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A nossa vida está ligada 
à vida de cada gaúcho. 
E, em tempos de instabilidade
e vulnerabilidade, 
essa conexão se fortalece 
ainda mais.

JUNTOS
CONTRA
O VÍRUS

#
Estamos mobilizados para garantir à sociedade 

informações precisas e úteis. Vamos esclarecer 

os fatos e assegurar que estejamos todos 

preparados para os desafios que precisamos 

enfrentar, com equilíbrio e serenidade.

Isso é jornalismo profissional. Isso é viver junto.

Unidos, ainda que distantes fisicamente, bem 

informados e pensando no coletivo, vamos 

atravessar essa pandemia, saindo ainda mais 

fortes. Para que estejamos lado a lado, sempre.

Acesse gzh.rs/juntoscontraovirus e confira a cobertura completa.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

A pandemia do coronavírus parou o mundo e, ao 

mesmo tempo, iniciou uma corrida em busca de 

uma vacina para a Covid-19. Enquanto países como 

o Brasil promoveram uma onda de descrédito do 

saber científico, o planeta ruma em direção oposta. 

Ainda bem. Esse movimento dá início ao que vem 

sendo chamado internacionalmente de a era da 

biorrevolução. Teremos em breve super-humanos 

ou o que o filósofo Yuval Noah Harari chama de 

homo deus?

A hora da 

biorrevolução
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épouco provável. Mas podemos esperar por 
outras mudanças. Produção de carne sem 
animais, edição do tecido genético para 
curar doenças e cultura de alimentos me-

nos vulneráveis às mudanças climáticas. Hoje tudo 
isso parece cena de ficção científica, mas num futuro 
não tão distante será realidade. O cenário é delineado 
em novo relatório de pesquisa do McKinsey Global 
Institute.

No paper “The Bio Revolution: Innovations trans-
forming economies, societies, and our lives”, o insti-
tuto estima que a aplicação dessas inovações biológi-
cas possa tratar entre 1% e 3% do total de doenças do 
mundo nos próximos 10 a 20 anos. Isso equivale a eli-
minar a carga global dos casos de câncer de pulmão, 
de mama e próstata. Com o tempo, esses avanços 
podem permitir que 45% da carga global de doenças 
sejam tratadas com as descobertas científicas já co-
nhecidas hoje.

Essa realidade ainda nos parece distante, mas, 
apesar de ainda não termos encontrado uma vacina 
para a Covid-19, o ritmo da pesquisa segue a uma 
velocidade inimaginável há algumas décadas. De 
fato, uma confluência de avanços na ciência biológi-
ca e tecnologias da computação, análise de dados e 
inteligência artificial cada vez mais rápidas e sofis-
ticadas alimentou respostas científicas à pandemia 

da Covid-19. Os cientistas sequenciaram o genoma 
do vírus em semanas, e não em meses, como foi o 
caso em surtos anteriores. As inovações biológicas 
estão permitindo a rápida introdução de ensaios clí-
nicos de vacinas, a busca de terapias eficazes e uma 
investigação aprofundada dos padrões de transmis-
são do vírus.

PELO RETROVISOR
Pensar em avanços hoje só é possível porque um 

longo caminho foi pavimentado nas décadas anterio-
res. A atual onda de inovação em biologia foi impul-
sionada por uma confluência de avanços na própria 
ciência, juntamente com avanços em computação, 
análise de dados, aprendizado de máquina, inteligên-
cia artificial e engenharia biológica.

Um de seus marcos data de 30 anos atrás, com 
o início do mapeamento do genoma humano. Esse 
processo de autodescoberta foi um impulso e tanto, 
que permitiu reduzir custos de sequenciamento de 
DNA, acelerar o ritmo dos experimentos científicos 
e, assim, impulsionar as pesquisas e seus resulta-
dos tangíveis. Em suma, permitiu inovar mais e com 
maior velocidade.

Essas descobertas científicas podem ser divididas 
em quatro grupos: (1) biomoléculas – o mapeamento, 
medição e engenharia de moléculas; (2) biossistemas 
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dicamentos e nova modelagem preditiva da saúde e 
doença humanas. 

Muitas outras opções estão sendo exploradas e 
estão disponíveis para o tratamento de doenças mo-
nogênicas (causadas por um único gene), como ane-
mia falciforme; e doenças poligênicas, como doen-
ças cardiovasculares e doenças infecciosas como 
malária. O impacto potencial anual global direto é 
estimado entre US$ 0,5 trilhão e US$ 1,3 trilhão nos 
próximos dez a 20 anos, ou 35% do total (incluindo o 
impacto das interfaces de biomaquinaria).

A TRANSFORMAÇÃO A PRÁTICA
A confluência de biologia e computação abre um 

novo capítulo também para o capitalismo. Novas ca-
pacidades biológicas têm o potencial de trazer mu-
danças radicais para economias e sociedades. Os 
meios biológicos podem ser usados para produzir 
grande parte dos materiais físicos da economia glo-
bal, potencialmente com melhor desempenho e sus-
tentabilidade. A fermentação, há séculos usada para 
fazer pão e preparar cerveja, agora está sendo usada 
para criar tecidos como a seda artificial de aranha. A 
biologia está sendo cada vez mais usada para criar 
novos materiais que possuem qualidades únicas, 
introduzem recursos inteiramente novos, são biode-
gradáveis e/ou produzidos de uma maneira que emite 

Em biomoléculas e 

biossistemas, os avanços nas 

tecnologias estão aprimorando 

nossa compreensão dos 

processos biológicos, além de 

nos permitir projetar biologia. 

Também existe a capacidade 

de projetar ou modificar uma 

célula viva para curar ou 

prevenir doenças

– a engenharia de células, tecidos e órgãos; (3) bio-
máquinas – a interface entre biologia e máquinas; e 
(4) biocomputação – o uso de células ou moléculas 
como o DNA para computação.

Grandes avanços em cada uma das quatro arenas 
estão se reforçando. Em biomoléculas e biossiste-
mas, os avanços nas tecnologias estão aprimorando 
nossa compreensão dos processos biológicos, além 
de nos permitir projetar biologia. Também existe a 
capacidade de projetar ou modificar uma célula viva 
para curar ou prevenir doenças. Um verdadeiro salto 
quântico foi dado com a inovadora ferramenta CRIS-
PR, que permite que os cientistas editem genes mais 
rapidamente e com precisão mais acurada do que as 
técnicas anteriores. Com isso, pesquisadores conse-
guem modificar genomas com um grau de eficiência 
nunca antes alcançável. E passa a viabilizar a medi-
ção de sinais neurais e construção de neuropróteses 
de alta precisão.

Além de maior eficiência no tratamento de doen-
ças, sua prevenção é apontada como um dos princi-
pais ganhos para a humanidade. A evolução da biolo-
gia permite a adoção de terapias celulares, genéticas 
para tratar ou até prevenir doenças, uma variedade 
de tratamentos antienvelhecimento para prolongar 
a vida útil, inovações na medicina reprodutiva, me-
lhorias no desenvolvimento e fornecimento de me-
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significativamente menos carbono. Algumas empre-
sas já estão usando micróbios geneticamente modi-
ficados para criar biocombustíveis para as indústrias 
aeronáutica e marítima.

Esse salto científico já começa a mudar o mundo 
dos negócios. O processo de modificação de genes 
começa a ser aplicado na fabricação de quase tudo, 
de têxteis a carne. Os avanços nas biomáquinas e na 
biocomputação envolvem profunda interação entre 
biologia e máquinas.

 A computação está acelerando a descoberta e o 
rendimento na biologia. Uma explosão de dados bio-
lógicos devido ao sequenciamento mais barato está 
sendo usada por empresas de biotecnologia e institu-
tos de pesquisa, que usam cada vez mais automação 
e sensores robóticos em laboratórios. A empresa de 
biotecnologia Zymergen, por exemplo, descobriu que 
o rendimento na triagem biológica pode ser aumen-
tado em até 10 vezes. Análises avançadas, técnicas 
computacionais mais poderosas e inteligência artifi-
cial também estão sendo implementadas para gerar 
insights mais agudos durante o processo de P&D. 
Esse salto científico já começa a mudar o mundo 
dos negócios. O processo de modificação de genes 
começa a ser aplicado na fabricação de quase tudo, 
de têxteis a carne. Os avanços nas biomáquinas e na 
biocomputação envolvem profunda interação entre 
biologia e máquinas.

A ciência também ajuda as empresas a gastarem 
menos, melhorar seu desempenho e impactar menos 
o ambiente. Prova disso é o caso da indústria de cos-
mético, que investe em biotecnologia para produzir 
óleo hidratante a partir da fermentação de açúcares, 
usando leveduras geneticamente modificadas em vez 
de processar óleo de fígado de tubarões do fundo do 
mar, o que não é apenas caro, mas também ameaça 
as espécies. 

Nos mercados consumidores, pesquisas em anda-
mento sobre a relação entre o microbioma intestinal 
e a pele estão sendo usadas para personalizar os cui-
dados com a pele. A empresa de genômica Imagene 
Labs, com sede em Cingapura, por exemplo, oferece 
um soro personalizado com base nos resultados de 
seus testes de DNA cutâneo que avaliam caracterís-
ticas como a quebra prematura do colágeno.

A indústria têxtil segue o mesmo caminho. Um 
exemplo dessa tendência é a startup americana Tan-
dem Repeat, que está produzindo tecidos autorrepa-
ráveis, biodegradáveis e recicláveis usando proteínas 
codificadas por genes de lula. A chamada Biorrevolu-
ção, ou revolução biológica, muda também o setor de 
alimentos. Em breve, alimentos de proteína vegetal, 
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Uma explosão de dados 

biológicos devido ao 

sequenciamento mais barato 

está sendo usada por empresas 

de biotecnologia e institutos de 

pesquisa, que usam cada vez 

mais automação e sensores 

robóticos em laboratórios
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carne cultivada e frutos do mar produzidos em la-
boratório ganharão escala industrial. A produção se 
dá por meio da tecnologia de cultura de tecidos, um 
processo de laboratório pelo qual as células animais 
são cultivadas in vitro. Esse movimento terá como um 
bem-vindo efeito colateral a redução de emissão de 
gases de efeito estufa e a redução do desmatamento, 
prática para utilizar pasto na criação de animais. Pro-
jeções estimam que a carne cultivada possa reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa em mais de 
80%, caso toda a energia usada no processo venha 
de fontes livres de carbono.

Um dos principais gargalos para a expansão des-
se mercado é o custo técnico. Empreendedores de 
empresas como Memphis Meats e Meatable testam 
diferentes abordagens, incluindo o uso de moléculas 
sintéticas e células-troncos para substituir fatores de 
crescimento dispendiosos. Atualmente, trabalha-se 
com um cenário em que a carne e o marisco culti-
vados serão competitivos em termos de custo, com-
parado com os sistemas convencionais de produção 
animal dentro de 10 anos.

Na agricultura, uma maior compreensão do papel 
do microbioma oferece oportunidades para melho-

rar a eficiência operacional e a produção. Ao traçar 
um perfil de bactérias e fungos no solo, a empresa 
Trace Genomics gera insights que ajudam a esco-
lher sementes que renderão melhor em determinado 
terreno. Auxilia também os agricultores a calcular 
nutrientes sob medida para cada plantação, além de 
permitir a previsão precoce de doenças do solo.

QUANDO É O FUTURO?
Muitas outras inovações estão sendo desenvolvi-

das em laboratórios, majoritariamente no Hemisfé-
rio Norte, e permanecem confidenciais por razões 
comerciais ou de segurança nacional. Mas há de se 
atentar para os riscos que acompanham cada ino-
vação biológica. Por isso é crucial que os governos 
acompanhem de perto essas pesquisas e estabele-
çam mecanismos confiáveis de controle, testagem e 
regulamentação.

Se tudo der certo, essas inovações serão irradia-
das para todos os setores econômicos mundo afora, 
beneficiando a sociedade e o meio ambiente. As pro-
jeções mais otimistas desenham um futuro em que, 
quem não estiver usando a biologia para fabricar pro-
dutos, provavelmente os consumirá. A ver. •
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Covid-19

Por Michael Chui
Sócio da McKinsey

Matthias Evers
Sócio do McKinsey Global Institute, 
especializado em big data

Raramente as promessas da biologia têm conquistado tanta atenção 
do mundo como durante a crise da Covid-19. Uma vez que o novo 
coronavírus infeta milhões em todo o mundo e devasta a economia 
global, a nossa melhor esperança para vencê-lo é uma nova e rápida 
geração evolutiva de ferramentas e recursos biológicos. Mas enfrentar 
a Covid-19 apenas arranha a superfície de toda a capacidade que a 
inovação biológica tem.

e a biorrevolução

10
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os avanços nas ciências biológicas têm 
acelerado desde que o genoma humano 
foi identificado – um processo de 13 anos 
concluído em 2003. Tal como revela uma 

nova investigação do McKinsey Global Institute (MGI), 
a consequente biorrevolução foi impulsionada pelo 
rápido progresso na informática, automatização e in-
teligência artificial (IA).

A investigação do MGI identificou cerca de 400 
aplicações de biotecnologia já visíveis no pipeline de 
inovação, que juntas poderiam gerar até 4 bilhões de 
dólares anualmente nas próximas uma a duas déca-
das. Mais de metade desse valor não abrangeria o 
universo da saúde humana e incluiria domínios como 
agricultura e alimentação, produtos e serviços de 
consumo, materiais, produtos químicos e produção 
de energia.

Mas o impacto final da biorrevolução será de mag-
nitude maior. Por exemplo, até 60% dos suprimentos 
físicos da economia global poderiam, em princípio, ser 
produzidos com a utilização de meios biológicos. Isso 
inclui não apenas materiais biológicos (um terço), mas 
também produtos produzidos com a utilização de pro-
cessos biológicos inovadores, como bioplásticos (dois 
terços). Esses produtos poderiam proporcionar um 
desempenho e uma sustentabilidade superiores.

Além disso, a inovação biológica poderia reduzir 
o encargo global de doenças entre 1 a 3% – aproxi-
madamente o equivalente ao encargo combinado dos 
cânceres de pulmão, mama e próstata – nos próximos 
10 a 20 anos. Se todo o potencial dessas inovações 
for alcançado, o encargo global de doenças poderá 
ser reduzido em 45%.

Chegar a esse ponto exigirá que superemos mui-
tos desafios, tanto do ponto de vista científico como 
em termos de comercialização e aumento de inova-
ções. Mas também aqui existem tendências promis-
soras. Para começar, o custo da identificação do 
genoma humano caiu a pique – de aproximadamente  
3 mil milhões de dólares, em 2003, para menos de mil 
dólares, em 2016. Esse número poderia descer para 
menos de 100 dólares no espaço de uma década.

O genoma completo do SARS-CoV-2 – o vírus 
que causa a Covid-19 – foi sequenciado e publicado 
poucas semanas após a sua identificação. Por outro 
lado, demorou vários meses para sequenciar e pu-
blicar o genoma do SARS-CoV-1, o vírus que causa a 
síndrome respiratória aguda grave, após ter surgido 
em 2002. Agora, o genoma do SARS-CoV-2 está a 
ser regularmente sequenciado em diferentes locais, 
a fim de se examinar mutações e obter informações 
sobre a dinâmica de transmissão.

Outra faceta da inovação biológica que está a ser 
implementada contra a Covid-19 é a melhoria subs-
tancial na velocidade dos diagnósticos. Da mesma 
forma, a miniaturização contínua das máquinas de 
reação em cadeia da polimerase da transcrição re-
versa (RT-PCR), material de última geração para a 
realização de testes à Covid-19, tornou a tecnologia 
mais acessível para o seu uso no terreno.

Depois, há a aprendizagem automática e outras 
tecnologias de IA, que os cientistas estão a poten-
ciar para obter informações provenientes de grandes 
quantidades de dados genômicos (e microbiômicos) 
a uma velocidade muito mais rápida do que nunca. 
Estes recursos – juntamente com a produção mais 
rápida e versátil de vacinas à base de ácido nucleico 
– aceleraram consideravelmente a procura por uma 
vacina para a Covid-19.

Em meados de abril – menos de quatro meses 
após a identificação oficial da Covid-19 – havia mais 
de 150 candidatas a vacina em laboratórios de todo o 
mundo. Após o início da epidemia de Zika, em 2015, 
foi necessário mais de um ano para se iniciar os en-
saios clínicos da fase 1 de uma possível vacina.

Mas a capacidade de analisar sistemas e proces-
sos biológicos é apenas parte da história. No centro 
da biorrevolução atual está a nossa crescente capa-
cidade de “criar” biologia com a utilização de ferra-
mentas modernas de edição de genes, tais como o 
CRISPR-Cas9. Com o SARS-CoV-2, têm sido utili-
zados organismos geneticamente modificados para 
desenvolver potenciais tratamentos. Por exemplo, os 
ratos foram geneticamente modificados para produ-
zir anticorpos monoclonais; e as vacas, para produzir 
anticorpos policlonais.

Além disso, os cientistas estão a explorar trata-
mentos para a Covid-19 que utilizem o siRNA para 
interferir com moléculas específicas ou o RNAi para 
suprimir certos genes. Outros tratamentos dependem 
de células T (elementos principais do sistema imuni-
tário) e células estaminais (que podem ser utilizadas 
para produzir diferentes tipos de células). No total, há 
mais de 200 potenciais tratamentos para a Covid-19 
que estão sob investigação.

A nossa capacidade cada vez mais sofisticada de 
extrair informações de dados genômicos (e microbiô-
micos) e de criar células, tecidos e órgãos, tem aplica-
ções que vão muito além da saúde humana. Já está a 
ser aplicada em setores tão diversos como a agricultu-
ra e o fabrico de têxteis e combustíveis. E há uma nova 
fronteira que está a surgir: a interação entre o cérebro 
e a máquina. As aplicações alimentadas diretamente 
por sinais do cérebro não impulsionariam apenas uma 
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revolução nas próteses; também poderiam possibilitar 
o armazenamento de dados de DNA.

Os riscos dessas inovações revolucionárias não 
devem ser subestimados. Por um lado, o acesso de-
sigual às inovações biológicas poderia aprofundar as 
disparidades socioeconômicas – dentro e entre paí-
ses. Além disso, os sistemas biológicos são funda-
mentalmente autossustentáveis e autorreplicadoras. 
Interferir com eles pode ter efeitos profundos, du-
radouros e muitas vezes imprevisíveis nos ecossis-
temas. Assim que a caixa de Pandora for aberta, as 
consequências subsequentes poderão ficar fora do 
nosso controle.

O valor do investimento em inovação biológica 
nunca é tão evidente como durante uma pandemia. 
Mas esse investimento tem de ser acompanhado por 
rigorosos esforços de mitigação de riscos, idealmen-
te exercidos de forma coordenada no âmbito mun-
dial. Infelizmente, tal como demonstram as respostas 
largamente de âmbito nacional à Covid-19, isso pode 
representar o seu próprio desafio. •

A capacidade de analisar 

sistemas e processos biológicos 

é apenas parte da história. 

No centro da biorrevolução 

atual está a nossa crescente 

capacidade de “criar” biologia 

com a utilização de ferramentas 

modernas de edição de genes, 

tais como o CRISPR-Cas9 
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A pandemia amplia e evidencia o fosso social brasileiro. 
A escalada das mortes, principalmente nas camadas mais 
pobres da população, somada ao desemprego – que já 
chega na faixa dos quase 30 milhões, considerando os que 
procuram e os que não procuram emprego – e à quase 
inação do governo federal – estamos há mais de 1 mês sem 
ministro da Saúde – assusta. Mas também chama à ação.  

Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

viraliza
O bem 
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segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), a Covid-19 é mais 
dura com pretos, pardos e pobres. Além de 
relatarem incidência maior dos sintomas 

da Covid-19, brasileiros desses grupos também sen-
tiram de maneira mais forte os impactos econômicos 
provocados pela pandemia. Pesquisa da Universidade 
de São Paulo e do Centro Brasileiro de Análise e Pla-
nejamento (Cebrap) mapeou medos e insatisfações 
dessa população por meio da escuta de lideranças 
das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Manaus e 
do Distrito Federal, além de três cidades do interior, 
Campinas (SP), Joinville (SC) e Maringá (PR).

A percepção dos líderes ouvidos pela pesquisa é 
de que ainda é difícil o acesso ao auxílio emergencial 
de R$ 600 oferecidos pelo governo. Os pesquisado-
res da USP/Cebrap monitoram desde maio a opinião e 
o impacto da pandemia nos setores mais vulneráveis 
da sociedade brasileira. Falta de comida, renda e em-
prego são as principais preocupações dos moradores 
das periferias brasileiras.

No meio dessa situação de desamparo, associa-
ções de bairro e outras organizações locais foram 
apontadas como um ponto de amparo por 66% dos 
entrevistados. Moradores que colaboraram como vo-
luntários para a distribuição de alimentos e outras 
atividades foram citados por 41% dos participantes 
da enquete. 

No Complexo do Alemão, na cidade do Rio de Ja-
neiro, uma triangulação Rio – São Paulo – Itália mate-
rializa os dados da pesquisa. Da(re)conexão de qua-
tro cidadãos, surgiu o projeto Bolsa do Bem.

Robson Santos, especialista em impacto social e 
morador do Complexo, conta que a ação foi precedida 
por uma sensação de angústia. “Saber que o vírus 
estava chegando ao Brasil, na hora pensei no risco 
da população passar fome, dada à grande desigualda-
de social do nosso país, me fez querer fazer alguma 
coisa a respeito, pensar em formas de ajudar pessoas 
durante a pandemia”, lembra.

A inquietação não era só dele. Conversas a respei-
to reconectaram Robson a Jessica Hollaender, Mar-
cos Paim, Monica Picavea. Do encontro virtual nas-
ceu o Bolsa do Bem. O projeto é apresentado como 
uma corrente do Bem para apoiar mães que precisam 
de ajuda neste momento de emergência tão difícil.

A formatação da proposta teve o diferencial de 
ouvir o centro da iniciativa: pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Pode parecer um passo óbvio, mas 
nem sempre é assim. “Partimos da ideia de doação de 
alimento. Mas, conversando com os locais, chegamos 

à realidade dessas pessoas. Não adianta ter comida 
se não tem gás para cozinhar”, explica Robson.

O elemento realidade fez com que os fundadores 
chegassem à linha de ação do Bolsa do Bem: apadri-
nhamento de mães por três meses, o tempo de dura-
ção que as autoridades até então estimavam para a 
pandemia de Covid-19.

O projeto se equilibra sobre três pilares de emer-
gência: (aqui e agora), confiança e conexão. O dinheiro 
entra como meio para fazer acontecer, não atividade-
fim. “Não queríamos ser intermediários, mas ponte. 
Fizemos conexão entre quem precisa e quem quer 
ajudar. A relação é direta: colocamos os padrinhos em 
contato com as afilhadas. Eles mesmos depositam na 
conta. Essa foi uma grande sacada, a conexão que a 
gente abriu entre dois mundos tão diferentes, pessoas 
que não se conhecem, nunca se conheceriam. A cone-
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xão foi tão grande que temos padrinhos e afilhados se 
falando por três meses, uma ligação que vai além do 
Bolsa do Bem, conectando”, conta Jéssica.

A confiança é trabalhada na forma de autonomia 
para aquela mãe beneficiada usar o dinheiro da forma 
que considerar mais relevante para sua família na-
quele momento. “Você empodera o sujeito. A escolha 
é dele. O padrinho não está numa posição de poder. 
Temos muito que aprender com as favelas. Muitas 
mães que receberam o benefício, que é como elas 
chamam, elas doam pros outros também. Elas divi-
dem”, conta Marcos Paim.

BATENDO NA PORTA DE QUEM PRECISA 
São três as figuras centrais do projeto: as afilha-

das, os padrinhos e os apresentadores. Estes têm a 
função de percorrer as ruas do Complexo do Alemão 

O elemento realidade fez com 

que os fundadores chegassem à 

linha de ação do Bolsa do Bem: 

apadrinhamento de mães por três 

meses, o tempo de duração que as 

autoridades até então estimavam 

para a pandemia de Covid-19
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e da Brasilândia, selecionar e apresentar mães ao 
programa. “Baseamos na nossa ação em confiança. 
Atuo em comunidade há mais de 10 anos: no Alemão, 
Rocinha, Maré. Os agentes da comunidade, esses 
apresentadores, fazem a triagem para o projeto. Que-
remos chegar a quem tem mais vulnerabilidade. To-
das as pessoas que estão no Bolsa do Bem são muito 
conhecidas por nós. Isso valida a participação delas. 
O critério é que o apresentador as conheça de perto. 
Nós também avaliamos as histórias”, detalha Robson.

Não é tarefa fácil. A população que mora nas fave-
las brasileiras integra o grupo dos que têm mais risco 
de se contaminar pelo coronavírus. São locais conhe-
cidos por sua precariedade, em que falta saneamento 
básico e até mesmo água, item essencial para seguir 
as medidas de higiene necessárias nesta pandemia 
de Covid-19. “Tem também a questão do acesso difícil. 
São muitas casas, uma em cima da outra, impossível 
não ter aglomeração”, diz Robson.

A desbancarização e dificuldade na comunica-
ção são outras adversidades desses territórios que 
o projeto teve de superar. “Algumas pessoas tiveram 
dificuldade em obter o auxílio emergencial por causa 

disso. São os ‘invisíveis’. O número de desbancariza-
dos na comunidade ainda é grande. E não podíamos 
deixar de atender alguém porque essa pessoa não ti-
nha conta bancária, por exemplo”, complementa.

AMEAÇAS DA VIDA REAL
A questão policial e violência incomoda o morador 

de favela. Mas, em tempos de pandemia, nada assusta 
mais que o medo de perder o emprego. Desde mar-
ço, quando a economia brasileira começou a sentir os 
efeitos da pandemia do novo coronavírus, um total de 
1,94 milhão de pessoas deu entrada em pedidos de 
seguro-desemprego.

Reflexo dessa conjuntura, parte das pessoas são 
hoje atendidas pelo Bolsa do Bem. “Notamos que as 
pessoas que entravam pro projeto eram os novos po-
bres. Pessoas que ficaram desempregadas, sempre 
trabalharam, nunca precisaram do Bolsa Família, mas 
se viram nessa situação de falta de renda”, detalha 
Jéssica.

E, apesar da adversidade, o Bolsa do Bem trabalha 
com o lema “ninguém é tão pobre que não tem nada 
a dar, nem tão rico que não possa receber algo”. Isso 
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Conheça e participe: www.bolsadobem.org

muda as dinâmicas sociais. “Tem a questão de reci-
procidade. O que a afilhada tem para dar ao padrinho? 
Faz muita diferença. Não é uma relação mercantilista. 
Nossa brincadeira é: será que não tem nada pra dar? 
Pensa de novo. Quando eu digo isso, a pessoa muda 
de posição. A pessoa começa a pensar em si. Fazer 
um vídeo, um bolo, uma oração, uma canção”, conta 
Marcos Paim.

Marcos gosta de ressaltar que é tudo sobre pes-
soas. “São pessoas. Sempre sobre pessoas. Quando 
ela se posiciona e apresenta isso, tem essa questão 
de se colocar no lugar. Tem um vídeo de uma afilhada, 
uma pessoa em situação crítica. Ela apresenta a casa 
dela, filho, marido, cunhada. Dentro da casa têm sete 
pessoas. Em situação visualmente muito dura, difícil. 
Mas a energia, ela tem uma postura tão positiva, ela 
tem orgulho do que ela tem. O vídeo tem um impacto 
positivo em muitos padrinhos. Estimulou essa pessoa 
a motivar outras pessoas a participarem.”

Ele destaca que a função do Bolsa do Bem é, den-
tro do microcosmo em que atua, funcionar com uma 
rede de proteção que evite uma queda maior, num 
período de dificuldade extrema, como o do momento 
em que se perde o emprego e o cidadão se percebe 
impossibilitado de garantir comida no prato de sua 
família. “É impressionante a velocidade de queda 
dessa pessoa. Hoje é uma pessoa, em uma semana 

é um morador de rua. Roupa suja, barba mal feita. 
Não consegue mais emprego. Vira um pária social. 
Quando você começa a trazer a pessoa pra dentro do 
jogo, você muda um pouquinho. Não temos a preten-
são de salvar vidas, mas de mudar um pouquinho”, 
diz Marcos.

O impacto é muito além do dinheiro. “Um dos 
resultados dessa fase do projeto é que muita gente 
aprendeu o impacto que pode ter na vida das pes-
soas. Ao fazer uma doação, é comum a pessoa pen-
sar que se limita a dar dinheiro para os outros. Não é 
isso. É bem mais que isso”, completa Jéssica.

Projetado para durar três meses, o Bolsa do Bem 
pode entrar numa fase dois. “Até chegamos a pensar 
em trazer o ambiente corporativo pro jogo, mas isso 
perderia o lado de conexão pessoal. A conexão é mui-
to mais forte que uma palavra. Está no DNA do Bol-
sa do Bem. Queremos trazer a pessoa por completo. 
A gente estimula a pessoa a falar da realidade dela. 
Pedíamos para as afilhadas mandarem foto de um 
momento feliz. São pessoas. Queríamos estimular a 
conexão de sentimentos bons. Esse foi o maior im-
pacto”, afirma Jéssica. Ela acredita que o Brasil será 
salvo pelas mãos das pessoas comuns. As do bem.•
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Por Ana Carolina Navarrete
Pesquisadora do Centro de Estudos 
e Pesquisas de Direito Sanitário 

O Sistema Único de Saúde (SUS) entra no combate à pandemia como 
uma daquelas relíquias desgastadas de família, mas que, felizmente, 
ainda funcionam e provam diariamente o seu valor. A pandemia de 
Covid-19 pegou um Brasil de calças curtas. Embora o SUS sempre 
tenha sido subfinanciado, 2016 sinalizou um rompimento político 
nítido com a manutenção dos sistemas de proteção social, iniciando 
o desmantelamento das políticas de previdência, assistência social e 
saúde. A Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu um teto de 
investimentos públicos em saúde e educação, assinalou o movimento 
e retirou do Sistema Único de Saúde cerca de R$ 22,5 bilhões, 
quantia que certamente faz falta neste momento.

Não há voucher de 

saúde
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faz falta para um sistema integrado de vigi-
lância em saúde frente à nossa realidade 
de subnotificações, o que nos impede de 
dimensionar o tamanho da crise, inclusive 

no que tange à duração das medidas de isolamen-
to social. Faz falta para investimentos em ciência e 
tecnologia, bolsas de pesquisa e gente qualificada, o 
que hoje nos torna dependentes de importações de 
insumos estratégicos para a saúde. Restou-nos en-
trar na fila da compra internacional, num momento de 
variação cambial e na concorrência com países como 
França e EUA pela obtenção desses insumos.

Faz falta aos laboratórios públicos, ainda que 
alguns de excelência tenham estrutura suficiente 
para coordenar estudos clínicos no país e, assim, 
acumular conhecimento para produção local, o que 
nos dá alguma chance de desenvolver e produzir os 
medicamentos para o enfrentamento da pandemia. 
Faz falta para o número de leitos que temos, insufi-
ciente para fazer frente à pandemia, bem como faz 
falta para a força de trabalho em saúde.

A comparação com o setor privado é bem ilus-
trativa. Enquanto o SUS, aos trancos e barrancos, 
vem conseguindo produzir informação sobre o alcan-
ce da pandemia, ainda que fragmentada, coordenar 
esforços nos estados, avaliando e expandindo a ca-
pacidade da rede de CTI e UTI, e cogita centralizar 
aquisições de insumos essenciais, a fim de evitar 
concorrência entre entes federados (tudo a depender 
do novo ministro), o setor privado não tem consegui-
do se coordenar nem oferecer respostas suficientes 
à crise sanitária.

Hoje 90% dos recursos que movimentam os es-
tabelecimentos de saúde privados vêm de pagamen-
tos por meio de planos de saúde, segundo informa-
ções da Associação Nacional de Hospitais Privados 
(ANAHP), e os planos não tomaram posição alguma 
até dia 17 de abril, 51 dias após o primeiro caso bra-
sileiro anunciado. Após esse silêncio, propuseram 
como medida concreta ao enfrentamento da pande-
mia a postergação de reajustes de mensalidades por 
três meses, para serem recompostos a partir de ou-
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tubro. A medida é de uma tacanhez de espírito que 
chega a arrepiar. Além de não ter obrigatoriedade 
alguma, silencia sobre o problema dos inadimplen-
tes e não garante suficiência de rede para atender 
as pessoas.

Já no âmbito governamental, as medidas anuncia-
das pela agência reguladora, a ANS, são tímidas. A 
flexibilização do uso dos fundos garantidores, cria-
dos com dinheiro dos consumidores para enfren-
tar as despesas com saúde em caso de quebra das 
operadoras, e o aumento dos prazos de atendimento 
são demandas antigas do setor. Esta última tem, in-
clusive, gerado uma economia considerável para os 
planos, sem qualquer contrapartida que faça frente 
ao tsunami de inadimplência que a crise econômica 
provocará nesse mercado, extremamente sensível ao 
emprego formal.

Já a liberação parcial dos fundos, ainda que vin-
culada à necessidade de tolerar inadimplência, se 
limita no tempo e no escopo. O prazo de tolerância 
vai até 30 de junho, e a medida se aplica a pouco 
mais de 30% do mercado (planos individuais, que já 
contam com essa tolerância prevista em lei, planos 
coletivos de adesão e planos coletivos com até 30 
consumidores). A maioria do mercado, composta por 
planos coletivos empresariais acima de 30 consumi-
dores, fica de fora da obrigação. O período de tole-
rância ao inadimplemento mostra os limites de visão 
estratégica do regulador. Sem testes suficientes para 
sabermos com precisão em que momento da curva 
de infectados estamos, é no mínimo otimista presu-
mir que a pandemia ficará para trás até junho, sem 
falar na duração das consequências econômicas para 
emprego e renda depois.

O caso parece ser muito mais de empresários do 
setor que souberam aproveitar a crise sanitária para 
aprovar uma agenda antiga do que propriamente uma 
resposta a ela. Mas se temos algumas medidas, ainda 
que tímidas, no aspecto econômico, encontramos um 
silêncio sepulcral sobre a capacidade e expansão da 
rede, sobre a orientação do cuidado e o seguimento 
de protocolos comuns de enfrentamento. A obediên-
cia aos protocolos do Ministério da Saúde, embora 
estimulada, não tem fiscalização pelo regulador. A 
consequência: planos de saúde anunciando seguirem 
protocolos de tratamento com base em medicamen-
tos sem evidência de eficácia consolidada e estudos 
clínicos duvidosos.

Reconheçamos: não podemos dizer que planos 
de saúde estão sendo os verdadeiros protagonis-
tas desse enfrentamento. Não possuem estatura e 
mesmo vontade de desempenhar esse papel, natu-

ralmente pelo fardo que ele representa em termos 
econômicos e de saúde pública, de modo que, quem 
de fato está garantindo um patamar mínimo de res-
posta à pandemia, junto às medidas de isolamento 
social, é o SUS.

A verdade é que os sistemas de saúde, especial-
mente os de acesso universal, permanecem sendo a 
forma mais eficaz que as sociedades contemporâneas 
encontraram de garantir a saúde de suas populações. 
A diferença de resposta de países como Alemanha 
ou Coreia do Sul, de um lado, e Estados Unidos, de 
outro, é exemplo disso. A suficiência de rede garantiu 
à Alemanha alta capacidade de resposta, enquanto na 
Coreia do Sul a testagem massiva e vigilância permi-
tiram bons resultados na contenção do vírus. Já nos 
Estados Unidos, barreiras de acesso aos serviços, 
como o alto preço dos testes (e coberturas parciais 
ou não coberturas pelos seguros privados), implica-
ram o subdimensionamento da pandemia e, no caso 
dramático de Nova Iorque, levaram à necessidade de 
o Estado tomar para si a responsabilidade financeira 
pelas testagens, algo antes impensável para um sis-
tema como o americano.

O que a crise sanitária do novo coronavírus pos-
sibilitou – ao penoso custo de perdas humanas in-
substituíveis e à revelia de um projeto em curso no 
governo brasileiro que serve, no limite, à morte e à 
objetificação de pessoas – foi mostrar o valor que 
sistemas de proteção social tem na manutenção da 
vida e da coesão social e, no caso dos sistemas de 
saúde, como eles ainda são a melhor resposta possí-
vel frente ao que ameaça a humanidade. Não há vou-
cher de saúde que enfrente pandemias.

Pandemias são naturalmente imprevisíveis, e sis-
temas de saúde inteiros não podem ser construídos 
da noite para o dia para responder a elas de imediato. 
Eles requerem tempo, mão de obra qualificada, in-
teligência científica e financiamento adequado para 
responderem à altura. Há quem diga que são inefi-
cientes e desperdiçam muito, em comparação com 
seus similares privados. Não é o que dizem os núme-
ros brasileiros, que mostram que 60% dos recursos 
totais investidos em saúde são privados, mas se des-
tinam a atender apenas um quarto da população. A 
saúde pública atende três quartos da população (mais 
os tratamentos caros e transplantes que os planos 
de saúde do um quarto restante não querem aten-
der), faz vigilância sanitária e epidemiológica e regula 
qualidade de medicamentos e produtos de saúde com 
40% dos recursos.

Não há plano que dê conta disso. Esperamos que 
essa noção sobreviva para os tempos que virão. •
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A pandemia da Covid-19 traz novos desafios à mobilidade urbana, no 

Brasil e no mundo. No caso das metrópoles brasileiras, a equação 

ainda é mais complexa, dados os gargalos e problemas estruturais que 

caracterizam o setor e penalizam a população. O medo do contágio tende 

a afastar o passageiro do transporte público. E também de serviços de 

aplicativos, como Uber.

pós-pandemia
Mobilidade 

até agora, a pandemia provocou 
queda de cerca de 70% na de-
manda por transportes públi-
cos no Rio. Com a gradual volta 

à normalidade, cerca de 3% dos usuários 
disseram que não estão dispostos a em-
barcar em trens, ônibus, BRTs, metrô, VLT 
e barcas, por medo de contágio do corona-
vírus. Os dados fazem parte de um estu-
do, que ouviu 33 mil passageiros, entre os 
dias 24 e 28 de abril, em Bogotá, Buenos 
Aires, Cidade do México, Guadalajara (Mé-
xico), Guaiaquil (Equador), Montevidéu, 
Rio de Janeiro, Santiago e São Paulo. A 
pesquisa foi realizada pelo Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento (BID) em 
parceria com o aplicativo Moovit.

Do total de entrevistados, cerca de 8% 
não pretendem voltar ao transporte públi-
co, mesmo depois do afrouxamento das 
medidas de isolamento social. Enquanto 
68% disseram que pretendem seguir via-
jando nos modais, 23% declararam estar 
indecisos. No estudo, São Paulo e Rio de 
Janeiro apresentam maior percentual de 
viagens por motivo de trabalho, com 80% 
e 79%. Buenos Aires e Montevidéu ocu-
pam a terceira e a quarta posição, com 
77,45% e 77,04%, valores próximos à mé-
dia de 77%.
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Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, co-
menta que as cidades brasileiras (Rio e São Paulo) 
que participaram da pesquisa apresentaram o maior 
número de pessoas que continua utilizando o trans-
porte público durante a pandemia, principalmente para 
trabalhar. “Isso ocorre porque no Brasil a maior parte 
dos usuários de transporte público são das classes 
mais vulneráveis economicamente, correspondendo a 
53,8% na classe C e 60,8% nas classes D e E. O levan-
tamento mostrou também que 86% das pessoas ou-
vidas relataram piora no serviço nesse período, como 
atrasos, superlotação e longos intervalos.

O country manager LATAM da Moovit, Juan Palacio, 
disse que a pesquisa mostra que, mesmo durante a cri-
se, o transporte público continua a ser um salva-vidas 
para quem precisa se locomover e que essa dependên-
cia não mudará. “Isso significa que as operadoras têm 
de estar preparadas para a redução de passageiros em 
larga escala e que essa é uma oportunidade de mudar 
paradigmas nos transportes”, comenta Palacio.

MUDANÇAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA
Para o professor da PUC-RJ, José Eugênio Leal, 

até esta pandemia ser totalmente superada, as pes-
soas que têm recursos e alternativas vão tentar se 
proteger. “Elas vão dar preferência ao veículo próprio. 
Esse é o máximo de isolamento possível no transporte. 
Quem não tiver veículo próprio vai usar táxis e aplicati-
vos quando puder”, revela José Eugênio.

O engenheiro argumenta que todos os modais pú-
blicos tendem a perder passageiros, e as autoridades 
vão ter que restringir o tráfego, porque a infraestrutura 
não vai dar conta da sobrecarga de veículos. “Pense 
no melhor transporte de massa, o metrô: como vão 
resolver e dar confiança à população na questão da 
contaminação com o ar condicionado? O mesmo acon-
tece, em parte, com o trem. O ônibus pode ser menos 
afetado, pois pode trafegar com as janelas abertas”, 
avalia José Eugênio.

Na análise da engenheira Eva Vider, pelo o que está 
acontecendo nos países que já retomaram as ativida-
des, não serão permitidas por algum tempo as aglo-
merações de pessoas. “Em se tratando de transportes 
públicos significa que a lotação dos veículos deverá 
ser alterada, evitando ao máximo as pessoas em pé em 
trens, metrôs, bondes, BRTs e ônibus.

Segundo a professora da Escola Politécnica da 
UFRJ, isso exigirá um aumento na oferta de horários, 
que em alguns casos se refletirá em necessidade de 
aumento de frota, com o consequente aumento do pes-
soal de operação – motoristas, cobradores, agentes de 
tráfego, etc. A limpeza e higienização permanentes dos 
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veículos, dos pontos de embarque e dos terminais será 
uma exigência normal. Eva Vider acrescenta que todas 
essas medidas elevarão os custos operacionais, e os 
poderes concedentes precisarão rever as políticas ta-
rifárias atualmente adotadas, para que os passageiros 
não paguem essa conta sozinhos com o consequente 
aumento das passagens. “Poderão ser criados progra-
mas de crédito especiais para aquisição e moderniza-
ção da frota do transporte público em geral, aproveitan-
do o momento para melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos à população”, explica a engenheira.

Estudo da Coppe/UFRJ divulgado no fim de ju-
nho, realizado com o objetivo de reduzir o contágio e 
a letalidade da Covid-19, na retomada das atividades 
econômicas, também recomenda apoio financeiro às 
empresas. A finalidade é ajudá-las a se ajustar às 
novas exigências operacionais. Entre as propostas 
imediatas, para ser tomada dentro de 30 dias, está a 
implantação de instrumentos para suporte à liquidez, 
incluindo injeções de dinheiro por meio de subsídios 
condicionados à comprovação de real desequilíbrio, 
bem como de compromissos de garantia e melhoria 
dos serviços oferecidos. Também no período inicial, os 
pesquisadores da Coppe sugerem fornecer linhas de 
crédito de rápido desembolso, oferecendo emprésti-
mos garantidos e com juros mais baixos para atender 
às necessidades de capital de giro no curto prazo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA PASSAGEIROS E 
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRANSPORTES

A estimativa do estudo da Coppe/UFRJ encami-
nhado para a Secretaria de Estado de Transportes é 
de que, diariamente, mais de 1,4 milhão de pessoas se 
desloquem entre municípios, por ônibus e vans. Só no 
pico da manhã, das 7 às 8 horas, 543 mil passageiros 
são transportados por ônibus intermunicipais. Além 
disso, a totalidade das viagens em metrô e a maioria 
das viagens em trem são internas à cidade do Rio. Por 
isso, o professor Rômulo Orrico, um dos coordenado-
res do estudo, defende ações rápidas de forma inte-
grada, como ocorreu em países como Alemanha, Fran-
ça e Coreia do Sul, que dependem de forte articulação 
horizontal, entre as diversas secretarias, e vertical, 
entre os municípios e o estado.

O professor afirma que os veículos de transporte pú-
blico estão entre os locais de maior potencial de trans-
missão da Covid-19. Orrico considera fundamental que 
haja uma articulação governamental, de forma que os se-
cretários de Transporte do estado do Rio e das prefeitu-
ras tenham como orientar os operadores de transportes.

Entre as medidas de proteção estão a obrigatorie-
dade do uso de máscaras nos veículos e dentro dos 
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Os pesquisadores da Coppe alertam que é ne-
cessário que se tenha álcool em gel disponibilizado 
para todos, higienização e medidas de distancia-
mento no interior dos veículos e nas plataformas. 
De acordo com eles, é preciso sinalização dentro 
dos veículos, com demarcações alternadas e em 
diagonal, determinando os assentos a serem deixa-
dos vagos, conforme recomendações da UITP. Nos 
metrôs e trens, o correto é que tenha marcações no 
chão para passageiros em pé, respeitando a distân-
cia mínima de um metro. “Já nos ônibus, barcas e 
BRTs, jamais a permanência de pessoas em pé; e os 
pontos e plataformas de embarques também devem 
contar com sinalizações de distanciamento demar-
cadas no chão, mantendo distância mínima de um 
metro entre os usuários. Tais medidas foram imple-
mentadas em diversas cidades, a exemplo de Miami 
e Londres”, diz Rômulo Orrico.

Fizeram parte do estudo, sob a coordenação dos 
professores Rômulo Orrico e Matheus Oliveira, os pes-
quisadores Bruno Coelho, Gabriela Binatti, Ígor Mara-
nhão, João Melo, José Paiva Neto, Júlia Fagundes, 
Mariana Carneiro, Priscila Carvalho, Ycaro Batalha e 
Dario Almeida. •

terminais, isolamento do motorista dentro dos ônibus 
e medição de temperatura de todos os funcionários das 
empresas de transporte. Para garantir o uso de másca-
ras, os pesquisadores consideram a fiscalização como 
uma medida importante e que deve estar presente nas 
plataformas de trens, metrô e BRTs para assegurar que 
todos os usuários cumpram as regras. Já nos ônibus, 
sugerem criar instrumentos que confiram ao motoris-
ta autoridade para proibir o ingresso e permanência de 
pessoas sem máscaras no transporte, sendo respalda-
do pelos agentes de segurança quando necessário.

“Em diversas cidades do mundo, como Salvador, 
Vancouver (Canadá) e Skåne (Suécia), o distancia-
mento do motorista de ônibus também é garantido com 
barreira física em material plástico, isolando o assento 
do motorista, bem como com a proibição de uso de as-
sentos próximos ao motorista, também isolados com 
fita e cartazes. Outra ação importante, para controlar a 
propagação do coronavírus, é a testagem e isolamen-
to dos infectados. Como há dificuldade de realização 
de testes, a União Internacional de Transporte Público 
(UITP) propõe que se realize, ao menos, a aferição da 
temperatura dos funcionários que trabalham em con-
tato com a população”, explica Rômulo Orrico.
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sustentável

Proteção para a floresta  
e comunidades ribeirinhas
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Por Vinicius Leal
Coordenador da Fundação Amazônia 
Sustentável



32

| I
N

S
IG

H
T-

B
IO

M
A

LO
G

ÍS
TI

C
A

 R
E

V
E

R
SA

a extração de madeira das florestas é uma 
das práticas mais antigas da humanidade e 
vem acompanhando o decurso da história, 
ascendendo junto com o desenvolvimento 

econômico e social das populações. O ato de cortar 
árvores e utilizar seus derivados para construção de 
moradias, embarcações e utensílios é um hábito co-
mum à atividade humana. No estado do Amazonas, 
grande detentor de território do bioma amazônico, 
2.596.347 hectares de florestas públicas estaduais 
estão aptos ao processo de concessão e utilização 
por meio de plano de manejo florestal. 

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com as-
sistência técnica do governo do estado do Amazonas, 
contribui para manter a floresta em pé, por meio da im-
plementação do manejo florestal em pequena escala.

Além da pressão sobre a biodiversidade em geral, 
tanto a flora como a fauna, a extração indiscriminada 
de madeira pode ocasionar também problemas para 

a saúde humana, já que as árvores contribuem para 
manter a qualidade do ar e do solo e a regularidade 
das chuvas. Segundo estudo da Embrapa Monitora-
mento por Satélite sobre a evolução das florestas 
mundiais, mais de 75% das florestas primárias do 
mundo não existem mais. Com exceção de parte das 
Américas, todos continentes desmataram, e muito.

Hoje sendo considerada a maior floresta tropical 
do planeta, a Amazônia tem um papel fundamental na 
preservação da vida na Terra, tanto do próprio bioma 
amazônico quanto de todo o ecossistema terrestre. 
A Floresta Amazônica detém a maior parte da mata 
nativa mais bem preservada do globo, com mais de 
7 milhões de quilômetros quadrados e abrangendo 
nove países da América Latina.

Mas apesar de todo o apelo mundial pela con-
servação da Amazônia, a região vem sofrendo com 
o crescimento das queimadas, desmatamentos e ou-
tros tipos de degradação dos recursos naturais, in-
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O manejo florestal é um modelo 

de exploração sustentável de 

madeira que une os benefícios 

econômico, social e ambiental, 

além de, principalmente, 

respeitar o ciclo natural de 

regeneração das florestas, 

mantendo capacidade produtiva 

e a biodiversidade para as 

próximas gerações
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DESAFIOS E SOLUÇÕES
Entre os desafios para se fazer o manejo florestal 

– uma cadeia produtiva econômica, ambiental e so-
cialmente positiva para as comunidades tradicionais 
que vivem em Unidades de Conservação (UC) – estão 
o transporte e o escoamento da madeira extraída e 
beneficiada, que sofre interferência direta do período 
sazonal e a concorrência com o comércio ilegal de 
madeira. Como medida estruturante para minimizar 
o problema logístico do escoamento da produção, a 
Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parce-
ria com o Instituto Camargo Corrêa, apoiou o gru-
po de manejo da RDS Rio Negro com a aquisição de 
uma balsa com capacidade para transportar 30 m³, 
um trator com carroceria, uma serraria portátil com 
a capacidade de processamento de até 2,5 m³/dia e 
estruturação de marcenarias comunitárias. 

“Implantamos quatro marcenarias licenciadas den-
tro do Rio Negro, o que possibilita ao pessoal fazer 

cluindo o garimpo a extração indiscriminada de ma-
deira, o que não afeta apenas a flora e a vida animal, 
mas também as populações tradicionais que vivem 
nesses territórios e dependem diretamente do extra-
tivismo para tirar recursos para a sua subsistência.

Como mitigar os reflexos da exploração ilegal de 
madeira e, ao mesmo tempo, permitir o uso sustentável 
desse recurso natural para que não prejudique o supri-
mento da demanda de madeira nativa? A solução para 
tal problema é o manejo florestal, um modelo de ex-
ploração sustentável de madeira que une os benefícios 
econômico, social e ambiental, além de, principalmente, 
respeitar o ciclo natural de regeneração das florestas, 
mantendo capacidade produtiva e a biodiversidade para 
as próximas gerações. Hoje, o Brasil possui 7.097.157 
hectares de terras certificadas na modalidade de ma-
nejo florestal, ocupando o 6º lugar no ranking total do 
sistema da Forest Stewardship Council (FSC), o conse-
lho internacional sobre gestão florestal.
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móveis e já vender para o polo de Novo Airão. Isso 
agrega valor na atividade”, ressalta a superintenden-
te de Desenvolvimento Sustentável, Valcléia Solidade. 
A agregação de valor social, ambiental e econômico à 
madeira manejada, frente à grande oferta de madeira 
ilegal, ainda se configura um dos maiores desafios da 
cadeia, visto que o manejo florestal em pequena escala 
tem parte do processo regulado por legislação federal, 
que não diferencia os critérios entre as modalidades 
de manejo, principalmente considerando as exigências 
do sistema de documento de origem florestal (DOF) 
e sistema nacional de controle da origem dos produ-
tos florestais (SINAFLOR), que são ferramentas de 
controle e monitoramento do fluxo de matéria-prima 
florestal, assim como transformação em subprodutos, 
comercialização, transporte e armazenamento dos re-
cursos florestais madeireiros.

 “Às vezes é o mesmo preço (entre madeira ilegal 
e manejada), mas pelo simples fato da pessoa não 

precisar tirar um DOF e uma nota fiscal, prefere mi-
grar para a ilegalidade. Chegou lá, entregou a madei-
ra, recebeu e pronto. Como não existe uma política de 
combate à madeira ilegal, a gente tem que ver uma 
forma de vender a madeira legal num preço que jus-
tifique para quem tem todo o trabalho de fazer essas 
atividades. É um grande desafio”, ressalta Valcléia. 

O pouco acesso à tecnologia em algumas regiões 
do Amazonas também é um problema para a conver-
são e oferta de produtos no Sistema DOF. “A madeira 
é autorizada com um número de referência e a volu-
metria em tora. Quando derrubada, essa árvore passa 
pelo processo de beneficiamento e se transforma em 
um subproduto, como tábua, prancha, viga etc. Há a 
necessidade de realizar a conversão do volume em 
tora em subprodutos, condicionado ao aproveitamen-
to máximo de 35% do volume da tora estabelecido no 
sistema DOF. Operação que depende de conhecimen-
to técnico e disponibilidade de internet, assim como 
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a oferta, um tipo de pré-contrato com o comprador, 
feito em sistema antes da efetivação da comerciali-
zação. A maioria das comunidades da RDS Rio Negro 
tem disponibilidade de internet, mas outras regiões 
mais distantes do Amazonas não”, enfatizou Emily 
Vinhote, engenheira florestal da FAS. 

Uma solução para a concorrência desleal com o 
comércio ilegal de madeira foi estreitar o contato e o 
diálogo entre os madeireiros do manejo apoiados pela 
FAS com os comerciantes de madeira em Manaus, 
numa espécie de intercâmbio. “O que a gente tem feito 
nesse sentido é aproximar cada vez mais os moradores 
das comunidades com os comerciantes, possibilitan-
do que seja pago um preço justo. A gente tem trazido 
manejadores até a capital do Amazonas e os colocado 
num diálogo com esses comerciantes”, disse Valcléia. 

MELHORIAS E EMPODERAMENTO
Assim como outras cadeias produtivas, como a 

pesca e a produção de farinha, o manejo florestal é 
um complemento na renda total das famílias nas co-
munidades. “O que a gente percebe é que os mane-
jadores tiveram melhoria na renda e mais orgulho da 
atividade de exploração sustentável de madeira. Pelo 
fato da legislação ter sido imposta, não ter sido dis-
cutida, eles tinham receio de errar em alguma etapa 
e serem multados pelo órgão de fiscalização. No iní-
cio do processo de implementação, os comunitários 
entendiam o manejo florestal apenas como um mon-
te de regras e preferiam vender madeira ilegal. Hoje 
não, eles falam com orgulho, somos manejadores de 
floresta”, enfatiza Emily. 

É o que confirma Valcléia: “No começo eles dis-
seram que dava muito trabalho ter que ir para a cida-
de, acessar internet. Tanto que teve comunidade que 
não explorou, deixou passar a licença. Mas quem viu 
nisso uma oportunidade foi explorar até de terceiros. 
Eles sabem que não existe outro caminho. Se quiser 
trabalhar nessa atividade tem que ser de forma legal”. 

E quem atualmente trabalha com exploração de 
madeira e manejo florestal é um público com pouco 
mais de idade, a maioria acima dos 40 anos. “O públi-
co do manejo está envelhecendo, os jovens não estão 
tendo interesse. É uma cadeia que corre certo risco 
de ficar sem quem queira trabalhar com ela”, afirma 
Emily Vinhote. 

O próximo passo é atrair os jovens, “pelo fato de 
ser um serviço no mato, pesado, existe um número 
baixo de jovens participando. O objetivo é investir em 
educação e propor tecnologia para tornar a atividade 
mais fácil e leve”, conclui a engenheira florestal. 

FUTURO
O valor de R$ 33.336,00 foi investido pela FAS na 

cadeia produtiva do manejo florestal nos anos de 2016 
a 2018, beneficiando um total de 145 famílias e gerando 
uma produção de 2.993 metros cúbicos de madeira em 
tora. Hoje, uma nova etapa do manejo florestal em Uni-
dades de Conservação (UC) do Amazonas vem acon-
tecendo, que é a expansão da cadeia produtiva para a 
RDS Rio Amapá, no perímetro do município de Mani-
coré. Três comunidades na RDS Rio Amapá passaram 
a trabalhar no manejo florestal com o apoio da FAS 
e assistência técnica do Instituto de Desenvolvimen-
to Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas 
(Idam). Em 2019, os manejadores fizeram os cursos 
de introdução ao manejo florestal e planejamento da 
exploração e técnicas de corte, com a duração de uma 
semana cada. Após as capacitações, houve um inter-
câmbio de conhecimento entre os manejadores da 
RDS Amapá e os manejadores da RDS Rio Negro. •
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Vida de 

plástico

Com uma visão global orientada para o futuro, a 

Braskem, maior produtora de resinas plásticas 

das Américas e líder mundial na produção 

de biopolímeros, está na dianteira quando o 

assunto é economia circular. A premissa da 

empresa é que as inovações em plásticos são 

essenciais para permitir que a sociedade eleve 

os padrões de qualidade de vida e melhore a 

sustentabilidade por meio de produtos que 

evitem o desperdício e aumentem a eficiência.
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de, e o plástico de origem renovável é uma das nos-
sas entregas nesse sentido. A iniciativa da ONU é um 
importante reconhecimento da jornada que estamos 
construindo, que reforça que estamos no caminho 
certo e amplia a mensagem de que o plástico pode 
contribuir muito para o desenvolvimento sustentável 
do planeta”, afirma Mateus Schreiner Garcez Lopes, 
responsável por Inovação em Tecnologias Renováveis, 
que apresentou o estudo de caso “Polímeros Verdes: 
tecnologia para promoção do desenvolvimento susten-
tável” durante o evento da CEPAL em 26 de maio.

Os investimentos direcionados pela Braskem para 
a área de reciclagem também foram destaque no 
evento. Recentemente a empresa ampliou o portfólio 
I’m greenT, que passou a reunir toda a linha de pro-
dutos de economia circular da companhia, como as 
resinas renováveis e as soluções produzidas a par-
tir de plástico reciclado e as aplicações que utilizam 

aBraskem levou esse pensamento para seu 
departamento de pesquisa. E vem colhen-
do frutos. A produção de polietileno I’m 
greenT bio-based da Braskem, plástico de 

origem renovável, feito a partir da cana-de-açúcar, 
foi reconhecida pela Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) das Nações Uni-
das (ONU) e pela Rede Brasil do Pacto Global, em 
maio, como um dos casos mais transformadores em 
desenvolvimento sustentável no Brasil, na categoria 
Indústria & Energia. 

A produção de plástico de origem renovável da 
Braskem completa uma década neste ano e é resulta-
do de anos de dedicação da empresa à pesquisa e ao 
desenvolvimento de produtos sustentáveis. Produzido 
em escala industrial a partir da inauguração da unida-
de fabril de eteno verde na cidade de Triunfo (RS), em 
2010, a iniciativa conferiu à companhia liderança mun-
dial no mercado de biopolímeros, com capacidade para 
fabricar anualmente 200 mil toneladas do material.

O avanço das pesquisas e o desenvolvimento de 
produtos sustentáveis, como o polietileno verde, EVA 
verde e etileno glicol verde, integram práticas de sus-
tentabilidade, um conceito que faz parte do DNA da 
Braskem desde a sua fundação, em 2002. No caso 
do polietileno I’m greenT bio-based, um dos princi-
pais diferenciais é a contribuição para a redução de 
emissão dos gases do efeito estufa, ao capturar mais 
de 3 toneladas de CO2 para cada tonelada produzida. 
O material mantém, ainda, as mesmas propriedades, 
desempenho e versatilidade do plástico convencional, 
de origem fóssil, podendo ser inserido nas mesmas 
cadeias de produção e reciclagem existentes.

Graças às parcerias que a Braskem tem firmado 
ao longo dos últimos 10 anos com clientes da cadeia 
do plástico e brand owners para estimular o uso de 
um plástico ainda mais sustentável e que minimiza 
impactos ambientais, hoje o polietileno I’m greenT 
bio-based já está presente em mais de 150 marcas 
no mundo, incluindo embalagens e produtos para os 
mais diversos segmentos, como alimentos e bebidas, 
de higiene pessoal e de bens duráveis.

“É fundamental que todos, setores público e pri-
vado e a sociedade em geral, revejam suas formas de 
atuar, produzir e consumir. O mundo tem questões 
urgentes que colocam em risco a existência humana, 
como o aquecimento global e o uso desenfreado de 
recursos naturais. A partir do nosso propósito de me-
lhorar a vida das pessoas, nós buscamos constante-
mente inovar e conscientizar toda a nossa cadeia de 
valor para estas questões. Acreditamos no potencial 
da economia circular para o avanço da sustentabilida-

IN
O

V
A

Ç
Ã

O



39

| I
N

S
IG

H
T-

B
IO

M
A

ambas soluções (reciclado e renovável). No campo 
da reciclagem química, um dos maiores desafios da 
indústria do plástico, a Braskem também segue reali-
zando estudos com apoio de universidades e centros 
de pesquisa para desenvolver tecnologias que am-
pliem as alternativas atuais da reciclagem mecânica, 
transformando resíduos plásticos, como sacola de 
mercado e filmes de embalagens, em matéria-prima 
novamente.

“Verde, inclusiva e íntegra. Esse é o modelo de re-
tomada que o Brasil precisa para que o novo normal 
enseje um país sustentável. Nossa natureza nos traz 
uma vantagem comparativa inigualável, biodiversida-
de, matriz energética, entre outros. O Big Push para 
a Sustentabilidade mostra o potencial criativo de em-
presas e organizações brasileiras que nos colocam 
na liderança dessa agenda”, reforça Carlo Pereira, 
diretor executivo do Pacto Global no Brasil.

Recentemente a Braskem 

ampliou o portfólio I’m greenT, 

que passou a reunir toda a 

linha de produtos de economia 

circular da companhia, como 

as resinas renováveis e as 

soluções produzidas a partir de 

plástico reciclado e as aplicações 

que utilizam ambas soluções 

(reciclado e renovável)



40

| I
N

S
IG

H
T-

B
IO

M
A

Os estudos de caso apresentados pela Braskem 
e por empresas de outros setores no evento da CE-
PAL e Rede Brasil do Pacto Global fazem parte de 
um repositório on-line com mais de 60 iniciativas 
para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Tra-
ta-se de um conjunto de iniciativas que alavancam 
investimentos nacionais e estrangeiros para gerar 
um grande impulso (Big Push) de crescimento eco-
nômico, geração de emprego e renda, redução de 
desigualdades e lacunas estruturais e promoção da 
sustentabilidade ambiental.

Segundo Carlos Mussi, diretor do escritório da 
CEPAL no Brasil, os modelos reunidos no Repositório 
de casos sobre o Big Push para a Sustentabilidade no 
Brasil são exemplos claros de investimentos que são 
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O plástico também assegura 

a produtividade agrícola, 

a segurança alimentar e a 

higiene hospitalar, além de ser 

utilizado em diversos setores 

para aplicações cotidianas
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capazes de entregar resultados sociais, econômicos 
e ambientais, em linha com uma estratégia de recu-
peração sustentável para o país.

A VISÃO DA EMPRESA
Um passo importante nesse processo foi o reco-

nhecimento do papel crucial que os plásticos podem 
ter na construção de um futuro mais sustentável. 

A empresa decidiu investir no produto plástico, 
em vez de procurar outra solução com as mesmas 
funcionalidades. A decisão foi motivada pela crença 
de que, por seu baixo custo e durabilidade, o material 
mantinha potencial para ajudar na redução de emis-
sões de gases de efeito estufa e o uso mais eficiente 
de recursos naturais, como energia e água. Na visão 

da companhia, o plástico também assegura a produ-
tividade agrícola, a segurança alimentar e a higiene 
hospitalar, além de ser utilizado em diversos setores 
para aplicações cotidianas. Para viabilizar esse pro-
jeto, o foco é inovação.

O desenvolvimento do polietileno de origem re-
novável foi anunciado em 2007. “Com apoio de um 
dos nossos clientes (Toyota Tsusho), investimos 
nos equipamentos necessários ao desenvolvimento 
desse produto. Em 2010, partimos para a criação da 
nossa primeira fábrica, que nos permitiu colocar essa 
resina no mercado”, lembra Jorge Souto, diretor de 
Sustentabilidade da Braskem.

Ele conta que a decisão sobre esse investimento 
se baseou na competitividade brasileira na produção 
de etanol oriundo da cana-de-açúcar e na capacidade 
tecnológica das equipes da Braskem. Com o projeto, 
a Braskem foi alçada à posição de líder mundial na 
produção de biopolímeros. “Foi uma demonstração 
clara de que a Braskem estava concretamente de-
terminada a contribuir para o desenvolvimento sus-
tentável. Essa estratégia nos trouxe uma exposição 
internacional”, diz Souto.

Recentemente, a Braskem foi reconhecida como 
uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo 
pela revista Fast Company (especializada em inova-
ção) e entre as dez mais inovadoras do mundo com 
impacto social. Contudo, ainda há um longo caminho 
pelo frente.

DESAFIOS
A Braskem reconhece que a gestão adequada na 

disposição de resíduos plásticos pós-consumo é uma 
preocupação global crescente. Para que a sociedade 
potencialize os benefícios que os plásticos propor-
cionam, é essencial recuperá-los adequadamente. A 
contaminação de ecossistemas marinhos é um pro-
blema para o qual a empresa e o mundo ainda não 
têm solução.

Além de investir em inovação, a empresa defende 
o uso responsável do material que produz. Na visão da 
Braskem, os plásticos devem ser usados com respon-
sabilidade, reutilizados, reciclados ou recuperados. E 
que o material seja adequadamente descartado.

Para isso, todos os setores da sociedade e cada 
cidadão devem atuar juntos na evolução do consumo 
consciente e na gestão do ciclo de vida do plástico, 
incluindo o correto descarte e a reciclagem. Esta é 
uma questão complexa, que traz desafios sociais e 
econômicos. É um tema que nenhuma entidade, in-
dústria ou governo pode resolver sozinho. É preciso 
continuar avançando, juntos! •
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SUSTENTÁVEIS

Coca-Cola apoia profissionais de saúde em 10 estados
A Solar Coca-Coca, segunda 

maior fabricante do Sistema Coca-
-Cola no Brasil, segue com ações 
para auxiliar as instituições gover-
namentais no combate aos impac-
tos da Covid-19. Em junho, a em-
presa anuncia a doação de 120 mil 
litros de água a profissionais de 
saúde de 10 estados.  

As ações ocorreram em 23 hos-
pitais que tratam de pacientes in-
fectados pelo novo coronavírus em 
todos os estados do Nordeste e no 
Mato Grosso, regiões de atuação da 
Solar. Cada estado receberá 12 mil 
litros de água. 

De acordo com o diretor de 
Relações Externas da Solar, Fábio 
Acerbi, as doações fazem parte 
de uma série de ações da empre-
sa na busca de exercer um papel 
de cooperação no enfrentamento 
à pandemia da Covid-19. Além das 
águas, a indústria também fez a 
doação de milhares de garrafas 
plásticas para envase de álcool, 

bém precisamos olhar em nosso 
entorno e cuidar das pessoas que 
estão próximas da gente e assim 
vamos seguir fazendo a nossa par-
te, buscando ajudar naquilo que for 
mais relevante para cada um dos 
estados e municípios onde atua-
mos”, destacou.

cestas básicas e produtos de seu 
portfólio. “As doações são uma pe-
quena contribuição para auxiliar 
aqueles que estão na linha de fren-
te do combate a essa crise inédita 
causada pela proliferação do novo 
coronavírus. Estamos cuidando de 
nossos colaboradores, mas tam-

Klabin apresenta novo Relatório de Sustentabilidade 
A Klabin lançou em junho seu Relatório de Susten-

tabilidade 2019, produzido a partir da metodologia GRI 
(Global Reporting Initiative). O período considerado 
foi marcado pela celebração dos 120 anos da empre-
sa, pelo anúncio do maior investimento da história da 
companhia e pela consolidação do papel como prota-
gonista de um futuro sustentável.

Um dos destaques da publicação deste ano é o de-
talhamento dos KODS (Objetivos Klabin para o Desen-
volvimento Sustentável), que reforçam o alinhamento 
das prioridades estratégicas da empresa à Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas. Por meio 
de um trabalho que envolveu diversos stakeholders, 

foram definidos temas prioritários relacionados ao 
meio ambiente, sociedade e governança, materializa-
dos em metas de curto, médio e longo prazos, que 
deverão ser cumpridas até 2030.

O documento detalha a gestão e o desempenho da 
Klabin sob o aspecto ambiental, social e econômico 
ao longo de 2019, incluindo sua evolução em indica-
dores, mostrando os avanços no período em relação 
a anos anteriores e as ações passíveis de melhora, 
premissas da metodologia. Antes de ser divulgado, o 
documento é assegurado por consultoria externa, o 
que garante a idoneidade das informações. Acesse 
em www.rs.klabin.com.br.
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Fundação Casas Bahia doa R$ 5,3 milhões para apoiar 
mulheres, microempreendedores e comunidades

Amazon cria fundo de US$ 2 bi voltado 
a tecnologia sustentável

Em linha com os esforços pro-
movidos pelas autoridades e pela 
população no combate à pandemia 
do Coronavírus e seus impactos, a 
Fundação Casas Bahia, braço so-
cial da Via Varejo, está realizando 
uma série de iniciativas, que já to-
talizam cerca R$ 5,3 milhões, com 
o objetivo de auxiliar negócios de 
pequeno porte e comunidades lo-
cais, além de apoiar governos es-
taduais e municípios.

Por meio do Fundo Emergencial 
Mulher Empreendedora (F.E.M.E.), a 
Fundação Casas Bahia selecionou 
duas mil mulheres de comunidades 
da Grande SP e Grande Rio para 
receberem uma doação de R$ 500 
para investimento no próprio negó-
cio. Ao todo, foi disponibilizado cer-
ca R$ 1 milhão para as candidatas 
escolhidas.

Na Live de Sandy e Junior trans-
mitida no canal da dupla no YouTu-
be, a instituição multiplicou o total 
arrecadado pelo público ao longo 
da apresentação. E foram revertidas 
para 6.105 instituições cadastradas 
no Mesa Brasil, a maior rede na-
cional de banco de alimentos que 

A Amazon criou um fundo de US$ 2 bilhões para 
apoiar “tecnologias sustentáveis e descarbonizantes”. 
O objetivo da empresa é acabar com a sua “pegada 
de carbono”. O fundo será administrado pelo grupo 
de desenvolvimento corporativo da Amazon e contará 
com o auxílio da equipe de sustentabilidade da em-
presa. Esse grupo terá a função de apoiar as tecnolo-
gias que estão sendo desenvolvidas para diminuir as 
emissões de gases que são emitidos e que acabam 
poluindo o planeta.

A ideia da empresa está em linha com seus princípios, 
de investir em tecnologia para eliminar ou diminuir a emis-
são de carbono na atmosfera terrestre. A medida foi toma-
da como esforço para anular o impacto que a empresa tem 
no planeta desde 1975, ano de sua fundação.

Em junho, a Amazon anunciou algumas empresas 
que aderiram ao “Compromisso Climático”, que consis-
te em um convite aberto para que outras companhias 
entrem nessa onda da Amazon para eliminar ou com-
pensar suas emissões de carbono até o ano 2040.

beneficia pessoas que vivem em 
situação de vulnerabilidade e inse-
gurança alimentar e nutricional.

Para os governos municipais e 
estaduais, foram destinadas 4 mil 
cestas básicas, 300 kits de produ-
tos de higiene e limpeza, camas e 
colchões, eletrodomésticos e ele-
trônicos para comunidades, além 
de logística para conserto de mais 
de 90 respiradores de hospitais em 
parceria com montadoras do ABC 
(São Paulo) e transporte de tecidos 
para a fabricação de 62 mil másca-
ras do projeto Doe Máscara.

A Fundação Casas Bahia tam-
bém aderiu ao Fundo de Emergên-
cia para Empreendedores das Peri-

ferias, com o objetivo de conceder 
microcrédito aos micro e nano em-
presários de regiões menos favo-
recidas, com dificuldade de acesso 
a crédito em organizações públicas 
e privadas tradicionais. Com isso, 
os empreendedores podem obter 
empréstimos a partir de R$ 500 
com carência de até 120 dias e ju-
ros de 1% ao mês. O valor devol-
vido é investido em atividades de 
fortalecimento de negócios perifé-
ricos lideradas pelas organizações, 
permitindo assim que as doações 
tenham duplo poder de impacto. 
O valor doado pela Fundação tem 
como prioridade o apoio a mulhe-
res empreendedoras.



44

| I
N

S
IG

H
T-

B
IO

M
A

Assine Insight Prospectiva
O mais completo relatório  
analítico da conjuntura nacional.

Pense antes. 
Pense estrategicamente. 
Decida melhor. 

www.insightnet.com.br/prospectiva
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Bio-revolution

the coronavirus pandemic stopped the 
world and, at the same time, started a race 
in search of a vaccine for Covid-19. While 
countries like Brazil promoted a wave of 

discredit of scientific knowledge, the planet is head-
ing in the opposite direction. I’m glad. This movement 
initiates what has been called internationally the era of 
biorevolution. Will we soon have superhumans or what 
the philosopher Yuval Noah Harari calls homo deus?

It is unlikely. But we can wait for other changes. 
Meat production without animals, editing of genetic 
tissue to cure diseases and food culture less vulner-
able to climate change. Today all this looks like a sci-
ence fiction scene, but in the not too distant future 
it will be reality. The scenario is outlined in a new 
research report by the McKinsey Global Institute.

In the paper “The Bio Revolution: Innovations trans-
forming economies, societies, and our lives”, the in-
stitute estimates that the application of these biologi-
cal innovations can treat between 1% and 3% of the 
world’s total diseases in the next 10 to 20 years. This 
amounts to eliminating the global burden of lung, breast 

By Kelly Nascimento
Editor of Insight Bioma

The hour of

has come

and prostate cancer. Over time, these advances could 
allow 45% of the global disease burden to be treated 
with the scientific discoveries already known today.

This reality still seems distant to us, but, although 
we have not yet found a vaccine for Covid-19, the pace 
of research continues at an unimaginable speed for 
some decades. In fact, a confluence of advances in bi-
ological science and computer technologies, data anal-
ysis, and increasingly faster and more sophisticated 
artificial intelligence has fueled scientific responses to 
the Covid-19 pandemic. Scientists sequenced the virus 
genome in weeks, not months, as was the case in pre-
vious outbreaks. Biological innovations are allowing 
for the rapid introduction of clinical vaccine trials, the 
search for effective therapies and an in-depth investi-
gation of virus transmission patterns.

REARVIEW MIRROR
Thinking about advances today is only possible 

because a long road has been paved in previous de-
cades. The current wave of innovation in biology has 
been driven by a confluence of advances in science 
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itself, along with advances in computing, data analy-
sis, machine learning, artificial intelligence and bio-
logical engineering.

One of its milestones dates back 30 years, with 
the beginning of the mapping of the human genome. 
This process of self-discovery was quite a boost, 
which allowed to reduce DNA sequencing costs, ac-
celerate the pace of scientific experiments and, thus, 
boost research and its tangible results. In short, it al-
lowed to innovate more and with greater speed.

These scientific discoveries can be divided into 
four groups: (1) biomolecules – the mapping, mea-
surement and engineering of molecules; (2) biosys-
tems – the engineering of cells, tissues and organs; 
(3) biomachine – the interface between biology and 
machines; and (4) biocomputing – the use of cells or 
molecules like DNA for computing.

Major advances in each of the four arenas are rein-
forcing. In biomolecules and biosystems, advances in 
technologies are improving our understanding of bio-
logical processes, in addition to allowing us to design 
biology. There is also the ability to design or modify a 
living cell to cure or prevent disease. A real quantum 
leap has been made with the innovative CRISPR tool, 
which allows scientists to edit genes more quickly and 
with more accurate precision than previous techniques. 
With this, researchers are able to modify genomes with 
a degree of efficiency never before achieved. And it 
makes feasible the measurement of neural signals and 
the construction of high precision neuroprostheses.

In addition to greater efficiency in the treatment 
of diseases, their prevention is pointed out as one of 
the main gains for humanity. The evolution of biology 
allows the adoption of cellular therapies, genetic to 
treat or even prevent diseases, a variety of anti-aging 
treatments to prolong life, innovations in reproduc-
tive medicine, improvements in the development and 
supply of medicines and new predictive modeling of 
health and disease human.

Many other options are being explored and are 
available for the treatment of monogenic diseases 
(caused by a single gene), such as sickle cell ane-
mia; and polygenic diseases, such as cardiovascular 
disease and infectious diseases such as malaria. The 
potential direct global annual impact is estimated to 
be between US$ 0.5 trillion and US$ 1.3 trillion over 
the next ten to 20 years, or 35% of the total (including 
the impact of biomaterial interfaces).

THE TRANSFORMATION IN DAILY LIFE
The confluence of biology and computing opens 

a new chapter for capitalism as well. New biological 

capabilities have the potential to bring radical chang-
es to economies and societies. Biological means can 
be used to produce much of the physical materials 
of the global economy, potentially with better per-
formance and sustainability. Fermentation, used for 
centuries to make bread and brew beer, is now being 
used to create fabrics such as artificial spider silk. 
Biology is increasingly being used to create new ma-
terials that have unique qualities, introduce entirely 
new resources, are biodegradable and / or produced 
in a way that emits significantly less carbon. Some 
companies are already using genetically modified 
microbes to create biofuels for the aeronautical and 
marine industries.

This scientific leap is already beginning to change 
the business world. The gene modification process 
begins to be applied in the manufacture of almost ev-
erything, from textiles to meat. Advances in biocom-
puters and biocomputing involve a profound interac-
tion between biology and machines.

 Computing is accelerating discovery and yield in 
biology. An explosion of biological data due to cheap-
er sequencing is being used by biotechnology com-
panies and research institutes, which increasingly 
use automation and robotic sensors in laboratories. 
The biotechnology company Zymergen, for example, 
found that the yield on biological screening can be 
increased up to 10 times. Advanced analysis, more 
powerful computational techniques and artificial in-
telligence are also being implemented to generate 
more acute insights during the R&D process. This sci-
entific leap is already beginning to change the busi-
ness world. The gene modification process begins to 
be applied in the manufacture of almost everything, 
from textiles to meat. Advances in biocomputers and 
biocomputing involve a profound interaction between 
biology and machines.

Science also helps companies spend less, improve 
their performance and impact the environment less. 
Proof of this is the case of the cosmetics industry, 
which invests in biotechnology to produce moisturiz-
ing oil from the fermentation of sugars, using geneti-
cally modified yeasts instead of processing liver oil 
from deep-sea sharks, which is not only expensive, 
but it also threatens species.

In consumer markets, ongoing research on the 
relationship between the intestinal microbiome and 
the skin is being used to personalize skin care. Sin-
gapore-based genomics company Imagene Labs, for 
example, offers a customized serum based on the re-
sults of its skin DNA tests that assess characteristics 
such as premature collagen breakdown.
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The textile industry follows the same path. An exam-
ple of this trend is the American startup Tandem Repeat, 
which is producing self-repairing, biodegradable and re-
cyclable fabrics using proteins encoded by squid genes. 
The so-called bio revolution, or biological revolution, also 
changes the food sector. Soon, vegetable protein foods, 
cultured meat and seafood produced in the laboratory 
will gain industrial scale. Production takes place through 
tissue culture technology, a laboratory process by which 
animal cells are grown in vitro. This movement will have 
as a welcome side effect the reduction of greenhouse 
gas emissions and the reduction of deforestation, a prac-
tice for using pasture in animal husbandry. Projections 
estimate that farmed meat can reduce greenhouse gas 
emissions by more than 80%, if all the energy used in the 
process comes from carbon-free sources.

One of the main bottlenecks for the expansion of 
this market is the technical cost. Entrepreneurs from 
companies like Memphis Meats and Meatable test 
different approaches, including the use of synthetic 
molecules and stem cells to replace costly growth 
factors. Currently, we are working with a scenario 
in which the meat and seafood grown will be com-
petitive in terms of cost, compared to conventional 
animal production systems within 10 years.

In agriculture, a greater understanding of the role 
of the microbiome offers opportunities to improve 
operational efficiency and production. By drawing 
a profile of bacteria and fungi in the soil, the com-
pany Trace Genomics generates insights that help to 
choose seeds that will yield better in a given terrain. 
It also helps farmers to calculate nutrients tailored to 
each plantation, as well as allowing early prediction 
of soil diseases.

WHEN WILL THE FUTURE COME?
Many other innovations are being developed in 

laboratories, mostly in the Northern Hemisphere, 
and remain confidential for commercial or national 
security reasons. But one must pay attention to the 
risks that accompany each biological innovation. That 
is why it is crucial that governments closely monitor 
these surveys and establish reliable control, testing 
and regulatory mechanisms.

If all goes well, these innovations will spread to 
all economic sectors around the world, benefiting so-
ciety and the environment. The most optimistic pro-
jections draw a future in which those who are not 
using biology to manufacture products are likely to 
consume them. Wait and see. •
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By Michael Chui
Partner at the McKinsey 
Global Institute

Matthias Evers
Senior partner in McKinsey’s 
Hamburg office 

as the novel coronavirus infects millions 
worldwide and ravages the global econo-
my, our best hope to overcome it is a new 
and rapidly evolving generation of biologi-

cal tools and capabilities. But addressing COVID-19 
only scratches the surface of what biological innova-
tion can do. Rarely has the promise of biology com-
manded as much of the world’s attention as it has 
during the COVID-19 crisis. As the novel coronavirus 
infects millions worldwide and ravages the global 
economy, our best hope to overcome it is a new and 
rapidly evolving generation of biological tools and ca-
pabilities. But addressing COVID-19 only scratches 
the surface of what biological innovation can do.

Advances in biological sciences have been gather-
ing pace since the human genome was mapped – a 
13-year process completed in 2003. As new research 
from the McKinsey Global Institute shows, the result-
ing bio-revolution has been driven by rapid progress in 
computing, automation, and artificial intelligence (AI).

MGI’s research identified about 400 biotech applica-
tions already visible in the pipeline of innovation, which 
together could generate up to $4 trillion annually over 
the next 1-2 decades. More than half of that would fall 
outside the realm of human health, in domains such as 
agriculture and food, consumer products and services, 
and materials, chemicals, and energy production.

But the ultimate impact of the bio-revolution will 
be orders of magnitude larger. For example, as much 
as 60% of the global economy’s physical inputs could, 
in principle, be produced using biological means. This 
includes not only biological materials (one-third), but 
also goods produced using innovative biological pro-
cesses, such as bioplastics (two-thirds). Such goods 
could offer superior performance and sustainability.

Moreover, biological innovation could reduce the 
global disease burden by 1-3% – roughly equivalent 
to the combined burden of lung, breast, and prostate 
cancer – in the next 10-20 years. If the full potential of 
these innovations is realized, the global disease bur-
den could be reduced by 45%.

Reaching that point will require us to overcome 
many challenges, both from a scientific perspective 
and in terms of commercializing and scaling up inno-
vations. But here, too, there are promising trends. For 
starters, the cost of mapping the human genome has 
plummeted – from roughly $3 billion in 2003 to less 
than $1,000 in 2016. That figure could drop to less 
than $100 within a decade.

The full genome of SARS-CoV-2 – the virus that 
causes COVID-19 – was sequenced and published 
within weeks of its identification. By contrast, it took 
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several months to sequence and publish the genome 
of SARS-CoV-1, the virus that causes severe acute re-
spiratory syndrome, after it emerged in 2002. Now, the 
SARS-CoV-2 genome is being regularly sequenced in 
different locations, in order to examine mutations and 
gain insight into transmission dynamics.

Another facet of the biological innovation be-
ing deployed against COVID-19 is the substantial 
improvement in the speed of diagnostics. Likewise, 
the continual miniaturization of reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR) machines, state 
of the art for COVID-19 testing, has made the technol-
ogy more accessible for use in the field.

Then there is machine learning and other AI tech-
nologies, which scientists are leveraging to gain in-
sights from huge amounts of genomic (and micro-
biomic) data much faster than ever before. These 
capabilities – together with faster and more versatile 
nucleic-acid-based vaccine production – have acceler-
ated the search for a COVID-19 vaccine considerably.

By mid-April – less than four months after COVID-19 
was officially identified – there were more than 150 
vaccine candidates in labs around the world. After the 
Zika epidemic began in 2015, it took more than a year to 
launch phase 1 clinical trials on a possible vaccine.

But the ability to analyze biological systems and 
processes is only part of the story. At the heart of to-
day’s bio-revolution is our growing capacity to “engi-
neer” biology using modern gene-editing tools, such 
as CRISPR-Cas9. With SARS-CoV-2, genetically engi-
neered organisms have been used to develop poten-
tial therapies. For example, mice have been geneti-
cally engineered to produce monoclonal antibodies, 
and cows to produce polyclonal antibodies.

Furthermore, scientists are exploring COVID-19 
treatments that use siRNA to interfere with specific 
molecules, or RNAi to suppress certain genes. Other 
treatments rely on T-cells (key players in the immune 
system) and stem cells (which can be used to make 
different types of cells). In total, over 200 potential 
COVID-19 therapies are currently being investigated.

Our increasingly sophisticated ability to mine 
insights from genomic (and microbiomic) data, and 
to engineer cells, tissues, and organs, has applica-
tions far beyond human health. Already, it is being 
applied in sectors as diverse as agriculture and the 
manufacture of textiles and fuels. And a new frontier 
is emerging: brain-machine interface. Applications 
powered directly by signals from the brain would not 
only drive a revolution in prosthetics; they could also 
make possible DNA data storage.

The risks of such ground-breaking innovations 
should not be underestimated. For one thing, unequal 
access to biological innovations could deepen socio-
economic disparities – within and across countries. 
Moreover, biological systems are fundamentally self-
sustaining and self-replicating. Interfering with them 
could have profound, long-lasting, and often unpre-
dictable effects on ecosystems. When Pandora’s box 
is opened, what happens next may be beyond our 
control.

The value of investment in biological innovation 
is never as apparent as during a pandemic. But such 
investment must be accompanied by rigorous risk-
mitigation efforts, ideally pursued in a globally coor-
dinated way. Unfortunately, as the largely national-
level responses to COVID-19 demonstrate, this may 
pose its own challenge. •
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goes viral

By Kelly Nascimento
Editor of Insight Bioma
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the pandemic widens and highlights the Bra-
zilian social gap. The escalation of deaths, 
especially in the poorest sections of the 
population, added to unemployment – which 

is already in the range of almost 30 million, consider-
ing those who seek and those who do not seek em-
ployment – and the near inaction of the federal gov-
ernment – we have been more than 1 month without 
Minister of Health – scares. But it also calls for action.

According to the Brazilian Institute of Geography 
and Statistics (IBGE), Covid-19 is tougher on blacks, 
browns and the poor. In addition to reporting a high-
er incidence of Covid-19 symptoms, Brazilians in 
these groups also felt the economic impacts of the 
pandemic more strongly. Research by the University 
of São Paulo and the Brazilian Center for Analysis 
and Planning (Cebrap) mapped fears and dissatis-
factions among this population by listening to lead-
ers from the metropolitan regions of São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador and 
Manaus and the Distrito Federal, in addition to three 
cities in the interior, Campinas (SP), Joinville (SC) 
and Maringá (PR).

he perception of the leaders heard by the research 
is that it is still difficult to access the emergency aid 
of R$ 600 offered by the government. Researchers 
from USP / Cebrap have been monitoring since May 
the opinion and impact of the pandemic on the most 
vulnerable sectors of Brazilian society. Lack of food, 
income and jobs are the main concerns of residents 
of the Brazilian peripheries.

In the midst of this helplessness situation, neigh-
borhood associations and other local organizations 
were identified as a point of support by 66% of the 
interviewees. Residents who volunteered to distrib-
ute food and other activities were cited by 41% of the 
survey participants.

In Complexo do Alemão, in the city of Rio de Ja-
neiro, a triangulation between Rio – São Paulo – Italy 
materializes the research data. From the (re) con-
nection of four citizens, the Bolsa do Bem project 
emerged. Robson Santos, a social impact special-
ist and resident of the Complex, says that the action 
was preceded by a feeling of anguish. “Knowing that 
the virus was arriving in Brazil, at the time I thought 
about the risk of the population going hungry, given 
the great social inequality in our country, made me 
want to do something about it, think about ways to 
help people during the pandemic”, he recalls .

The concern was not just his. Conversations 
about it reconnected Robson to Jessica Hollaender, 
Marcos Paim, Monica Picavea. From the virtual meet-

ing, Bolsa do Bem was born. The project is presented 
as a chain of Good to support mothers who need help 
in this difficult time of emergency.

The proposal’s format had the differential of lis-
tening to the center of the initiative: people in situ-
ations of vulnerability. It may seem like an obvious 
step, but it is not always so. “We started with the idea 
of donating food. But, talking to the locals, we come to 
the reality of these people. There is no point in having 
food if there is no gas to cook”, explains Robson.

The reality element brought the founders to the 
Bolsa do Bem line of action: sponsoring mothers for 
three months, the length of time that the authorities 
had until then estimated for the Covid-19 pandemic.

The project is balanced on three pillars of emer-
gency: (here and now), trust and connection. Money 
comes in as a means of making it happen, not an 
end activity. “We didn’t want to be intermediaries, 
but a bridge. We made a connection between those 
in need and those who want to help. The relation-
ship is direct: we put the groomsmen in contact with 
the godchildren. They deposit into the account them-
selves. This was a great insight, the connection that 
we opened between two such different worlds, peo-
ple who don’t know each other, would never know 
each other. The connection was so great that we 
have godparents and godchildren talking for three 
months, a call that goes beyond Bolsa do Bem, con-
necting,” says Jéssica.

Trust is worked in the form of autonomy for that 
benefited mother to use the money in the way she 
considers most relevant to her family at that time. 
“You empower the guy. The choice is his. The god-
father is not in a position of power. We have a lot to 
learn from the favelas. Many mothers who received 
the benefit, which is what they call it, they donate to 
others as well. They share”, says Marcos Paim.

KNOCKING ON THE DOOR OF THOSE IN NEED
There are three central figures in the project: 

godchildren, godparents and presenters. These have 
the function of walking the streets of Complexo do 
Alemão and Brasilândia, selecting and introduc-
ing mothers to the program. “We base our action on 
trust. I have worked in the community for over 10 
years: in Alemão, Rocinha, Maré. Community agents, 
these presenters, screen for the project. We want 
to reach those who are most vulnerable. Everyone 
at Bolsa do Bem is well known to us. This validates 
their participation. The criterion is that the presenter 
knows them closely. We also evaluate the stories”, 
details Robson.



55

| I
N

S
IG

H
T-

B
IO

M
A

It is not an easy task. The population living in 
Brazilian favelas is among the group most at risk of 
becoming infected with the coronavirus. These are 
places known for their precariousness, in which ba-
sic sanitation and even water are lacking, an essential 
item to follow the necessary hygiene measures in this 
Covid-19 pandemic. “There is also the issue of diffi-
cult access. There are many houses, one on top of the 
other, impossible not to be crowded”, tells Robson.

Unbancarization and communication difficulties 
are other adversities in these territories that the 
project had to overcome. “Some people had a hard 
time getting emergency aid because of this. They 
are ‘invisible’. The number of unbanked people in the 
community is still large. And we couldn’t help seeing 
someone because that person didn’t have a bank ac-
count, for example”, he adds.

REAL-LIFE THREATS
The police and violence issue bothers the favela 

resident. But in times of pandemic, nothing scares 
you more than the fear of losing your job. Since 
March, when the Brazilian economy began to feel the 
effects of the new coronavirus pandemic, a total of 
1.94 million people have filed for unemployment in-
surance claims.

As a result of this situation, part of the people 
today is served by Bolsa do Bem. “We noticed that 
the people who joined the project were the new poor. 
People who were unemployed, always worked, never 
needed Bolsa Família, but found themselves in this 
situation of lack of income”, details Jéssica.

And despite the adversity, Bolsa do Bem works 
with the motto “no one is so poor that they have noth-
ing to give, nor so rich that they cannot receive any-
thing”. This changes social dynamics. “There is the 
question of reciprocity. What does the goddaughter 
have to give to the best man? It makes a lot of differ-
ence. It is not a mercantilist relationship. Our joke is: 
does it have nothing to give? Think again. When I say 
that, the person changes position. The person begins 
to think of himself. Making a video, a cake, a prayer, a 
song”, says Marcos Paim.

Marcos likes to point out that it’s all about people. 
“They’re people. Always about people. When she posi-
tions herself and presents this, she has this question 
of putting herself in place. There is a video of a god-
daughter, a person in a critical situation. She presents 
her house, son, husband, sister-in-law. There are sev-
en people inside the house. In visually very hard, dif-
ficult situation. But the energy, she has such a positive 
attitude, she is proud of what she has. The video has a 

positive impact on many sponsors. He encouraged that 
person to motivate others to participate.”

He points out that the role of Bolsa do Bem is, 
within the microcosm in which it operates, to work 
with a safety net that prevents a further fall, in a pe-
riod of extreme difficulty, such as the moment when 
the job is lost and the citizen becomes he finds it 
impossible to guarantee food on his family’s plate. 
“This person’s fall speed is impressive. Today he is 
a person, in a week he is a homeless person. Dirty 
clothes, badly shaved beard. He can’t get a job any-
more. He became a social outcast. When you start to 
bring the person into the game, you change a little 
bit. We don’t intend to save lives, but to change a 
little bit”, says Marcos.

The impact is far beyond money. “One of the re-
sults of this phase of the project is that many people 
have learned the impact it can have on people’s lives. 
When making a donation, it is common for people to 
think that they are limited to giving money to others. 
Is not it. It is much more than that”, adds Jéssica.

Designed to last three months, Bolsa do Bem 
can enter phase two. “We even thought about bring-
ing the corporate environment to the game, but that 
would lose the personal connection side. The con-
nection is much stronger than a word. It’s in the DNA 
of Bolsa do Bem. We want to bring the person com-
pletely. We encourage people to talk about their real-
ity. We asked the godchildren to send us a photo of 
a happy moment. They’re people. We wanted to en-
courage the connection of good feelings. That was 
the biggest impact,”says Jéssica. She believes that 
Brazil will be saved by the hands of ordinary people. 
The good ones. •

Join the iniciative: www.bolsadobem.org
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health voucher
There is no

By Ana Carolina Navarrete
Researcher at Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário 
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silence, they proposed as a concrete measure to 
face the pandemic the postponement of monthly 
readjustments for three months, to be recomposed 
from October. The measure is a narrow-mindedness 
that comes to shiver. In addition to not having any 
obligation, it is silent about the problem of default-
ers and does not guarantee a sufficient network to 
serve people.

At the government level, the measures announced 
by the regulatory agency, ANS, are timid. Flexibility 
in the use of guarantee funds, created with consum-
ers’ money to face health expenses in case of failure 
of operators, and the increase in service terms are 
old demands of the sector. The latter has even gener-
ated considerable savings for the plans, without any 
counterpart that will face the default tsunami that the 
economic crisis will cause in this market, which is 
extremely sensitive to formal employment.

The partial release of funds, although linked to the 
need to tolerate default, is limited in time and scope. 
The grace period runs until June 30, and the mea-
sure applies to just over 30% of the market (individual 
plans, which already have this tolerance provided by 
law, collective membership plans and collective plans 
with up to 30 consumers). The majority of the mar-
ket, composed of collective business plans of more 
than 30 consumers, is out of the obligation. The grace 
period for default shows the limits of the regulator’s 
strategic vision. Without sufficient tests to know 
precisely where the infection curve is, it is at least 
optimistic to assume that the pandemic will be left 
behind until June, not to mention the duration of the 
economic consequences for employment and income 
afterwards.

The case seems to be much more of business-
men in the sector who knew how to take advantage 
of the health crisis to approve an old agenda than a 
response to it. But if we have some measures, albeit 
timid, in the economic aspect, we find a sepulchral 
silence about the capacity and expansion of the net-
work, about the guidance of care and the follow-up 
of common coping protocols. Compliance with the 
Ministry of Health protocols, although encouraged, is 
not subject to inspection by the regulator. The con-
sequence: health plans announcing to follow medica-
tion-based treatment protocols with no evidence of 
consolidated efficacy and dubious clinical studies.

Let us recognize: we cannot say that health plans 
are being the real protagonists of this confrontation. 
They do not have stature and even the will to play this 
role, naturally because of the burden it represents in 
economic and public health terms, so that whoever is 

the Brazilian Unified Health System (SUS – 
“Sistema Único de Saúde”, in Portuguese) 
enters the fight against the pandemic as 
one of those worn-out family relics, but, 

fortunately, they still work and prove their value on a 
daily basis. The Covid-19 pandemic caught a Brazil in 
short pants. Although SUS has always been under-
funded, 2016 signaled a clear political break with the 
maintenance of social protection systems, starting 
the dismantling of social security, social assistance 
and health policies. Constitutional Amendment No. 
95/2016, which instituted a ceiling on public invest-
ments in health and education, marked the movement 
and withdrew from the Unified Health System ap-
proximately R$ 22.5 billion, an amount that is cer-
tainly needed at this time.

We need an integrated health surveillance sys-
tem in the face of our underreporting reality, which 
prevents us from measuring the size of the crisis, 
including with regard to the duration of social isola-
tion measures. Investments in science and technol-
ogy, research grants and qualified people are needed, 
which today makes us dependent on imports of stra-
tegic inputs for health. We were left to enter the inter-
national purchase queue, at a time of exchange varia-
tion and in competition with countries like France and 
the USA for obtaining these inputs.

Public laboratories are lacking, even though some 
of them with excellence have enough structure to 
coordinate clinical studies in the country and, thus, 
accumulate knowledge for local production, which 
gives us some chance to develop and produce medi-
cines to face the pandemic. The number of beds we 
have is lacking, insufficient to face the pandemic, as 
well as the health workforce.

The comparison with the private sector is quite 
illustrative. While SUS, by leaps and bounds, has been 
able to produce information on the extent of the pan-
demic, even if fragmented, coordinate efforts in the 
states, assessing and expanding the capacity of the 
ICU and ICU network, and is considering centralizing 
the acquisition of essential inputs in order to to avoid 
competition between federated entities (all depend-
ing on the new minister), the private sector has been 
unable to coordinate or offer sufficient responses to 
the health crisis.

Today 90% of the resources that move private 
health establishments come from payments through 
health plans, according to information from the Na-
tional Association of Private Hospitals (ANAHP), 
and the plans took no position until April 17, 51 days 
after the first Brazilian case announced. After this 
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death and objectification of people – was to show 
the value that protection systems social has in main-
taining life and social cohesion and, in the case of 
health systems, how they are still the best possible 
response to what threatens humanity. There is no 
health voucher to deal with pandemics.

Pandemics are naturally unpredictable, and entire 
health systems cannot be built overnight to respond 
to them immediately. They require time, skilled la-
bor, scientific intelligence and adequate funding to 
respond accordingly. Some say they are inefficient 
and waste a lot, compared to their private coun-
terparts. This is not what the Brazilian figures say, 
which show that 60% of the total resources invested 
in health are private, but are intended to serve only a 
quarter of the population. Public health serves three 
quarters of the population (more expensive treat-
ments and transplants than the health plans of the 
remaining quarter do not want to attend), carries out 
sanitary and epidemiological surveillance and regu-
lates the quality of medicines and health products 
with 40% of the resources.

There is no plan to address this. We hope that this 
notion will survive for the times to come. •

in fact guaranteeing a minimum level of response to 
the pandemic, together with measures of social isola-
tion, is SUS.

he truth is that health systems, especially those 
with universal access, remain the most effective way 
that contemporary societies have found to guarantee 
the health of their populations. The difference in re-
sponse from countries like Germany or South Korea, 
on the one hand, and the United States, on the other, 
is an example of this. The sufficiency of the network 
guaranteed Germany a high response capacity, while 
in South Korea, massive testing and surveillance 
allowed good results in containing the virus. In the 
United States, barriers to access to services, such 
as the high price of tests (and partial coverage or not 
coverage by private insurance), implied the undersiz-
ing of the pandemic and, in the dramatic case of New 
York, led to the need for the State to take for you the 
financial responsibility for testing, something previ-
ously unthinkable for a system like the American.

What the health crisis of the new coronavirus 
made possible – at the painful cost of irreplaceable 
human losses and in spite of a project underway in 
the Brazilian government that serves, at the limit, the 
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Post-pandemic
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The Covid-19 pandemic brings new challenges to urban mobility, 

in Brazil and worldwide. In the case of Brazilian metropolises, the 

equation is even more complex, given the bottlenecks and structural 

problems that characterize the sector and penalize the population. 

Fear of contagion tends to keep passengers away from public 

transport. And also app services, like Uber.
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s o far, the pandemic has caused a drop of 
around 70% in demand for public trans-
port in Rio. With the gradual return to nor-
mal, about 3% of users said they are not 

willing to board trains, buses, BRTs, subways, LRT 
and boats, for fear of contagion from the coronavirus. 
The data are part of a study, which heard 33 thousand 
passengers, between April 24 and 28, in Bogotá, Bue-
nos Aires, Mexico City, Guadalajara (Mexico), Guaya-
quil (Ecuador), Montevideo, Rio de Janeiro, Santiago 
and São Paulo. The survey was conducted by the In-
ter-American Development Bank (IDB) in partnership 
with the Moovit app.

Of the total respondents, about 8% do not intend to 
return to public transport, even after the loosening of 
social isolation measures. While 68% said they intend 
to continue traveling on the modes, 23% said they were 
undecided. In the study, São Paulo and Rio de Janeiro 
had the highest percentage of trips due to work, with 
80% and 79%. Buenos Aires and Montevideo occupy 
the third and fourth positions, with 77.45% and 77.04%, 
values close to the average of 77%.

Morgan Doyle, IDB representative in Brazil, com-
ments that the Brazilian cities (Rio and São Paulo) 
that participated in the survey had the largest number 
of people who continue to use public transport dur-
ing the pandemic, mainly to work. “This is because 
in Brazil most public transport users are from the 
most economically vulnerable classes, correspond-
ing to 53.8% in class C and 60.8% in classes D and 
E. The survey also showed that 86% of people heard 
reported worsening of service in this period, such as 
delays, overcrowding and long breaks.

Moovit’s LATAM country manager, Juan Palacio, 
said the research shows that even during the crisis, 
public transport remains a lifesaver for those who 
need to get around and that this dependency will not 
change. “This means that the operators have to be 
prepared for the reduction of passengers on a large 
scale and that this is an opportunity to change trans-
port paradigms”, comments Palacio.

CHANGES IMPOSED BY THE PANDEMIC
For the professor at PUC-RJ, José Eugênio Leal, un-

til this pandemic is completely overcome, people who 
have resources and alternatives will try to protect them-
selves. “They will give preference to their own vehicle. 
This is as much insulation as possible in transport. 
Those who do not have their own vehicle will use taxis 
and applications when they can”, reveals José Eugênio.

The engineer argues that all public modes tend 
to lose passengers, and the authorities will have to 

restrict traffic, because the infrastructure will not be 
able to handle the vehicle overload. “Think about the 
best mass transportation, the subway: how will they 
solve and give confidence to the population in the 
matter of contamination with air conditioning? The 
same is true, in part, with the train. The bus can be 
less affected, as it can travel with the windows open”, 
says José Eugênio.

In the analysis of engineer Eva Vider, because of 
what is happening in the countries that have already 
resumed activities, crowds of people will not be al-
lowed for some time. “When it comes to public trans-
port, it means that the capacity of vehicles must be 
changed, avoiding people standing on trains, subways, 
trams, BRTs and buses as much as possible.

According to the professor at the Polytechnic 
School of UFRJ, this will require an increase in the 
supply of hours, which in some cases will be reflected 
in the need to increase the fleet, with the consequent 
increase in operating personnel – drivers, collec-
tors, traffic agents, etc. The permanent cleaning and 
sanitation of vehicles, boarding points and terminals 
will be a normal requirement. Eva Vider adds that all 
these measures will increase operating costs, and the 
granting authorities will need to review the currently 
adopted fare policies, so that passengers do not pay 
this bill alone with the consequent increase in tick-
ets. “Special credit programs may be created for the 
acquisition and modernization of the public transport 
fleet in general, taking advantage of the moment to 
improve the quality of services offered to the popula-
tion”, explains the engineer.
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A study by Coppe/UFRJ released at the end of June, 
carried out with the objective of reducing the conta-
gion and lethality of Covid-19, in the resumption of eco-
nomic activities, also recommends financial support to 
companies. The purpose is to help them adjust to new 
operational requirements. Among the immediate pro-
posals, to be taken within 30 days, is the implementa-
tion of instruments to support liquidity, including cash 
injections through subsidies subject to proof of real 
imbalance, as well as commitments to guarantee and 
improve the services offered. Also in the initial period, 
Coppe researchers suggest providing fast-disbursing 
lines of credit, offering secured, lower-interest loans 
to meet working capital needs in the short term.

SECURITY MEASURES FOR PASSENGERS AND 
EMPLOYEES IN THE TRANSPORT SECTOR

The estimate from the Coppe/UFRJ study sent to 
the State Department of Transportation is that, daily, 
more than 1.4 million people travel between munici-
palities, by bus and van. At the peak of the morning 
alone, from 7 am to 8 am, 543 thousand passengers 
are transported by intercity buses. In addition, all metro 
travel and most train travel are internal to the city of 
Rio. Therefore, Professor Rômulo Orrico, one of the 
study’s coordinators, defends rapid actions in an inte-
grated manner, as occurred in countries like Germany, 
France and South Korea, which depend on strong hori-
zontal articulation, between the various departments, 
and vertical, between municipalities and the state.

The professor states that public transport vehicles 
are among the places with the greatest potential for 

transmission of Covid-19. Orrico considers it essential 
that there is a governmental articulation, so that the 
transport secretaries of the state of Rio and of the city 
halls have the means to guide transport operators.

Among the protection measures are the man-
datory use of masks in vehicles and inside the ter-
minals, isolation of the driver inside the buses and 
temperature measurement of all employees of the 
transport companies. To guarantee the use of masks, 
the researchers consider inspection as an important 
measure and that must be present on the platforms 
of trains, subways and BRTs to ensure that all us-
ers comply with the rules. On the other hand, on the 
buses, they suggest creating instruments that give 
the driver the authority to prohibit the entry and stay 
of people without masks in transportation, being sup-
ported by security agents when necessary. 

“In several cities around the world, such as Sal-
vador, Vancouver (Canada) and Skåne (Sweden), the 
distance from the bus driver is also guaranteed with 
a physical barrier in plastic material, isolating the 
driver’s seat, as well as prohibiting the use of seats 
close to the driver, also insulated with tape and post-
ers. Another important action to control the spread of 
the coronavirus is the testing and isolation of those 
infected. As there is difficulty in carrying out tests, 
the International Public Transport Union (UITP) pro-
poses that at least the temperature measurement of 
employees who work in contact with the population 
be carried out”, explains Rômulo Orrico.

Coppe researchers warn that it is necessary to 
have alcohol gel available to everyone, hygiene and 
distance measures inside vehicles and on platforms. 
According to them, it is necessary to have signs inside 
the vehicles, with alternating and diagonal demarca-
tions, determining the seats to be left vacant, accord-
ing to UITP recommendations. In subways and trains, 
the correct thing is to have markings on the ground 
for standing passengers, respecting the minimum 
distance of one meter. “On the buses, ferries and 
BRTs, there are never people standing; and boarding 
points and platforms must also have distance signs 
marked on the ground, maintaining a minimum dis-
tance of one meter between users. Such measures 
were implemented in several cities, such as Miami 
and London”, says Rômulo Orrico.

The researchers Bruno Coelho, Gabriela Binatti, 
Ígor Maranhão, João Melo, José Paiva Neto, Júlia Fa-
gundes, Mariana Carneiro, Priscila Carvalho, Ycaro 
Batalha and Dario Almeida were part of the study, 
under the coordination of professors Rômulo Orrico 
and Matheus Oliveira. •
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ronmental benefits, in addition to, above all, respecting 
the natural cycle of forest regeneration, maintaining 
productive capacity and biodiversity for the next few 
years. generations. Today, Brazil has 7,097,157 hect-
ares of land certified in the forest management modal-
ity, occupying the 6th place in the total system ranking 
of the Forest Stewardship Council (FSC), the interna-
tional council on forest management.

CHALLENGES AND SOLUTIONS
Among the challenges to carry out forest manage-

ment – an economic, environmental and socially posi-
tive production chain for traditional communities living 
in Conservation Units (UC) – are the transport and flow 
of the extracted and processed wood, which is directly 
interfered by seasonal period and competition with the 
illegal timber trade. As a structuring measure to mini-
mize the logistical problem of the flow of production, 
the Amazonas Sustainable Foundation (FAS) in part-
nership with the Camargo Corrêa Institute, supported 
the management group of RDS Rio Negro with the 
acquisition of a ferry with a capacity to transport 30 
m³, a tractor with bodywork, a portable sawmill with a 
processing capacity of up to 2.5 m³ / day and structur-
ing of community joinery.

“We have implemented four licensed joineries with-
in the Rio Negro, which allows staff to make furniture 
and already sell to the Novo Airão hub. This adds value 
to the activity”, emphasizes the superintendent of Sus-
tainable Development, Valcléia Solidade. The addition 
of social, environmental and economic value to man-
aged wood, given the large supply of illegal wood, is 
still one of the biggest challenges in the chain, since 
small-scale forest management is part of the process 
regulated by federal legislation, which does not differ-
entiates the criteria between the management modali-
ties, mainly considering the requirements of the forest 
document system (DOF) and the national system for 
controlling the origin of forest products (SINAFLOR), 
which are tools for controlling and monitoring the flow 
of raw materials forestry, as well as transformation 
into by-products, commercialization, transport and 
storage of timber forest resources.

“Sometimes it is the same price (between illegal 
and managed wood), but for the simple fact that the 
person does not need to obtain a DOF and an invoice, 
he prefers to migrate to illegality. He got there, deliv-
ered the wood, received it and that’s it. As there is no 
policy to combat illegal wood, we have to see a way to 
sell legal wood at a price that justifies those who have 
all the work to do these activities. It is a great chal-
lenge”, says Valcléia.

the extraction of wood from forests is one 
of the oldest practices of humanity and has 
been following the course of history, rising 
along with the economic and social devel-

opment of the populations. The act of cutting trees 
and using their derivatives to build houses, boats and 
utensils is a common habit for human activity. In the 
state of Amazonas, a large landowner in the Amazon 
biome, 2,596,347 hectares of state public forests are 
suitable for the concession and use process through 
a forest management plan. The Amazon Sustainable 
Foundation (FAS), with technical assistance from the 
state government of Amazonas, contributes to main-
taining the forest standing, through the implementation 
of small-scale forest management.

Throughout history, the growth in demand, together 
with the versatility of use and abundance of wood, the 
processing industry has become economically profit-
able and predatory. With the constant advance in the 
search for wood products and by-products, thousands 
of species of trees have become scarce, and today 
many are under threat of disappearing.

In addition to the pressure on biodiversity in gen-
eral, both flora and fauna, indiscriminate logging can 
also cause problems for human health, since trees 
contribute to maintaining air and soil quality and the 
regularity of rainfall. According to a study by Embrapa 
Satellite Monitoring on the evolution of the world’s for-
ests, more than 75% of the world’s primary forests no 
longer exist. With the exception of part of the Ameri-
cas, all continents have deforested, a lot.

Today being considered the largest tropical forest 
on the planet, the Amazon has a fundamental role in 
preserving life on Earth, both in the Amazon biome 
itself and in the entire terrestrial ecosystem. The Am-
azon Forest holds most of the best preserved native 
forest on the globe, with more than 7 million square ki-
lometers and covering nine countries in Latin America.

But despite all the global appeal for the conservation 
of the Amazon, the region has been suffering from the 
growth of fires, deforestation and other types of deg-
radation of natural resources, including mining and in-
discriminate extraction of wood, which not only affects 
flora and animal life, but also the traditional populations 
that live in these territories and depend directly on ex-
traction to extract resources for their subsistence.

How can we mitigate the effects of illegal logging 
and, at the same time, allow the sustainable use of this 
natural resource so that it does not harm the supply of 
demand for native wood? The solution to this problem 
is forest management, a model of sustainable wood 
exploitation that unites the economic, social and envi-
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Poor access to technology in some regions of Ama-
zonas is also a problem for the conversion and offer of 
products in the DOF System. “The wood is authorized 
with a reference number and the volume in log. When 
felled, this tree goes through the beneficiation pro-
cess and becomes a by-product, such as board, plank, 
beam, etc. There is a need to convert the log volume 
into by-products, subject to the maximum utilization of 
35% of the log volume established in the DOF system. 
Operation that depends on technical knowledge and 
internet availability, as well as the offer, a type of pre-
contract with the buyer, made in a system before the 
sale is completed. Most communities in the RDS Rio 
Negro have internet access, but other regions further 
away from Amazonas do not”, emphasized Emily Vin-
hote, forest engineer at FAS.

One solution to unfair competition with the illegal 
timber trade was to strengthen contact and dialogue 
between the management timberers supported by FAS 
with timber traders in Manaus, in a kind of exchange. 
“What we have been doing in this sense is to bring the 
residents of the communities closer to the traders, 
making it possible to pay a fair price. We have brought 
managers to the capital of Amazonas and placed them 
in a dialogue with these traders”, said Valcléia.

IMPROVEMENTS AND EMPOWERMENT
Like other productive chains, such as fishing and 

flour production, forest management is a comple-
ment to the total income of families in the communi-
ties. “What we see is that the managers had an im-
provement in income and more pride in the activity of 
sustainable wood exploitation. Because the legislation 
was imposed, not discussed, they were afraid of mak-
ing mistakes at some stage and being fined by the su-
pervisory body. At the beginning of the implementation 
process, community members understood forest man-
agement as just a bunch of rules and preferred to sell 
illegal timber. Not today, they speak with pride, we are 
forest managers”, emphasizes Emily.

This is what Valcléia confirms: “In the beginning 
they said it was a lot of work having to go to the city, 
access the internet. So much so that there was a com-
munity that didn’t exploit, let the license pass. But who 
saw this as an opportunity was to explore even third 
parties. They know that there is no other way. If you 
want to work in this activity, it has to be legal”.

And who currently works with logging and forest 
management is a public with little more age, most of 
them over 40 years old. “The management public is 
aging, young people are not interested. It is a chain 
that is at risk of being left without anyone who wants 
to work with it,” says Emily Vinhote.

The next step is to attract young people, “because it 
is a heavy service in the bush, there is a low number of 
young people participating. The objective is to invest in 
education and propose technology to make the activity 
easier and lighter”, concludes the forest engineer.

FUTURE
The amount of R$ 33,336.00 was invested by FAS 

in the forest management productive chain from 2016 
to 2018, benefiting a total of 145 families and generat-
ing a production of 2,993 cubic meters of roundwood. 
Today, a new stage of forest management in Con-
servation Units in Amazonas is taking place, which 
is the expansion of the production chain to the RDS 
Rio Amapá, in the perimeter of the municipality of 
Manicoré. Three communities in the RDS Rio Amapá 
started to work in forest management with the sup-
port of FAS and technical assistance from the Institute 
of Agricultural Development and Sustainable Forest of 
Amazonas (Idam). In 2019, managers took courses to 
introduce forest management and exploration planning 
and logging techniques, lasting one week each. After 
the training, there was an exchange of knowledge be-
tween the managers of RDS Amapá and the managers 
of RDS Rio Negro. •
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with a global vision oriented to the future, 
Braskem, the largest producer of plastic 
resins in the Americas and a world leader 
in the production of biopolymers, is at the 

forefront when it comes to circular economy. The 
company’s premise is that innovations in plastics are 
essential to allow society to raise standards of qual-
ity of life and improve sustainability through products 
that prevent waste and increase efficiency.

Braskem took this thought to its research depart-
ment. And it has been reaping fruits. Braskem’s I’m 
greenT bio-based polyethylene production, plastic of 
renewable origin, made from sugar cane, was recog-
nized by the United Nations Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and by 
Rede Brasil do Global Pacto, in May, as one of the 
most transformative cases in sustainable develop-
ment in Brazil, in the Industry & Energy category.

Braskem’s production of plastic from renewable 
sources completes a decade this year and is the result 
of years of dedication by the company to research and 
development of sustainable products. Produced on 
an industrial scale from the inauguration of the green 
ethylene plant in the city of Triunfo (RS), in 2010, the 
initiative gave the company world leadership in the 
biopolymers market, with the capacity to manufacture 
200 thousand tons of the material annually.

The advancement of research and the develop-
ment of sustainable products, such as green polyeth-
ylene, green EVA and green ethylene glycol, integrate 
sustainability practices, a concept that has been part 
of Braskem’s DNA since its foundation in 2002. In the 
case of polyethylene I ‘m greenT bio-based, one of the 
main differentials is the contribution to the reduction 
of greenhouse gas emissions, by capturing more than 
3 tons of CO2 for each ton produced. The material 
also maintains the same properties, performance and 
versatility as conventional plastic, of fossil origin, and 
can be inserted in the same existing production and 
recycling chains.

Thanks to the partnerships that Braskem has en-
tered into over the last 10 years with customers in the 
plastic chain and brand owners to encourage the use 
of an even more sustainable plastic that minimizes 
environmental impacts, today I’m greenT bio-based 
polyethylene already it is present in more than 150 
brands in the world, including packaging and prod-
ucts for the most diverse segments, such as food and 
beverages, personal hygiene and durable goods.

“It is essential that everyone, public and private 
sectors and society in general, review their ways of 
acting, producing and consuming. The world has ur-
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gent issues that endanger human existence, such as 
global warming and the unrestrained use of natural 
resources. Based on our purpose of improving peo-
ple’s lives, we constantly seek to innovate and raise 
awareness of our entire value chain on these issues, 
we believe in the potential of the circular economy 
to advance sustainability, and plastic from renewable 
sources is one of the deliveries in this direction. The 
UN initiative is an important recognition of the jour-
ney we are building, which reinforces that we are on 
the right path and expands the message that plastic 
can contribute a lot to the sustainable development 
of the planet,” says Mateus Schreiner Garcez Lopes, 
responsible for Innovation in Renewable Technolo-
gies, who presented the case study “Green Polymers: 
technology to promote development sustainable “, 
during the ECLAC event on 26 May.

The investments directed by Braskem to the re-
cycling area were also highlighted at the event. The 
company recently expanded the I’m greenT portfolio, 
which brought together the company’s entire line of 
circular economy products, such as renewable res-
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ins and solutions produced from recycled plastic 
and applications that use both solutions (recycled 
and renewable) ). In the field of chemical recycling, 
one of the biggest challenges for the plastic indus-
try, Braskem also continues to carry out studies with 
the support of universities and research centers to 
develop technologies that expand the current alter-
natives of mechanical recycling, transforming plastic 
waste, such as market bags and packaging films, in 
raw material again.

“Green, inclusive and straightforward. This is the 
model of recovery that Brazil needs for the new nor-
mal to create a sustainable country. Our nature brings 
us an unparalleled comparative advantage, biodiver-
sity, energy matrix, among others. The Big Push for 
Sustainability shows the creative potential of Brazil-
ian companies and organizations that put us at the 
forefront of this agenda,” reinforces Carlo Pereira, 
executive director of the Global Pact in Brazil.

The case studies presented by Braskem and com-
panies from other sectors at the ECLAC and Rede 
Brasil do Global Pacto event are part of an online 

repository with more than 60 initiatives for sustain-
able development in Brazil. It is a set of initiatives that 
leverage national and foreign investments to gener-
ate a big push (Big Push) for economic growth, job 
and income generation, reduction of inequalities and 
structural gaps and promotion of environmental sus-
tainability.

According to Carlos Mussi, director of ECLAC’s 
office in Brazil, the models gathered in the Big Push 
for Sustainability case repository in Brazil are clear 
examples of investments that are capable of deliver-
ing social, economic and environmental results, in line 
with a strategy sustainable recovery for the country.

THE COMPANY´S VISION
An important step in this process was the rec-

ognition of the crucial role that plastics can play in 
building a more sustainable future. The company de-
cided to invest in the plastic product, instead of look-
ing for another solution with the same functionalities. 
The decision was motivated by the belief that, due 
to its low cost and durability, the material had the 
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potential to help reduce greenhouse gas emissions 
and more efficient use of natural resources, such as 
energy and water. In the company’s view, plastic also 
ensures agricultural productivity, food security and 
hospital hygiene, in addition to being used in various 
sectors for everyday applications. To make this proj-
ect possible, the focus is innovation.

The development of polyethylene of renewable 
origin was announced in 2007. “With the support of 
one of our customers (Toyota Tsusho), we invested in 
the equipment necessary for the development of this 
product. In 2010, we set out to create our first factory, 
which allowed us to put this resin on the market,” re-
calls Jorge Souto, Braskem’s Sustainability director.

He says that the decision on this investment was 
based on Brazilian competitiveness in the production 
of ethanol from sugar cane and the technological ca-
pacity of Braskem’s teams. With the project, Braskem 
was promoted to the position of world leader in the 
production of biopolymers. “It was a clear demon-
stration that Braskem was concretely determined to 
contribute to sustainable development. This strategy 
brought us to an international exhibition,” says Souto.

Recently, Braskem was recognized as one of the 
50 most innovative companies in the world by the 

Fast Company magazine (specialized in innovation) 
and among the ten most innovative in the world with a 
social impact. However, there is still a long way to go.

CHALLENGES
Braskem recognizes that proper management 

in the disposal of post-consumer plastic waste is a 
growing global concern. For society to maximize the 
benefits that plastics provide, it is essential to recover 
them properly. Contamination of marine ecosystems 
is a problem for which the company and the world 
still have no solution.

In addition to investing in innovation, the company 
defends the responsible use of the material it pro-
duces. In Braskem’s view, plastics should be used 
responsibly, reused, recycled or recovered. And the 
material is properly disposed of.

For this, all sectors of society and each citizen 
must act together in the evolution of conscious con-
sumption and in the management of the life cycle of 
plastic, including the correct disposal and recycling. 
This is a complex issue, which brings social and eco-
nomic challenges. It is a topic that no entity, industry 
or government can solve alone. It´s time to keep on 
moving forward, together! •
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