 2,4% das necessidades de investi-
mentos previstas no plansab.

conclUsão
o conceito de Direito humano à água, aprovado 

em 2010, refletido nos objetivos do Desenvolvimento 
sustentável firmado pelas nações unidas em 2015, 
fortalece a ideia de igualdade, com a universalização 
do acesso aos serviços de abastecimento de água. 
a lei 11.445/2007, que estabeleceu as diretrizes na-
cionais para o saneamento básico, também traz esse 
conceito entre seus fundamentos.

entretanto, pode-se concluir que as comunidades 
rurais sofrem com uma desigual acessibilidade de 
abastecimento de água e saneamento básico quan-
do comparadas à área urbana. a partir da década de 
50, houve um importante deslocamento da população 
da área rural para as cidades, tendo sido priorizados 
os investimentos em abastecimento de água na zona 
urbana. a zona rural permanece com problemas de 
viabilidade de implantação e gestão, tais como: bai-
xa concentração populacional, pouco adensamento 
de domicílios, distância da estação de tratamento da 
água, diferentes culturas de cada comunidade e ren-
da dos usuários.

apesar dos índices de abastecimento de água 
brasileiros registrarem percentuais de atendimento 
elevados, o acesso da população rural a esse servi-
ço ainda reflete uma grande quantidade de domicílios 
sem o serviço. para solução dessa desigualdade, é 
necessário a elaboração de planejamento com pro-
postas de ações estruturais, com o investimento em 
obras e estruturantes, tais como: capacitação, inves-
timento em tecnologias apropriadas, alternativas de 
gestão sustentáveis, conscientização e mobilização 
social, entre outros. a formulação de políticas e pla-
nos que possam suprir esta carência de atendimento 
de forma sustentável, juntamente com modelos de 
gestão que considerem alternativas como a gestão 
comunitária, pode contribuir para reduzir essa dispa-
ridade na sociedade brasileira.

além disso, é necessário investimentos em planos 
eficazes, considerando a particularidade de cada co-
munidade, visando garantir o suprimento e a qualidade 
de abastecimento de água para a população rural. •
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sustentáveis

Sitawi assume a gestão do Fundo Emergencial 
para a Saúde - Coronavírus Brasil

o fundo emergencial para a 
saúde - coronavírus brasil está 
recebendo doações para mobilizar 
a população e fortalecer o sistema 
público de saúde brasileiro contra 
o novo coronavírus. criado por um 
grupo de lideranças da sociedade 
civil comprometida com o inves-
timento social, o fundo tem dois 
objetivos principais: mobilizar a 
comunidade filantrópica/sociedade 
brasileira a doar para o fortaleci-
mento do sistema público de saúde 
do brasil e criar um canal rápido, 
fácil e confiável para fazer com que 
os recursos financeiros cheguem a 
hospitais públicos e instituições de 
ciência e tecnologia que estão na 
linha de frente do combate ao co-
ronavírus.

 o movimento contribui para en-
tidades que estão na linha de frente 
do combate à pandemia, como a fio-
cruz, o hospital das clínicas de são 

mento bem Maior e do bsocial, em 
parceria com a sitaWi, responsável 
pela gestão financeira. colabore! 
acesse em https://bit.ly/33W8pux.

paulo, a santa casa de são paulo e 
a comunitas. a iniciativa é do ins-
tituto para o Desenvolvimento do 
investimento social (iDis), do Movi-

Coronavírus: instituições de fomento tomam medidas 
para estimular a economia 

instituições de fomento da associação brasileira de Desenvolvimento (abDe) anunciaram, nesta semana, 
medidas especiais para auxiliar empresas de diferentes segmentos que podem ser afetadas pela pandemia do 
novo coronavírus. com isso, o sistema nacional de fomento (snf) busca apoiar os empreendedores brasi-
leiros, para que a situação não inviabilize empreendimentos e minimize os impactos econômicos e sociais. o 
aporte de recursos disponibilizado pelo snf, até o momento, é da ordem de r$ 168,8 bilhões.

em função dos efeitos provocados pelo avanço do novo coronavírus, instituições com expertise em atender 
demandas locais estão implementando ações de estímulo à economia brasileira, especialmente no apoio a Mi-
cro e pequenas empresas (Mpes). “estamos diante de um cenário inesperado e adverso, mas as instituições 
do snf têm o conhecimento necessário para apoiar a economia brasileira para atravessar este momento. as 
instituições de financeiras de Desenvolvimento conhecem as vocações locais e pensam soluções customizadas 
para a realidade de cada estado”, explica o presidente da abDe, perpétuo cajazeiras.
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Portal Solar e banco BV apostam em crescimento 
dos projetos de geração distribuída 

Digicarro: inovação na compra de carros novos online

a reestruturação das condições de financiamento ofe-
recidas pelo portal solar, marketplace de equipamentos 
fotovoltaicos, em parceria com o banco bv, quinto maior 
banco privado brasileiro, vai facilitar ainda mais o acesso 
dos consumidores brasileiros à energia solar e ampliar os 
investimentos privados nessa área no país.

a remodelagem da linha de crédito no portal solar, 
com parcelamento inédito no mercado em até 72 vezes, 
permite que o consumidor instale a geração de ener-
gia solar em residências, comércios e indústrias sem 
a necessidade de desembolso próprio. as mudanças 
no crédito também ampliam o prazo de carência para 
o pagamento da primeira parcela de 60 para 90 dias, 
justamente para dar tempo do consumidor obter as 
primeiras economias na conta de luz antes de receber 
o carnê do financiamento, já que o tempo médio para 
adquirir um sistema fotovoltaico, despachar, instalar e 
homologar na distribuidora de energia é de três meses.

pelos cálculos do portal solar, o alongamento do 
prazo possibilita que a economia na conta de luz seja 
maior do que a parcela do financiamento em cerca de 
70% das operações de crédito contratadas.

“na prática, as pessoas poderão comprar energia 

a Digicarro oferece solução digital que permi-
te ao consumidor cotar, comparar e até negociar os 
melhores preços na compra de um carro zero quilô-
metro. o objetivo é garantir que a pessoa encontre o 
melhor valor com segurança e agilidade e, principal-
mente, com a melhor experiência de compra.

lançada oficialmente em novembro de 2019, a 
empresa opera apenas com concessionárias autori-
zadas das principais fabricantes que atuam no país. 
ao todo, já é possível pesquisar e solicitar propostas 
de veículos de quatro grandes marcas, como volks-
wagen, chevrolet, nissan e Jeep. o retorno com os 
preços pelas concessionárias chega em até 24 ho-
ras no e-mail do interessado.

agora, com o apoio da Digicarro, o interessado nem 
precisa sair de casa para encontrar o melhor valor no 
carro que procura, podendo negociar direto na pla-
taforma com o vendedor em formato chat, se quiser.  

solar sem tirar dinheiro do bolso e já se beneficiar com 
a economia na conta de luz num valor maior do que 
vão pagar de prestação. É como se você conseguisse 
um desconto de imediato na sua conta de luz e, depois 
de seis anos, o sistema de energia solar se pagou com 
a própria economia na conta de luz”, comenta rodolfo 
Meyer, ceo do portal solar.

a base de cálculo do portal solar para as novas re-
gras de financiamento considerou os preços praticados 
no mercado, a radiação solar das capitais e as tarifas das 
distribuidoras de energia que atendem em baixa tensão.

o maior benefício é visto em sistemas de energia 
solar para contas a partir de r$ 500 por mês, onde, em 
alguns casos, como no pará, rio de Janeiro e Minas 
Gerais, por exemplo, a economia chega a ser de 10% 
imediatamente. “assim, um sistema fotovoltaico que 
pode economizar para o dono até r$ 650 ao mês pos-
sui uma prestação de r$ 590 mensais”, explica Meyer.

para pequenos comércios, o benefício é ainda 
maior, chegando a 25% de diferença. no caso de um 
estabelecimento como uma padaria, a energia solar, 
que poderá gerar economia de até r$ 2.500 ao mês, a 
prestação seria em torno de r$ 1.850 mensais.

Já as concessionárias podem impactar um público 
muito maior a que não teriam acesso anteriormente. 
Mais informações em https://www.digicarro.com.br.
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has doubled and remains high, with only a little recov-
ery in the informal sector. by curbing household con-
sumption and corporate production (let alone business 
investment, no one invests with such insecurity) the 
taxes paid on consumption and other economic ac-
tivities are also reduced. the deficit deepens further, 
screwing the population and companies.

the spending ceiling was presented as a serious 
measure, of “austerity”, and drastically reduced sus’s 
capacity for action. for those who make decisions and 
have sophisticated health plans (in fact another form 
of extortion), there was no concern at all about curbing 
the sus. they are covered by einstein and other hos-
pitals. for the bulk of the population, it was a disaster, 
greatly reducing public and free service capacity. this 
evidently impacts the expansion of the coronavirus, 
and behold, privileged groups discover that the virus 
has not been informed about the difference between 
those who have health insurance and those who have 
sus. priming the universal and free care system facil-
itates the expansion of the virus, and this will directly 
affect everyone. in fact, the traveling elites are those 
who have contributed most to bringing the virus into 
the country, but the generalization of the vulnerability 
creates precisely what is called the crisis. and that’s 
what we’re living with, with a capital c.

the coronavirus is of a democratic nature. You have 
no class preferences. the privileged have undoubtedly 
more means to protect themselves, with work at home 
by the computer, with a country house, with large 
rooms that allow direct contact to be avoided. on the 
whole, however, the weakening of the health system 
in the mass of the population exacerbates the vulner-
ability of the country as a whole.

We are already learning lessons, it is a frequent in-
direct effect when crises arise. suddenly, we remem-
ber that we are all just human beings, with the same 
vulnerabilities, and weakening the health of some cre-
ates tragedies for everyone. and stopping the state, in 
the name of the “fight against corruption”, when money 
is being diverted from the essential (health, educa-
tion, security…) to the financial accumulation of mil-
lionaires, is a scandal without size, which people are 
beginning to understand.

the crisis affects everyone, or almost. and at this 
moment (miracle!) the same groups that came to “save 
us” by “protecting us from the state”, “facing the defi-
cit”, “privatizing public goods” remember precisely 
the generosity of public coffers. as in 2008, when the 
bank’s misdeeds were rewarded with public money 
around the world, at the present time, the state is once 
again the savior of the country. there are 800 billion 

iam not a doctor to comment on the epide-
miological aspects of the virus that plagues 
us. but some social and political implica-
tions are obvious. the first point is that, 

since the coup, there has been a general weakening of 
social policies – and, for governance purposes, every-
thing starts as early as 2013, with the June demonstra-
tions and the boycott (“Dilma may even win, but she 
will not rule ”), in addition to the inversion of priorities 
in 2014, favoring the financial system. the spending 
ceiling, the loss of labor rights, the setback in social 
security, the attacks on civil society organizations, 
the freezing of the minimum wage and bolsa família 
and other measures had as common denominator the 
blocking of income and access to goods by the bulk 
of the population, while the profit of banks and large 
financial investors was radically expanding.

this is precisely what paralyzed the economy. the 
numbers are clear. in the distributive phase, between 
2003 and 2013, we had an average GDp growth of 
around 4% per year, despite the 2008 crisis; and since 
then, we had a decline in average GDp growth of around 
3.5% in 2015 and in 2016, followed by paralysis, the bot-
tom of the well where we are, with growth of around 1% 
per year, the which, discounting demographic growth, 
implies that we are standing at the level of eight years 
ago. and everything was done “to protect the country 
from the deficit” attributed to Dilma rousseff’s irrespon-
sibility, who “should have learned that a housewife has 
to spend only what she has”. for the record, note the 
deficits presented in the central Government’s fiscal 
result, between 2012 and 2019. the deficit was r $ 61 
billion (1.3% of GDp) in 2012, 111 in 2013, increasing to 
272 in 2014 (already with political reversal), 514 in 2015, 
478 in 2016, 459 in 2017, 426 in 2018, and 400 in 2019. in 
short: Joaquim levy, henrique Meirelles, paulo Guedes 
or whoever they were, they became deficit champions, 
seriously damaging the mainstream life.

the point is that these resources, which were not 
invested in the population, did not enter the govern-
ment – and if it had, it would have balanced the ac-
counts – but it did not enter and went somewhere... if 
you consult the national treasury website you will see 
that the government has transferred in interest, essen-
tially to banks and other financial investors, between 
r$ 300 and 400 billion per year, money that precisely 
stopped going to education, security and sus.

there is no mystery about economic paralysis. 
When the population’s purchasing capacity was re-
duced, companies had to reduce the pace of produc-
tion – today they are working with less than 70% of 
capacity – and lay off their employees. unemployment 
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dollars in the united states, r$ 147 billion in brazil, 
many others in several countries. it is necessary? 
no doubt, but it comes late, and it is very deformed: 
crumbs for wage earners, forgetfulness of the 40 mil-
lion informal workers and the 12 million unemployed, 
and more public money for companies.

in my opinion, we must join forces to face the virus, 
but we must also think that, where it works, health is 
public, free and universal, because in this area, public 
activities are much more efficient than the private sys-
tem. in the united states, the system is largely private, 
and costs us$ 10,400 per person / year. in canada, 
where it is dominantly public, a much higher level of 
health is achieved with us$ 4,400. the private sec-
tor is great for producing hamburgers, bicycles, auto-
mobiles. in health, education, security, financial inter-
mediation and other essential collective consumption 
services, privatization is a disgrace. it becomes a dis-
ease industry, a diploma industry, a debt industry. not 
to mention the militias. What we have ahead of us, in 
addition to the coronavirus, is to think of a more sup-
portive and resilient society, in each country and in 
each city.

another dimension capable of overcoming the pan-
demic and pointing out new directions is the challenge 
of planetary governance. in the case of global warming, 
for example, we are witnessing a catastrophe in slow 
motion, lining up international meetings in which it ap-
pears that… “we must take action”. What measures? 
the appropriate measures. When? at the right time. 
by whom? by the competent authorities. and so on, 
the old speech we know. Governments even sign com-
mitments willingly, but when they return home, they 
are more concerned with the survival of their mandate 
than with the survival of humanity.

corporations have always known perfectly, long 
before us, the size of the disasters they contribute to 
generating. cigarette companies were aware, through 
internal research, of the spread of cancer and the mil-
lions of deaths that caused – and continue to cause – 
while publicly denying this. volkswagen was perfectly 
aware of the volume of particulate emissions that 
its cars produced, and knew that it was contributing 
to around 6 million deaths that this pollution caused 
annually in the world. british petroleum knew about 
deepwater oil exploration technology, but money for 
shareholders was more important.

vale knows how to build a simple safe dam – we 
are a country that has the capacity to build an itaipu, 
but here financial interests also dominate. coal com-
panies have known for decades that they are driving 
the world economy into disaster. the list here can be 
immense, the common denominator is that the stock 
yield and the board’s bonus, and always in the short 
term, dominate. after a certain level of amplitude, the 
responsibility itself is diluted. Disorders converge and 
widen, but the blame becomes abstract while disasters 
become systemic.

Where do these examples intersect with the cur-
rent pandemic? in the planetary dimension of the 
challenges. europe is stopping producing medicines 
because it depends on inputs from china and other 
countries. in the united states, companies sometimes 
stop for want of a part. the current crisis is making us 
aware that we are today an interconnected and inter-
dependent system. We are a world economy; human 
beings roam frantically around the planet like millions 
of ants; immaterial money circulates at the speed of 
light, without control, causing widespread instability; 
information has become a global commodity, but we 
do not have planetary governance. on the contrary, ne-
farious opportunism prevails, which can take the form 
of exporting garbage from europe to asia, of charging 
ridiculous levels of taxes by ireland (and so many oth-
ers) to attract companies at any cost, from maintaining 
tax havens with fictitious sovereignty to favor illegal 
transactions, and so on.

in other words, we are a terran humanity that be-
haves politically as if the 21st century world could live 
with political tribalism. but while in european fiefdoms 
in the past, horse riding and sword massacres had 
physical limits, there are no limits on this hypercon-
nected and interdependent planet, endowed with tech-
nologies of global impact, and which is still mobilized 
around nationalist cries, religious hatreds , hysterical 
demagogues. it does not work. the poorest countries 
are closing their ports to garbage ships from the rich 
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countries, the rich countries are closing behind barbed 
wire fences to protect themselves from the poor. all 
countries are closing their borders as if the corona-
virus needed an entry visa! and the blame for global 
warming is being pushed around. each claims its sov-
ereign right to defend its interests in its own way, even 
if the systemic result is a disaster. 

What the coronavirus reminds us of, or practically 
rubs in our faces, is that we are really ripe for a sys-
tem of shared and globally regulated sovereignty. the 
un presents the Global Green new Deal, the oecD ne-
gotiates the base erosion and profit shifting (beps) 
agreement seeking to ensure the first steps in the fis-
cal and financial regulation of the planet, the World in-
equality Database (WiD) systematizes the basic data 
on social disruptions and economic, large corporations 
and financial groups are suggesting possible reorien-
tations in their behavior; even Davos calls for us to 
evolve from the shareholders’ priority to the priorities 
of society and the environment (from shareholders to 
stakeholders). a simple appeal by the pope to discuss 
another economy, the francisco economy, brings to-
gether world-class researchers.

the global crisis can generate – and can only – a 
shock of common sense. confined at home, i have all 
the time to face the 1,200 pages of “capital e ideolo-

gia”, by thomas piketty, in the french edition (not yet 
published in portuguese, but available in english). i 
have rarely seen so much organized common sense. 
the book essentially deals with our main drama, in-
equality, and is a masterpiece of realism in the analy-
sis and clarity in the proposals. and i am struck by 
the range of first-rate works that are building a new 
vision of how the economy and society can be reor-
ganized. Joseph stiglitz’s people, power and profits; 
“Donut economy”, by Kate raworth; “o estado em-
preendedor”, by Mariana Mazzucato; “the Misappro-
priation”, by Gar alperovitz and lew Daly; “the public 
bank solution”, by ellen brown; the works of ha-
Joon chang, Marjorie Kelly, ann pettifor, saez and 
Zucman, Jeremy rifkin. anyway, there is an ongoing 
theoretical revolution that is transforming the way we 
analyze what happens in the world. a new vision is 
emerging.

there is no doubt that we remain in the powerful 
hands of corporate giants, that financial interests take 
ownership of governments themselves, that popula-
tions frustrated by the policy that does not serve them 
vote for any demagogue that feeds their hatred. but 
there is also no doubt that the solutions are to build 
new social pacts, not just to preserve or regain what 
we already had. it is time to think about ways. •
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people from the same family who are in the informal 
market. the same amount will also be granted in ad-
vance of the continuous installment benefit (bpc). the 
economic team believes that the new values can gener-
ate an impact of up to r $ 25 billion on public accounts.

but society is pushing for more. one of the propos-
als comes from the national congress. parliamentarians 
tábata amaral (pDt/sp), felipe rigoni (psb/es) and 
alessandro vieira (cidadania /se) sent a letter to presi-
dent Jair bolsonaro suggesting emergency measures 
for the contingency period. among them, they propose 
an extraordinary universal benefit in the amount of r 
$ 500 per month, to be paid over four months, for all 
families registered in the single registry for social pro-
grams of the federal government who have per capita 
household income of up to half a minimum wage. ac-
cording to the calculations of the proponents, the mea-
sure would impact a total of 22 million families, 9 million 
of whom do not receive bolsa família today.

on another front of more modest action, the presi-
dent of the chamber of Deputies, rodrigo Maia, present-
ed for vote a bill that establishes the minimum emergen-
cy income of a minimum wage for poor brazilians. the 
proposal was an initiative of the opposition parties to the 
government: pt, pc dob, psol, psb, pDt and rede. at 
the end of the session at the chamber of Deputies, the 
amount of the aid rose to r$ 600. the senate approved 
it. by the closing of this edition, the proposal was still 
pending to be sanctioned by president Jair bolsonaro.

a virUs more lethal to the poor
if crises like the one we are experiencing now 

bring fear about the future, they have an undeniable 
cathartic effect. and the feeling of being on the edge 
of chaos creates favorable conditions so that ideas that 
are long overdue will reappear even stronger. covid-19 
makes us think that humanity is not immortal. and this 
death drive poses an even greater threat to those at the 
bottom of the social pyramid.

in theory, the coronavirus attacks the rich and the 
poor indiscriminately. but it is known that the poorest 
will be most impacted by it. a survey by Data favela 
gives the dimension of the drama that is beginning to 
plague brazil. the survey makes projections of a wors-
ening in the lives of 13.6 million people who live in the 
country’s slums. in the first week of quarantine against 
the pandemic, 72% of residents in poor communities 
had an impact on their quality of life. and nearly three 
in each of these people will have difficulty buying basic 
survival items, such as food. “this situation may indi-
cate a situation of social upheaval in the near future”, 
evaluates renato Meirelles, founder of Data favela.

choose solidarity instead of hostility. in some 
decisive moments in the history of homo 
sapiens, this guaranteed the survival of the 
species, leading to a jump in quality of life. it 

was like this when separate nuclei came together and 
became a group of collectors, abandoning nomadism 
and creating the bases for life in society along the lines 
we have today. that was 200,000 years ago.

it can be so with the proposal of the universal basic 
income. in the fight against covid-19, proposals are be-
ing made, here and there, to guarantee a minimum in-
come for workers worldwide, impacted by the suspen-
sion of work and the virtually suspension of economic 
activities due to the quarantine imposed in an attempt 
to stop contamination by the coronavirus.

here in brazil, the modest proposal of the Minister of 
economy, paulo Guedes, to guarantee a “bolsa corona” 
of r $ 200, was met with criticism by representatives 
of both the left and the right. in an attempt to contain the 
wear and tear generated in public opinion, the govern-
ment decided to increase the aid for informal workers 
from r $ 200 to r $ 300. the amount can be paid to two 
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among the main threats to the well-being of this 
population, Data favela lists, in addition to the obvi-
ous public health issue – which will be more serious 
in those areas where there is a lack of basic sanita-
tion and high population density – the survival of these 
people, due to lack income is at the heart of the issue. 
basic sanitation and the distribution of drinking water 
in favelas and peripheries have never been services 
effectively offered in brazil. as if that were not enough, 
the quality of jobs offered to those who live in these 
spaces is below the average of the formal market.

almost half of the workers living in favelas are self-
employed (47%) and 8% are informal. this means that, 
in practice, most of them will not be able to count on un-
employment insurance or benefits linked to emergency 
policies designed for those with a formal contract. this 
feeling of insecurity and fear about the future appears 
in a survey data: 79% of the residents of these com-
munities have already started to cut spending due to the 
crisis caused by covid19. the impact on favelas will be 
greater because it is a precarious territory.

in the assessment of the founder of Data favela, 
the most effective measure to try to contain this tsu-
nami of misery would be to transfer income directly 
to favela residents to buy what they need. While they 
seem to be left to their own devices, collectives begin 
to organize campaigns to pressure the government to 
institute a program that guarantees the minimum for 
those who are in the most vulnerable situation to sur-
vive. it could perfectly be a version of what has been 
called out there for universal basic income (ubi). the 
basic idea behind the ubi is exactly what is written: 
regular, government-funded cash payments to citi-
zens, with no restrictions or minimum requirements 
on who can access them.

originally, the universal basic income proposal 
was structured around three objectives: to combat 
possible job losses due to automation, including risky 
occupations, such as truck drivers; strengthening so-
cial contracts and trust in the government; and act as 
a deliberate tool for poverty reduction. all three goals 
are perfectly applicable and necessary to the brazil-
ian reality.

concrete data on unemployment due to the coro-
navirus are not yet available. before the pandemic, the 
number of unemployed in brazil reached 11.9 million. 
it is reasonable to say that, after the pandemic, thou-
sands of other brazilians will increase this statistic. in 
this type of environment, ubi would be like a life jacket 
in the middle of a shipwreck: it would allow people to 
go through the storm and survive, while waiting for the 
country to rehearse an economic recovery.

money for all
uneafro, an organization that fights for the rights of 

residents of the peripheries and slums, has launched, 
in partnership with other social movements, a petition 
to pressure the legislature to urgently approve the 
emergency minimum income program. the goal is that 
80 million brazilians are covered by the program while 
the effects of the coronavirus pandemic last.

all this movement of an emergency nature can 
create the basis for a more solidary society, in which 
the universal Minimum income project fits effective-
ly. through crooked and painful ways, the pandemic 
reminds us that we are part of a community of more 
than 7 billion people, in which everyone is connected 
and depends, to a greater or lesser extent, on the well-
being of others to survive as well.

history shows that when major crises occur on the 
planet, it is common for money transfers to be part of 
the policy package that governments adopt to improve 
their economic effects. empirical evidence shows that 
cash transfers, when they are spent wisely, can save 
lives and, if well designed, can help people lift them-
selves out of poverty permanently.

With the pandemic, there is an exponential in-
crease in the worldwide awareness that a rapid intro-
duction of a ubi project could help canadian society 
to face this crisis. no single policy is perfection. but, 
as the executive director of health emergencies at 
the World health organization (Who), Michael ryan, 
said, when it comes to crisis situations, speed ex-
ceeds perfection. “the biggest mistake is not to 
move,” he said in one of dozens of press conferences 
about covid-19’s casualty blast.

but that a punctual measure in times of crisis, the 
guarantee of a minimum amount of resources has the 
power to change the global reality. increasingly, it is 
clear that injections of money can generate more com-
prehensive benefits. in africa, the provision of $ 1 add-
ed to the budget of needy people generated between $ 
1.27 and $ 2.60 in local economies.

When we look at the brazilian reality, the range of 
opportunities that opens up is enormous. brazil was 
the only country where inequality increased between 
2016 and 2019. according to a survey by credit suisse, 
1% of the richest hold 49% of all the country’s family 
wealth. the ubi is a precious weapon to reduce social 
distances, creating a more equal country.

the chaos of the pandemic brings with it the pos-
sibility of opening the parachute of the social protec-
tion network, preventing the poorest from falling into 
the abyss of absolute poverty. after the storm comes 
the calm. •
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iinternational women’s day is an opportunity 
to reflect on solutions to achieving gender 
equality goals. one such route to women’s 
empowerment is by providing opportunities 

for women to trade and ensuring that the benefits of 
trade facilitation reform – making trade faster, easier 
and more cost-effective – reach women around the 
world.

in 2017, 118 countries endorsed a World trade or-
ganization (Wto) Joint Declaration on trade and Wom-
en’s economic empowerment, committing to tackling 
barriers to trade that affect women, including the role 
of trade facilitation in providing equal access and op-
portunities for women entrepreneurs.

Yet today, women-owned and led businesses are 
still underrepresented in international trade and tend to 
be small and operate in the informal sector. only 15% 
of exporting firms are led by women. here’s facilitating 
trade empowers women and what more needs to be 
done to realize its benefits.

traDe benefits women – anD the economy
the argument for women’s economic empower-

ment is clear: equal roles in the labour market could 
result in as much as $28 trillion, or 26%, added to glob-
al annual GDp by 2025. international trade reforms can 
help bridge this gap.

Growing export industries through joining global 
value chains (Gvcs) has been shown to provide strong 

employment opportunities for women. for example, 
in bangladesh, opportunities in the garment industry 
allowed many women from poor families to enter the 
labour force for the first time.

however, it is also important to note that such em-
ployment growth is sometimes segregated along gen-
dered lines, which could reinforce skill gaps among 
genders. policymakers must, therefore, play a role in 
upskilling and providing other incentives for women 
to enter male-dominated industries to prevent gen-
dered labour divisions from forming and becoming 
aggravated.

participating in trade can also increase wages for 
women. studies have found that jobs in export sec-
tors tend to be higher paid than jobs in the informal 
sector and that importers and exporters tend to pay 
higher wages. additional income can provide women 
with economic independence, greater freedom and 
greater control, which is a positive step towards gen-
der equality.

Women-owned businesses 

that are active in international 

trade have the potential to grow 

their businesses, and thereby 

create inclusive growth in their 

communities, through expanding 

employment, according to 

analysis from the itc
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Moreover, studies have found that women tend to 
dedicate a more substantial portion of their income to 
purchasing household goods and necessities for their 
families, in comparison to men. they are also more 
likely to use increased income to benefit their chil-
dren’s education and health, according to the interna-
tional trade centre (itc). so when women earn higher 
incomes from working in trading businesses, their 
families and their communities benefit.

in addition, women-owned businesses participat-
ing in trade drive employment creation and inclusive 
sustainable economic development in their communi-
ties. firms exposed to trade are more productive, and 
firms with more women in leadership positions tend 
to generate higher returns and have higher revenue, 
efficiency and productivity.

Women-owned businesses that are active in inter-
national trade have the potential to grow their busi-
nesses, and thereby create inclusive growth in their 
communities, through expanding employment, accord-
ing to analysis from the itc. Women entrepreneurs are 
also more likely to employ women, thereby spreading 
the benefits of their success. a survey of 20 develop-
ing countries conducted by itc found that in “40% of 
women-owned firms, the majority of employees are 
female, compared to just 22% of men-owned and man-
aged exporting companies.”

how can we ensUre women benefit  
from traDe?

policymakers, businesses and the development 
community must focus on increasing trade opportuni-
ties for women and eliminating the challenges to trade 
that exist today.

one such mechanism to reduce non-tariff trade 
barriers and red tape so that women-owned business-
es can reap the benefits of trade is the Global alliance 
for trade facilitation. the alliance is a mechanism to 
bring governments and businesses together to help 
countries implement the trade facilitation agreement. 
if fully implemented, the agreement stands to reduce 
trade costs by more than 14% in low-income countries 
and more than 13% in upper-middle-income countries, 
according to estimates.

for example, alliance projects in Zambia and Ma-
lawi are creating new licensing frameworks for cus-
toms clearing agents, a field where women are largely 
underrepresented, and establishing accredited train-
ing programmes for agents to upskill. a scholarship 
fund designed to support agents in becoming profes-
sionally licensed is being used to attract women to 
join the industry.

what is the worlD economic forUm Doing 
on traDe facilitation?

the global community can also build capacity 
through itc shetrades, an initiative focused on im-
proving trade and market access for 3 million women 
entrepreneurs by 2021. one of the core components 
of the shetrades portfolio is developing the capacity 
of women-owned businesses to internationalize. for 
example, in West africa, shetrades is training and 
coaching women in the agricultural sectors of cashew, 
cassava and shea in export strategies, standards, 
packaging and branding.

these trainings help women to access new mar-
kets and new trading partners, improve competitive-
ness, and thereby grow their businesses. they also 
provide an opportunity to raise awareness of the role 
women-owned businesses can play in empowering 
women. similar trainings in east africa under the itc 
shetrades commonwealth program found that 60% of 
women-owned business beneficiaries reported having 
started a project to empower women or benefit their 
communities.

another way to empower women in trade is by im-
proving networking to address the challenge of finding 
customers, suppliers and information needed to suc-
cessfully trade across borders. Women can be particu-
larly disadvantaged in this effort due to time poverty 
stemming from household responsibilities and tradi-
tional networking opportunities being catered to men.

for example, Weconnect international connects 
women-owned businesses to qualified buyers around 
the world. it runs a program to educate, register and 
certify women-owned businesses outside the us and 
connects them with multinational buyers including 
Walmart, Johnson & Johnson and more. Weconnect’s 
efforts to provide networking opportunities that are 
specifically targeted for women plays a central role 
in enabling women to source customers to trade and 
grow their businesses.

We must all work together to empower women 
through trade. the public and private sectors must 
come together to realize the economic and social ben-
efits to empowering women through trade. Govern-
ments can play a role through trade reform: making 
trade easier, faster, more cost-effective, and compa-
nies can source from women-owned business and 
contribute to capacity-building initiatives.

this international Women’s Day let’s celebrate the 
initiatives that support women’s economic empower-
ment through trade and raise awareness of the actions 
we need to accelerate in order to reach gender parity 
by 2030. •
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The power of 
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a different culture, religion, philosophy, gender, race, 
among other diversities”, she adds.

she points out that companies that manage to ob-
tain this plurality in their staff reap the return of in-
creased competitiveness, made possible by the com-
bination of several aspects, such as heterogeneous 
ideas and different experiences, which helps in the 
probability of achieving good results.

one of the points that the research draws atten-
tion to is the hiring of people with disabilities (pcDs). 
according to law nº 8,213/91, the company that has 
100 or more employees needs to fill 2% to 5% of the 
positions with rehabilitated employees or people with 
disabilities, according to the number of employees.

less than half (45%) of the companies claim to 
have an employee with special needs in their staff 
and who also has a specific policy to encourage this 
type of hiring. and 31% of the ears do not hire pcDs. 
another 24% even hire, but do not give the priority 
guaranteed by law. viviene points out that, compared 
to the previous study, there was progress: “We had an 
improvement of 6%, which indicates a small aware-
ness of companies in relation to people with disabili-
ties, but it is still a very incipient movement, which 
needs to be widely implemented.”

racial eqUity
When we look at the scenario from a racial per-

spective, the picture is no longer encouraging. the 
survey asked companies if they would take any ac-

in recent years, a word previously only used 
by social activists has also started to inte-
grate the vocabulary of managers of large 
companies in the country. its name: diver-

sity. the debate here is recent. but in the united states 
and europe, dealing with the issue is as natural as 
making financial projection spreadsheets. far beyond 
social awareness and combating inequality, politics 
has a direct effect on cash. according to the McKin-
sey institute’s “Why Diversity Matters” survey, several 
companies make about 25-30% more per year.

they are more profitable and innovative. in the 
united states, the universities of north carolina and 
portland analyzed data from more than 3,000 large 
companies and came up with surprising results. or-
ganizations with structured policies and practices of 
diversity and inclusion have what has been called “in-
novative effectiveness” – perceived as an increase in 
the company’s value in the market.

and how are brazilian companies doing when it 
comes to diversity? the topic has only become better 
known in recent years. an emblematic case involves 
the multinational coca-cola, precisely because of the 
announcement of the creation of its Diversity com-
mittee in 2017. the statement was accompanied by a 
photo of the members of the committee. What caught 
the attention on social media was that the image de-
picts only white men. the controversy generated a 
big negative buzz for the brand on the networks, in 
addition to some damage to its reputation. the case 
is very clear about the difficulties and delays of the 
brazilian market in relation to this matter.

and information is still one of the best tools to 
reduce delays and overcome barriers to ignorance. 
in this sense, a study by bDo consultancy sheds a 
necessary light on this debate. this is the recently 
released bDo sustainability study.

the company listened to 130 brazilian organiza-
tions from different sectors, to create a mosaic of 
how the private sector sees and practices sustain-
ability today, as well as to perceive the impact on 
processes and decision making. “the central theme 
of that year was diversity. We noticed that some com-
panies started to engage more”, highlights viviene 
bauer, partner at bDo, responsible for the sustain-
ability area.

viviene explains that, in addition to being a cur-
rent topic in the business environment, the intention 
of the study was to address it with a view to pro-
moting multicultural work, opportunity, equality and 
equity in organizations. “the message is, above all, of 
tolerance, not harming the employee for presenting 
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lgbt+
one of the few mostly positive data from the 

survey refers to sexual orientation. the bDo study 
shows that 71% of employees at participating compa-
nies are aware of the importance of gender diversity. 
still on this topic, 90% of the companies interviewed 
stated that all employees, regardless of gender, have 
freedom of expression within companies.

in bDo’s assessment, this data shows that the 
subject and actions in the company have gained in-
creasing visibility, but still faces many challenges, es-
pecially in companies and areas with more traditional 
activities. the study cites a survey by consultancy 
santo caos, which reports that more than 10 million 
people in brazil are part of the lGbt + community and 
move more than r$ 100 billion a year in brazil.

even so, many employees still find the professional 
environment harmful in terms of this theme, resulting 
in low engagement, little innovation and production, in 
addition to a high turnover rate. for this reason, bDo 
recommends that companies concerned with this issue 
to maintain a diverse, inclusive and engaged environ-
ment, should create tools to raise awareness among 
employees and ratify the importance of maintaining an 
inclusive and healthy environment..

it is worth remembering that, recently, the federal 
supreme court (stf) determined that discrimina-

tion to promote racial equity within the organization. 
“only 7% have a diversity committee. and we know 
that this is a first step towards promoting a balance in 
this area”, contextualizes viviene.

for her, this data is still quite worrying, as it dem-
onstrates that companies are not taking into account 
racial equity in their organizational environment. the 
number presented by bDo echoes data collected by 
the ethos institute: less than 40% of the employees of 
the largest companies are black, less than 15% of the 
black professionals are in leadership positions and 
not even 1% are black women in the executive posi-
tions of the companies. in brazil, racism is consid-
ered an unspeakable and imprescriptible crime, and 
whoever commits it can be punished with one to five 
years in prison and, in some cases, a fine.

Many companies claim lack of training or that 
black professionals do not apply for vacancies as rea-
sons for not hiring. however, according to data col-
lected by the consultancy santo caos, after ten years 
of university quotas, more than 1 million young black 
people are trained and able to work. thus, companies 
need to analyze the way in which recruitment is being 
carried out, in order to achieve a greater inclusion of 
black employees in their staff.

a small breeze of optimism blew this March, as 
the announcement of ambev’s decision, which decid-
ed to follow a trend adopted by large multinationals, 
such as Google, and eliminate english tests from its 
selection process for interns. the demand is usually 
pointed out by specialists as a barrier to the inclu-
sion of low-income young people and blacks in the 
corporate market.

but a robust change in that reality will not come 
spontaneously. bDo recommends some practical ac-
tions. among them, there is a proactivity of compa-
nies in the understanding of employees and their pro-
fessional profile, so that there is greater engagement 
and a better feeling of belonging of the employee to 
the company. another suggested measure is the de-
construction of the so-called unconscious biases of 
leaders and recruiters. this is pointed out as one of 
the main causes for the lack of hiring of black profes-
sionals, as well as the slow rise of these workers in 
their careers.

recognizing the importance of reducing this bot-
tleneck is another key step. therefore, it is recom-
mended that the subject be included in the strategic 
planning of companies. “it is necessary for manag-
ers to dedicate themselves to this issue, establishing 
metrics, policies, committees, debates, lectures and 
training”, advises the partner of bDo.
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tion based on sexual orientation and gender identity 
should be considered a crime, according to the rac-
ism law (law nº 776/2019).

360º vision
regarding the theme of sustainability in gener-

al, the study shows that brazilian companies have 
made little progress. the economic crisis partly 
explains this delay. “We have data that reveals this: 
only 37% of the consulted organizations only make 
a sustainability report. it´s very little. and it shows 
that companies are not looking at this issue. When 
dealing with sustainable development, they make 
isolated initiatives. there is no structured planning 
for an effective transition towards sustainable pro-
duction”, analyzes viviene.

she recalls that the sustainability report is a com-
munication channel with its stakeholders, being a 
way for organizations to demonstrate their actions in 
a transparent and responsible manner. “it is impor-
tant that the values are internalized at the heart of the 
organization, maintaining the social, environmental 
and financial focus, used in this dialogue tool with its 
stakeholders”, details the partner responsible for the 
sustainability area at bDo.

More than 34% of respondents use the Gri (Global 
reporting initiative) as a reporting methodology, be-

ing an international organization that helps organi-
zations, through indicators, to communicate their 
impacts, among other information. however, with a 
not too distant result, 31% of the companies use their 
own methodologies according to themes listed as rel-
evant by the company.

and organizations that want to start investing in 
sustainability, what should they do? vivienne says 
that the first step is to form a sustainability commit-
tee. “this group must be heterogeneous, bringing 
together key people from each department”, he ex-
plains. in sequence, the group must map the impor-
tant indicators for each area, measure and monitor 
progress over the months. “this mapping will provide 
valuable data on what can be improved and in what 
areas it is possible to bring sustainability to the busi-
ness”, he says.

the involvement and support of the leaders in this 
process is decisive for the success of the undertak-
ing: “the manager needs to have this view, even to be 
able to reduce costs. Many forget, but it is possible to 
reduce costs by investing in sustainability. one of the 
simplest ways is to reuse water. it brings consider-
able savings. ”

When sustainability is part of the business, from 
planning, hiring employees and valuing differences, 
profit appears. Good managers already know this. •
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consider the technology behind autonomous ve-
hicles. in the united states, the Defense advanced 
research projects agency (Darpa), an arm of the 
us Department of Defense, gave innovation in this 
area a boost by launching competitions for innova-
tors in the 2000s. the objective was a military one: 
reducing battlefield casualties. but, as Darpa states 
on its website, “these challenges helped to create a 
mindset and research community that a decade later 
would render fleets of autonomous cars and other 
ground vehicles a near certainty for the first quar-
ter of the 21st century.” a government agency more 
concerned about jobs might have pushed for different 
technologies instead.

other policies may have inadvertent effects on 
the direction of technological change. as Mit’s Daron 
acemoglu has argued, tax policies typically distort in-
novation incentives against labor by encouraging au-
tomation. firms receive tax breaks when they employ 
robots, but not when they create an extra good job. 
in fact, jobs are taxed, whereas machines are sub-
sidized.

instead of replacing semi-skilled or unskilled labor 
with machines, societies can push innovations that 
specifically increase the tasks that ordinary workers 
are able to perform. this could be achieved through 
new technologies that either allow workers to do the 
work that was previously performed by more skilled 
people, or enable the provision of more specialized, 
customized services by the existing workforce.

technological change does not follow its 
own direction, but rather is shaped by 
moral frames, incentives, and power. if we 
think more about how innovation can be 

directed to serve society, we can afford to worry less 
about how we should adjust to it.

We live in a world with an ever-widening chasm 
between the skills of the “average” worker and the ca-
pabilities demanded by frontier technologies. robots, 
software, and artificial intelligence have increased 
corporate profits and raised demand for skilled profes-
sionals. but they replace factory, sales, and clerical 
workers – hollowing out the traditional middle class. 
this “skills gap” contributes to deepening economic 
inequality and insecurity and ultimately to political po-
larization – the signal problems of our time.

the conventional response is more and better 
education. if ordinary people are not to be left behind 
in this age-old “race between education and technol-
ogy,” to use the evocative phrase of harvard econo-
mists claudia Goldin and lawrence Katz, societies 
need to do a much better job in training and retraining 
their workforce for new technologies. truck drivers 
need to become computer programmers.

this is an oddly one-sided remedy. as a matter 
of logic, the gap between skills and technology can 
be closed in one of two ways: either by increasing 
education to match the demands of new technolo-
gies, or by redirecting innovation to match the skills 
of the current (and prospective) labor force. the sec-
ond strategy barely gets lip service in policy discus-
sions. Yet it is the more obvious, and possibly more 
effective strategy. as my harvard colleague ricardo 
hausmann points out, we need to create jobs for the 
workers we have, not the workers we wish we had.2

the blind spot is the product of a certain kind of 
technological fetishism that views innovation as an 
exogenous force behaving according to its own rules. 
We tend to think we have little control over innovation. 
it is society that must adjust to technological change, 
instead of vice versa.

this perspective overlooks the degree to which 
innovation is driven by values – often unstated – and 
incentives. for one thing, governments play a ubiq-
uitous role in shaping the technological landscape. 
advanced economies commonly rely on subsidies for 
research and development, funding of basic scientific 
research, patent rules, loan guarantees, cluster de-
velopment policies, and direct government support 
for frontier technologies. all of these policies tilt the 
playing field to determine what kind of innovations 
take place.1

instead of replacing semi-
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examples of the first type of technology are arti-
ficial intelligence systems that enable nurses to per-
form physicians’ procedures or craftsmen to under-
take engineers’ tasks. an example of the latter type 
would be technology that enables teachers to provide 
education customized to different students’ abilities 
and needs.

a fundamental reason why society under-invests 
in innovations that benefit ordinary people has to do 
with the distribution of power. science and tech-
nology are designed to provide answers and solve 
problems. but which questions are asked and whose 
problems are solved depends on whose voice gets 
the upper hand. for example, some of the limitations 
on the use of medical technologies along the lines 
suggested above derive from the power physicians 
have to exclude less-credentialed medical workers 
from advanced tasks.

how a given technology is deployed in the work-
place is intimately linked to who gets to make the de-
cisions. sophisticated technologies can allow man-
agers to monitor their workers’ every movement and 
measure their efficiency, enabling companies to set 
ever more demanding productivity standards, at con-
siderable cost to workers’ physical and mental health. 

alternatively, very similar technologies can empower 
workers to increase their autonomy and control their 
work environment. it is easy to guess which use pre-
dominates in practice.

ethical considerations also play a role – explic-
itly or implicitly – in shaping the direction of inno-
vation. here, too, power matters. When some Google 
employees began to complain and organize against 
developing ai systems that they considered unethi-
cal – destined for use in immigration control or for 
spying – the company clamped down and some of the 
leaders of the in-house effort were fired.

in other domains, we take it for granted that val-
ues should be reflected in how we pursue innovation. 
for example, domestic regulations typically circum-
scribe experimentation on animals and humans. Why 
not extend this to the labor-market implications of 
technology? through regulation or other means, our 
innovation system must account for the effects of 
new technologies on the quality and quantity of jobs.

technological change does not follow its own di-
rection. it is shaped by moral frames, incentives, and 
power. if we think more about how innovation can be 
directed to serve society, we can afford to worry less 
about how we should adjust to it.  •
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Garbage 
with additives

by Denise almeida
Journalist
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m ountains of garbage that take up space and 
pollute cities can generate jobs and income, 
in addition to saving natural resources. ac-
cording to a survey by the economic re-

search institute, in 2017, in brazil, 160 thousand tons of 
solid urban waste are produced per day. of this amount, 
30% to 40% have the potential to be reused. however, 
only 13% are sent for recycling. if there was no such 
waste, the financial return on this material could be at 
least six times greater than what is currently obtained. 
the fact is that there is a lack of incentives for reus-
able waste to be treated as an economic good, of social 
value and as an environmental solution. however, this 
scenario may change with the approval of bill 7,535 / 
2017, by federal Deputy carlos Gomes (prb / rs), and 
pl 3,592 / 19, by senator luis carlos heinze (pp / rs), 
which are being processed in the chamber of Deputies 
and the federal senate, respectively.

according to senator luis carlos heinze’s bill, 
companies that use scrap and other recyclable solid 
waste in their production processes will be entitled 
to a reduction in the payment amount of pis / pasep, 
cofins and the tax on industrialized products (ipi). 
in justifying the proposal, heinze points out that the 
expansion of reverse logistics reduces the inappro-
priate disposal of environmental contaminants, the 
volume of waste destined for landfills and the use of 
virgin raw materials.

the pl of congressman carlos Gomes, on the 
other hand, institutes the recycling incentive law. 
the text creates the support fund for actions for 
recycling (favorecicle) and the investment fund for 
recycling projects (prorecicle), which will be man-
aged by the Ministry of the environment. the objec-
tive is to offer tax benefits, such as the income tax 
deduction in raising funds from the private sector for 
the acquisition of equipment and technologies used in 
cooperatives and associations of waste pickers. the 
proposal establishes the national recycling incentive 
commission, designed to monitor and evaluate the 
proposed incentives.

the executive secretary of coalizão embalagens, 
cesar faccio, explains that, in order to increase the 
consumption of recycled material, it is necessary that 
it be competitive in relation to virgin raw material. “if 
there is no incentive, we can hardly expand the amount 
of this type of material because, instead of buying the 
recycled product, the entrepreneur will give prefer-
ence to virgin material, which may possibly have some 
better characteristics”, reveals cesar.

the packaging coalition is formed by 14 business 
associations, representing more than 850 compa-
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nies in the country, signatories to the federal sectoral 
agreement to implement the reverse packaging logis-
tics system – which consists of the collection and re-
turn of packaging to manufacturers for reuse or proper 
disposal. according to cesar, 40% of the pet bottle 
recycling industry is idle. “if we managed to segregate 
this waste more, there would be companies buying 
recycled materials to produce pet packaging or for 
other uses,” he says.

the sectoral agreement is part of the national solid 
Waste policy (pnrs), in force since 2010. pnrs cre-
ates instruments for the proper management of sol-
id waste, foresees the elimination of dumps and the 
expansion of selective collection. “it is the recycling 
industry that basically pulls the rest of the reverse lo-
gistics chain,” adds cesar.

in the opinion of the executive secretary, the recy-
cling industry has reached a very good level of quality 
compatible with virgin material. “all that is missing is 
an adequate policy for closing the dumps so that these 
materials are not lost and buried there. because they 
have value, utility and save raw material, which would 
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not need to be removed from nature”, says cesar. he 
notes that it is necessary to take advantage of this 
intermediate phase, in which the government closes 
the dumps, to stimulate this recycling chain more 
and more. “as landfills are closed, difficulties arise in 
dumping waste. so this material will have to go back to 
its origin and, if there is competitiveness in the price, 
the recycled material will end up taking off”, he says.

strUctUreD growth
in the first phase of operations, from 2012 to 2017, 

the coalition managed to reduce the volume of pack-
aging disposed of in landfills by 21.3%, working with 
343 cooperatives in more than 275 municipalities in 
22 states. “the activities were concentrated in the big 
centers and in the municipalities where the World cup 
matches took place”, details cesar. for the second 
phase, the goal is to increase the recovery of packaging 
placed on the market to 22%, expanding the system’s 
reach to another 345 municipalities by 2024. “then, 
this national percentage of 22% will be broken down 
into several regional metrics, one for each region of 

the country, and, with the addition of municipalities, we 
will uniformly expand our geographic performance”, 
he comments.

to reach the numbers of the first phase, the entity 
supported 802 waste picker organizations, carried out 
4,487 actions aimed at training, management, structur-
ing and adaptation of cooperatives and installed 2,082 
voluntary Delivery points (enp). “We work a lot with 
cooperatives. our base was the cooperatives, which 
are part of this chain formally or informally. ” cesar 
points out that there are several informal waste pick-
ers working in large centers for the sake of survival. 
“they will not cease to exist. our job is to bring this 
mass into a formalized system, which brings more 
sustainability to the activity”, he reveals.

coalization resources reach the cooperatives 
through an agreement signed with the municipalities. 
according to cesar, all the tools for scavengers to in-
crease productivity are offered, such as the construc-
tion of toilets in the workplace, personal protective 
equipment, the layout of machinery and mats and other 
items they need for good performance. “this is paid 
for by us. Waste pickers have a very important role for 
reverse logistics to happen, mainly, in the packaging 
sector”, highlights cesar. in order to receive support, 
workers must be constituted as a cooperative, have a 
council that is rotating among members, with updated 
minutes, commit that the materials are sold through in-
voices and child labor is prohibited. “With this, we try 
to formalize this group, which is usually isolated in the 
municipality. We bring them into a formal society with 
all the rights that a worker has”, details the executive 
secretary.

for the second phase, the coalition prepared a sys-
tem, completed last year, to calculate all material that 
was effectively withdrawn from the market. “for all 
the waste that we manage to recover for the recycler, 
we will have an invoice, launched in this system. thus, 
we will know exactly which cooperative it came from, 
with all the details of traceability”, explains the execu-
tive secretary.

cesar comments that there are rules in the con-
tract that ensure that, if there is a change of mayor, 
the cooperative does not close. “What cannot happen 
is that we support a cooperative and, if it falls apart 
tomorrow, we will have to do it all over again. We need 
to structure the municipality to ensure that the coop-
erative remains for a long time, as this part of structur-
ing is the one that consumes us the most in terms of 
resources ”, emphasizes the executive secretary.

in the agreement, responsibilities are divided be-
tween the municipality, the coalition and the coop-
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erative. “the municipality has to understand that this 
cooperative has been trained to get the best result 
and that the city should strive to reduce the number 
of informal waste pickers, seeking to attract them to 
the cooperatives, where there is a better work regime”, 
justifies the executive secretary.

separate. non stop
last year the coalition launched the second phase 

of the separate Movement. Do not stop. through face-
book, instagram and the portal www.separenaopare.
com.br, he disseminates information about recycling. 
the content covers the step by step of correct sepa-
ration and disposal of different types of packaging; 
where to find delivery points; existing initiatives; de-
tails on which materials are recyclable or not, tips and 
curiosities. “it is our institutional campaign, which 
calls on the population to engage in the movement to 
separate everything that in general can be recycled. 
not just packaging. We try to sensitize the population 
about how important it is today to separate to recycle 
everything possible”, he recommends.

aDjUstments to the sectoral agreement
the executive secretary points out that brazil is 

still at the beginning of this journey. “compared to 
european countries, we have a long way to go. it is a 
process that does not come from one year to the next. 
it has to be built on top of our reality”, he points out. 
cesar recalls that reverse logistics was implemented 
in several european countries in the early 1990s. “it 
has been more than 30 years. and here in brazil we 
signed the sectorial agreement for the implementa-
tion of the reverse logistics system for packaging in 
General in 2015”, he informs.

cesar regrets that not all companies that produce 
and use packaging have adhered to the sectoral agree-
ment of the national solid Waste policy. he says that 
in the first stage of the agreement, the coalition repre-
sented 55% of the packaging market and that, today, in 
the second stage, with 14 associations, the entity basi-
cally represents 31% of the market. “this means that 
we have 70% of packaging producers who have not 
fulfilled their part within the national policy”, he says.

the executive secretary informs that the Ministry 
of the environment is reviewing the agreement, impos-
ing that all producers and users of packaging comply 
with the rules of the agreement. “the government is 
negotiating with anyone who intends to assume their 
responsibility, sit at the table and discuss the metrics. 
at the same time, a decree will be issued, as was done 
with the reverse logistics of electronics. for other 

companies that have not participated in anything, it will 
be fulfilled ”, he says.

for cesar, negotiations with the government are 
evolving. “the environment secretary, andré frança, 
wants not only a national goal, but also a regional goal, 
we are talking about materials metrics. he is giving the 
opportunity for discussion”, he reveals.

DifficUlties
in addition to the adjustments, the reverse packag-

ing logistics will face other challenges. according to 
cesar, in brazil and in all countries of continental di-
mension, the biggest bottleneck is the logistics system. 
one of the obstacles is in the area of glass packaging. 
today, five companies produce the material: one in the 
northeast; one in the Midwest, two in the southeast 
and one in the south. for the glass to return from other 
regions to the Midwest, the path that has to be cov-
ered is very long. “this is an example of how distance 
makes reverse logistics difficult and unviable for cer-
tain locations away from the plant where the product 
will be recycled. however, there are other details that 
can facilitate this logistics, such as reducing the inci-
dence of taxes on the transfer of this waste from one 
state to another”, he adds.

the coalition also negotiates the inclusion of a per-
centage of recycled products in government purchases 
and also the differential treatment by the government 
for companies that signed the sectoral agreement. “We 
are sitting there, negotiating values, metrics, and at a 
very high cost because it is not just the cost of gover-
nance. there is also the cost of recovering these pack-
ages”. Meanwhile, says cesar, importers arrive with 
products, own brands, or other user companies do not 
comply with the agreement and have no cost whatso-
ever. “When we present the account to the entrepre-
neurs who are part of the coalition, they are asking: 
why do i have to pay this amount while there is another 
party that has not done anything and is not being pe-
nalized?”, complains the secretary executive.

Despite brazil’s lag in relation to other countries, 
cesar cites the recycling of almost all aluminum pack-
aging placed on the market as a successful case. “it is 
circumstantial because it is a package with a greater 
aggregate content, 97.3% being a good example and, 
in numerical terms, superior to other countries”, he 
points out.

in europe, Germany, which sends only 3% of the 
waste generated in households to landfills, is the model 
to be followed. “this means that 97% of the waste goes 
to recycling or composting. Without a doubt, Germany is 
a horizon that we look forward to”, comments cesar. •
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Let there 
be water

for the rural areas
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by anna virgínia Muniz Machado and alberto neves dos santos
researchers
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w ater is an integral part of the well-being 
of living beings. in addition to being indis-
pensable for sustaining life, it is essential 
for agricultural and industrial develop-

ment. according to the World health organization 
(Who), between 50 and 100 liters of water are need-
ed per person, per day, to ensure the satisfaction of 
the most basic needs and the minimization of health 
problems. the Who also states that the water source 
must be located at a maximum distance of 1,000 me-
ters from the home and that the time for collection 
should not exceed 30 minutes. however, most of the 
population that is categorized as having problems 
with access to clean water has only 5 liters per day 
for their survival.

 in a statement on the human right to Water and 
sanitation, the un-Water Decade program on advo-
cacy and communication notes that the water supply 
and availability of sanitation for each person must be 
continuous and sufficient for personal and domestic 
uses. these uses usually include drinking, personal 
sanitation, laundry, meal preparation and personal 
and household hygiene.

the coverage of sanitation services in brazilian 
rural areas is currently precarious, and in many loca-
tions nonexistent, which leads to low quality of life, 

health and well-being of the population, in addition 
to the high level of disease spread. Most government 
policies include urban areas, abandoning rural areas 
and contributing to the lack of appropriate systems 
for water supply, sanitation and solid waste collection 
in these locations.

historically, the concern with the formation of a 
structure that could provide a supply service began 
to be strengthened in the 1930s, with the institution of 
federal and state departments. the special sanitation 
service was created in the 1940s with sanitation ac-
tions and strategic regions for the war pit, expanding 
its operations after the second World War. the 1950s 
were marked by the creation of the autonomous Wa-
ter and sewage service (saae) in several municipal-
ities, in search of municipal autonomy in this sector.

the viability of resources from the Guarantee fund 
for length of service (fGts) for investments in water 
supply and sewage marked the 70s and 80s, and state 
basic sanitation companies were created. in this phase, 
the national sanitation plan (planasa) was developed, 
whose priority was the expansion of water supply, es-
pecially in the urban area, neglecting the areas.

the specific initial goals of the plan were:
• provide water supply to 80% of the urban popu-

lation by 1980 and 90% in 1990;
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ly, of rural households have access to water supply 
with internal piping.

for the sewage collection system, the statistics 
are even worse. approximately 57.6% of brazilian 
households have a sewage network, in contrast, the 
north region has the worst rates, with only 12.8% to 
54.0% of households with sewage by septic tank.

these data reflect the disparity between the avail-
ability of access to water and the security of internal 
plumbing between urban and rural areas, when 6.5 
million brazilian households in the rural area are not 
covered. Data on total national percentages mask re-
gional inequalities in addition to the differences be-
tween urban and rural areas. the northeast region is 
the one with the highest number of households, 2.8 
million, which still lack an internal channeling network.

brief history
the issue of water as a fundamental right be-

gan to be explored in 1977, at the first specific united 
nations conference on water, known as the action 
of Mar Del plata (un-Water, 2011b), in argentina, 
where the growing consumption was discussed of 
water in the world and how it could lead to a crisis in 
the future. thus, the Mar Del plata action plan was 
created, which was an important reference document 
on water resources until the creation of agenda 21.

subsequently, the un organized the international 
conference on Water and the environment in Dublin, ire-
land, in 1992. at that meeting, principles were established 
that were essential for the reform of this sector. the 
principles state that freshwater is a finite and vulnerable 
resource, and that its management should involve users, 
planners and policy makers, including women, who play 
a central role in the water issue. in addition, it is admitted 
that this resource has value as a product, and should be 
recognized as an economic asset.

still in 1992, another meeting, also related to wa-
ter and the environment, took place, eco-92, in rio de 
Janeiro, which gave rise to agenda 21, a global action 
plan for cooperation in the environmental area. in its 
chapter 18, agenda 21 states that:

“Water is needed in all aspects of life. the general 
objective is to ensure that an adequate supply of good 
quality water is maintained for the entire population of 
the planet, while preserving the hydrological, biologi-
cal and chemical functions of ecosystems, adapting 
human activities to the limits of nature’s capacity. and 
combating water-related disease vectors. innovative 
technologies, including the refinement of native tech-
nologies, are necessary to take full advantage of limit-
ed water resources and protect them from pollution. ”

• extend the sewage network to metropolitan re-
gions and large cities until 1980 and to 65% of the 
entire metropolitan population in 1990.

in 1986, through the creation of the national rural 
sanitation project (pnsr), brazilian rural sanitation 
started to receive attention. the pnsr was developed 
by the institute of planning of the institute of applied 
economic research (ipea), in conjunction with other ac-
tors, and only worked in the period from 1986 to 1990.

Despite having existed in a short period, the 
pnsr left a legacy of state programs, by strengthen-
ing the actions and initiatives of the states. sanitation 
is characterized by the pnsr as a set of measures 
that aims, through the maintenance of the environ-
ment, the prevention of diseases, improvement of the 
quality of life and well-being of the population. More 
specifically, when it comes to rural sanitation, some 
factors are characterized as of greater urgency in re-
lation to others, such as: water supply, sanitation and 
sanitary improvements.

according to a survey by the ibGe, 93.37% of 
urban households are supplied through a network 
with internal plumbing, whereas in rural areas only 
30.33% of households have the same service. this 
contrast is even more significant in the Midwest and 
north regions, when 15.27% and 20.02%, respective-
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in 2000, the Millennium summit, held at the un 
headquarters in new York, brought together 189 na-
tions, which signed a commitment in search of peace 
and security, poverty reduction, protection of the en-
vironment and development of human rights. through 
this commitment, a plan was drawn up that contained 
8 concrete objectives, which aimed to make impor-
tant advances in the most critical areas of human de-
velopment by 2015.

these objectives became known as the Millennium 
Development Goals (MDGs), where the seventh objec-
tive, “ensuring environmental sustainability”, sought in 
one of its goals, “to halve, by 2015, the proportion of 
the population without permanent access and sustain-
able safe drinking water and sanitary sewage ”.

as a result of all these years of long process of 
raising awareness and legitimizing the human right to 
water, in september 2015, negotiations on the sus-
tainable Development Goals (sDGs) were concluded, 
a process started in 2013, following the mandate em-
anating from the rio + 20 conference.

perspectives on rUral water sUpply  
in brazil

the national basic sanitation plan (plansab) is 
the result of the growing search for the implementa-
tion of the human right to water to all communities, 
urban and, mainly, rural, and aims to focus planning 
on basic sanitation to areas disadvantaged by the his-
torical context , taking into account the particularities 
of these regions, having as principles: universaliza-
tion, integrality, intersectoriality, sustainability and 
equity between communities.

the concept of universalization foreseen in 
plansab is related to the notion of equality, defend-
ing the access of all brazilians to goods and services 
produced without any barriers, whether legal, physi-
cal, economic or cultural. this principle is consoli-
dated, in the case of basic sanitation, starting from 
law nº 11.445 / 2007, in whose text universal access 
is presented as the first fundamental principle.

this plan was established with national situ-
ational analyzes of basic sanitation conditions and 
population deficits. after these studies, the areas of 
operation, the investments made and the political-in-
stitutional aspects for their application were defined. 
plansab establishes short, medium and long-term 
goals, involving the evolution of the 23 service indi-
cators, covering the four components of basic sanita-
tion, in addition to management aspects.

indicator a (percentage of rural households sup-
plied by distribution networks or by a well or springs 

with internal canalization) has the perspective of 
serving 80% of brazilian rural households in 2033. 
this goal proposes to reach 100% of the south, 
southeast and center- West. in the case of the north-
east region, where the largest number of households 
are concentrated without this service, the target es-
tablished for 2033 is to serve 74% of the households. 
the north region has the perspective of serving only 
52% of households in 2033.

considering the investments required to imple-
ment the plan, 92.5% of the amounts are concentrat-
ed in urban areas. the investment needs in the supply 
of drinking water to rural areas reflect 2.4% of the 
investment needs foreseen in plansab.

conclUsion
the concept of the human right to Water, approved 

in 2010, reflected in the sustainable Development 
Goals signed by the united nations in 2015, strength-
ens the idea of equality, with universal access to water 
supply services. law 11,445 / 2007, which established 
the national guidelines for basic sanitation, also brings 
this concept among its foundations.

however, it can be concluded that rural communities 
suffer from unequal access to water supply and basic 
sanitation when compared to the urban area. from the 
1950s onwards, there was an important displacement 
of the population from the rural area to the cities, with 
investments in water supply in the urban area being 
prioritized. the rural area remains with problems of vi-
ability of implementation and management, such as: low 
population concentration, little densification of house-
holds, distance from the water treatment plant, different 
cultures of each community and users’ income.

Despite the fact that the brazilian water supply in-
dexes show high percentages of service, the access of 
the rural population to this service still reflects a large 
number of households without the service. to solve 
this inequality, it is necessary to prepare planning with 
proposals for structural actions, with investment in 
works and structuring, such as: training, investment in 
appropriate technologies, sustainable management al-
ternatives, awareness and social mobilization, among 
others. the formulation of policies and plans that can 
supply this lack of care in a sustainable way, together 
with management models that consider alternatives 
such as community management, can contribute to re-
duce this disparity in brazilian society.

in addition, it is necessary to invest in effective 
plans, considering the particularity of each commu-
nity, in order to guarantee the supply and quality of 
water supply for the rural population. •
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