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A gente se conecta com os gaúchos todos os dias, não importa onde
eles estejam. Na TV, no rádio, no digital ou no jornal, a gente leva
informação, diversão, companhia, emoção.
O Grupo RBS vive presente no dia a dia, conectando pessoas e
contribuindo para uma vida melhor por meio da informação e do
entretenimento. Tem sempre uma ou mais marcas do Grupo RBS lado
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a lado com você. E você lado a lado conosco.
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Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

4

O futuro é verde. A nova fronteira agrícola, também. E disruptiva.
É o que apostam os empreendedores do mercado conhecido como
cannabusiness. Há possibilidade de desenvolvimento de uma cadeia
produtiva inclusiva, que remunere desde o pequeno produtor rural até
investidores de fundos de ações de empresas que têm a planta como
insumo em suas cadeias produtivas, passando pela criação de postos
de trabalho em pesquisa e desenvolvimento de produtos, bem como
sua produção em nível industrial.
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cada ano que passa, a chamada indústria
da cannabis amadurece e avança algumas
casas rumo à construção de um mercado
legal. O crescimento é calcado não apenas
no tamanho do mercado, mas também nos métodos
de produção e na conscientização dos consumidores
em potencial. A desmistificação em torno da planta
talvez ainda seja a maior luta a ser travada.
A indústria da cannabis luta pela legalização há
décadas. Em 2020 avanços importantes foram conquistados. A mais relevante veio em dezembro, direto
da Organização das Nações Unidas. Em decisão histórica, a ONU excluiu a cannabis da lista mais restritiva de drogas. Assim, a planta deixa de ser associada a entorpecentes como a cocaína e a heroína. A
medida abre caminho imediato para o aceleramento
do mercado global de cannabis medicinal. Especialistas e empreendedores desse mercado estimam que
a decisão colocará produtos de saúde que tenham a
planta como matéria-prima numa via expressa, agora
que a Comissão de Narcóticos reconheceu sua utilidade médica.

6

O valor simbólico da resolução da ONU é intangível. O valor de negócio, não. O mercado global de
cannabis movimentou no ano passado US$ 18 bilhões. Segundo o levantamento do Banco de Montreal, ele chegará a US$ 194 bilhões até 2026. Para
a instituição financeira canadense, poucos negócios
oferecem tantas oportunidades no mundo atual do
que a indústria da cannabis.
O Canadá está na vanguarda quando o assunto
é cannabis. O país foi a primeira grande economia a
permitir o uso recreativo da maconha, em outubro de
2018. A chamada “corrida verde” criou uma bolha no
mercado. Não houve o crescimento em vendas e os
ganhos imaginados.
Quase um ano depois da liberação, os canadenses
compraram 11.707 kg de cannabis seca. Mas os produtores tinham um total de cerca de 165.000 kg de
produtos acabados e inacabados prontos para venda:
mais que o suficiente para atender a demanda por um
ano inteiro. Uma das motivações das autoridades canadenses para legalização da maconha foi o combate
às atividades ilegais. Mas isso ainda não se tornou

“Podemos desenvolver uma cadeia
produtiva da cannabis: investir em
tecnologias para criar produtos finais
refinados, cosméticos, alimentos,
remédios e tratamentos”

realidade. Segundo o Statistics Canada, cerca de 75%
dos usuários de maconha ainda usam cannabis ilegal.
De aprendizado da experiência canadense fica
a necessidade de se organizar uma rede de distribuição com capilaridade para atender à demanda. E
respeitar também a questão da oferta e da procura.
Entre as razões apontadas por especialistas para a
manutenção de um mercado ilegal, apesar da legalização, está o fato de as lojas oficiais serem mais
longe e cobrarem mais caro.
Além do Canadá, África do Sul, Uruguai e, mais
recentemente, o México também legalizaram o uso
recreativo da maconha. Nos Estados Unidos, somente
em alguns estados o uso recreativo é liberado. Mas,
segundo levantamento da consultoria Whitney Economics, atividades ligadas à cannabis já empregam
300 mil pessoas em território americano – mais do
que as fabricantes de cerveja, que contam com cerca
de 80 mil trabalhadores. Somente no estado da Califórnia a indústria de cannabis renderá cerca de US$
1 bilhão em impostos aos cofres públicos em 2020.
Polo disruptivo
No Brasil, um dos atores fomentadores desse
ecossistema é a The Green Hub (TGH). A empresa
iniciou sua operação em 2016, na esteira de um problema sanitário que afligiu parcela dos brasileiros.
“Naquela época, as mães estavam batalhando junto
à Anvisa para ter acesso a medicamentos a fim de

tratar seus filhos”, recorda o diretor de Negócios
Marcelo Grecco.
O caso foi o clique que faltava para Marcelo e
Marcel Grecco se juntarem a Alex Lucena e fundar a
empresa, que aposta na tríade cannabis, inovação e
tecnologia para crescer. “A The Green Hub une uma
perspectiva de negócio a nossos sonhos pessoais. Já
trabalhávamos com startup e queríamos desenvolver
algo disruptivo, escalável e com potencial para mudar
o mundo”, conta Grecco.
Estrategicamente, a visão foi começar preparando
o mercado brasileiro para o tema, envolto por desinformação e bastante preconceito. No início, a TGH
funcionou como um polo disseminador de informações do mundo inteiro, um trabalho de curadoria. Em
seguida, começaram a fornecer dados primários: relatórios que apresentavam o potencial desse mercado no Brasil e na América Latina.
“Nossa postura nunca foi de ativismo. Atuamos
fazendo advocacy para ir formando esse ecossistema.” O trabalho com dados, explica Grecco, elevou o
conhecimento junto a formadores de opinião, passo
importante para o desenvolvimento do ecossistema
do negócio. “Passamos então a nos posicionarmos
como aceleradores de startups.”
Acelera, cannabis
Como aceleradora, a The Green Hub identifica e
mapeia projetos ligados à área medicinal, validando sua
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Marcelo Grecco, o diretor de Negócios
da The Green Hub
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potencial atuação no mercado. O Centro em Excelência
Canabinoide (CEC) foi o primeiro negócio acelerado. A
instituição funciona como um multiplicador e referência
de acesso especializado no uso medicinal da cannabis,
comandado pelo neurocirurgião Pedro Pierro.
Outras duas startups são aceleradas pela TGH: a
Jamba, que desenvolve um programa social em comunicação, e a CannaPag, fintech voltada para pagamentos personalizados para o mercado da cannabis
no Brasil. Pioneira, a CannaPag oferece um sistema
de Internet Bank para as associações de pacientes e
estabelecimentos de saúde. Nasceu a partir do problema que uma associação de pacientes de cannabis
enfrentava para ter acesso a métodos de pagamento
que atendessem suas necessidades.
A TGH continua focada na missão de despertar
consciências sobre o tema. Um braço importante nesse sentido é o Cannabis Thinking 2.0, lançado neste
ano. Realizado numa plataforma online, o evento reuniu os maiores nomes do setor da cannabis para falar sobre política, sustentabilidade, medicina, ciência,
economia, impactos sociais, inovação e tecnologia. E
contou com também com pitch sessions.
O Cannabis Thinking foi realizado em março, antes de a pandemia mudar as dinâmicas sociais, laborais e de negócios de Brasil. E desacelerar os planos
da TGH. Mas o mercado acelerou. “Quando chega a
pandemia, o mundo mudou com relação a cannabis,
mesmo o setor recreativo. Em duas semanas virou
produto essencial. Começou a ser usada para insônia,
ansiedade. Você começa a ver esse lado medicinal
indo para outros lugares”, analisa Grecco.
Ele vê com bons olhos esse desdobramento de
um outro fenômeno, iniciado em 2018, a associação
do cânhamo, fonte do CDB (Cannabidiol), à saúde e
bem-estar. “Os estudos estão avançados. Há muita
pesquisa sobre DNAs, para ver como organismo reage a cada canabinoide. Isso se desdobra nas microdosagens: a recomendação da quantidade certa do
princípio ativo, evitando, por exemplo, que o paciente
fique com muito sono ou paranoico”, explica.
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Commodity do futuro
Para Grecco, a planta hoje é a commodity que
pode tirar o Brasil da recessão econômica na qual
o país submergiu nas últimas décadas. A cannabis
é uma planta única, milenar, que se divide em hemp
(ou cânhamo) e maconha. O primeiro tem alto teor de
CDB e baixo THC (Tetrahidrocanabinol); o segundo é
o contrário: altos valores de THC e baixo CDB.
O THC tem efeitos psicoativos e pode tratar algumas doenças, mas foi usado para demonizar a canna-

bis. Já o cânhamo tem mais de 25 mil aplicações e é
cercado por curiosidades histórias: a primeira bandeira dos Estados Unidos tinha cânhamo; a primeira
Constituição norte-americana foi feita com papel de
cânhamo, assim como as velas das caravanas portuguesas que vieram para as Américas.
Fatos históricos à parte, as duas vertentes da
cannabis se quebram em quatro áreas de atuação:
industrial (de papel a concreto, passando pelo setor
têxtil); saúde e bem-estar (de óleos a infusões), medicinal e recreativo.
“No caso do cânhamo, você usa da folha até a
raiz. Você pode produzir de biocombustível a tecidos,
de uma forma bem sustentável, visto que usa menos
água que o algodão. Na verdade o preconceito contra a
cannabis foi sendo construído por algumas indústrias,
como a de algodão, a farmacêutica, para ocupar esses
espaços. Como era usada também para fins recreativos por grupos marginalizados – como indígenas, negros e mexicanos – usou-se também do racismo para
desmerecer a planta. O nome ‘marijuana’ é fruto desse
movimento preconceituoso, numa tentativa de associação pejorativa a mexicanos”, explica Grecco.
No Brasil, o uso amplo da cannabis ainda está distante do patamar visto na América do Norte e Europa. Há um esforço direcionado exclusivamente ao
uso medicinal.
Para Grecco, a planta pode trazer uma revolução
verde para o Brasil, num projeto que una pequenos
produtores, empreendedores e cientistas. “O Brasil
pode ter uma grande vantagem nesse mercado, porque há terras e mais terras. Nossas produções agrícolas alimentam o mundo. Por que não investir em
mais essa commodity?”
Ele acredita que a cannabis pode levar o país a
ocupar um outro patamar no comércio global, deixando de ser visto somente como exportador de commodities. “Podemos desenvolver uma cadeia produtiva
da cannabis: investir em tecnologias para criar produtos finais refinados, cosméticos, alimentos, remédios e tratamentos.”
Apenas no Brasil, milhões de pessoas poderiam
encontrar no uso medicinal da cannabis melhor qualidade de vida. O cofundador da TGH destaca que hoje
o país vive uma grave contradição, pois regulamentou
a comercialização de medicamentos à base de cannabis, reconhecendo seus efeitos terapêuticos, mas não
o cultivo. Isso dificulta as pesquisas e acaba por impedir o acesso aos produtos para a maioria absoluta
da população. Grecco lembra que o governo brasileiro
votou contra a retirada da maconha da lista de drogas
perigosas da ONU.

É para que essa oportunidade não seja perdida
que a The Green Hub trabalha. “Sou muito businness, mas a motivação lá atrás a gente não perde.
Sempre lembro do começo, as crianças com autismo que, com medicação adequada, conseguem
frequentar escolas, um ganho em qualidade de vida
imenso. O mesmo caso de mulheres com fibromialgia, que não conseguiam trabalhar antes. A cannabis trata o mal de Parkinson e o de Alzheimer. Pode
ser usado no combate à fome e na promoção do desenvolvimento sustentável. Não faz sentido algum
proibir algo que pode colocar o Brasil em patamar
internacional, além de ajudar a saúde das pessoas”,
resume Grecco.
O empurrãozinho virá do Norte, aposta: “Os Estados Unidos vão ajudar a regulamentar a cannabis,
tirar da ilegalidade e levar para legalidade. O dia em
que o governo norte-americano federalizar a cannabis a gente pode comemorar!”
Enquanto a regulamentação plena não vem, empresas como a TGH continua preparando o terreno
para as sementes germinarem. A certeza é que germinarão. Grecco sonha em acelerar os primeiros unicórnios do mercado de cannabis da América Latina.
Um futuro verdejante. •
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O atraso se deve tanto à inação do Poder Executivo quanto do Legislativo: a tramitação do Projeto de
Lei 399/2015, que regulamenta o cultivo da cannabis
para uso medicinal e industrial, está parada no Congresso Nacional.
Para Grecco, um passo importante é tirar o cultivo da ilegalidade. O ônus de manter a planta ilegal é
pesado: desde produtos de má qualidade e que não
pagam impostos até o aumento da violência. Sem falar nos milhares de vidas perdidas. Os problemas não
cessariam com uma eventual aprovação do PL 399.
Há um longo caminho a ser percorrido. “A primeira missão é construir um alicerce sólido para quem
quiser trabalhar nesse ecossistema e tenha as condições mínimas necessárias para ser bem-sucedido.
Conectar oportunidades, fazer advocacy, para que os
investidores tenham segurança pra navegar”, explica.
O Brasil não tem um braço institucional dedicado
a preparar a operação desse novo mercado. Se o PL
fosse aprovado já na volta do recesso parlamentar,
geraria mil perguntas: desde onde plantar, que tipo
de semente e para quem vender, por exemplo. Foi o
que aconteceu no Equador, onde o governo aprovou e
não se envolveu no desenvolvimento ou estruturação
desse mercado.
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Negócios
acelerados
Por Gustavo Lopes
Pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria
Lynceo Falavigna
Pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina
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Marcelo Hoss
Pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria
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No Brasil o tema empreendedorismo vem se popularizando cada vez mais,
ainda mais com a pandemia e a alta na taxa de desemprego. Em um país que
busca estabilidade na economia, as altas taxas de mortalidade de pequenas
empresas estão se tornando cada vez mais preocupantes. Com o passar do
tempo o termo empreendedorismo está sendo mais discutido dentro das
universidades e entre a gama de jovens que buscam tornar-se diferenciais
no mercado, sendo donos dos seus próprios negócios. Entretanto, grande
parte dos pequenos empresários não possuem conhecimento e estratégias
de gestão, agindo de forma empírica e sem planejamento.

11
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esmo havendo um começo promissor, as
empresas ou produtos acabam não tendo
sucesso, ou não atingindo seu potencial
máximo. São esses empreendedores, considerados inexperientes, imaturos e sedentos por novas ideias, que a metodologia proposta pelo modelo
Startup Enxuta (SE) tenta orientar. Uma startup pode
ser definida como um grupo de pessoas à procura
de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando com ideias diferentes das usuais e com o
intuito de gerar um negócio em condições de extrema
incerteza.
O modelo SE proposto por Eric Ries, empreendedor e autor de “A Startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar
empresas extremamente bem-sucedidas”, reduz o
desperdício e aumenta as chances de sucesso de
um novo negócio. Esse formato sugere uma maneira diferente de pensar, construir produtos e serviços
inovadores propondo opções para que seu negócio
se torne sustentável. A não utilização dos princípios
propostos pelo modelo Startup Enxuta pode dificultar
ou retardar o desenvolvimento da empresa/produto
que está entrando em um mercado inovador. Os princípios propostos podem trazer diversos benefícios
para o negócio como, evitar desperdícios, melhorar
o desempenho dos funcionários, identificar pontos
cruciais onde o empreendedor deve agir para alavancar seu negócio, entre outros.
Embora existam argumentos favoráveis ao uso do
modelo Startup Enxuta, não existem informações disponíveis sobre seu uso e sua eficácia em empresas
incubadas. Os empreendedores utilizam as incubadoras como base para iniciar seus negócios, buscando
suporte e auxílio para que seu produto/empresa seja
estruturado, de forma correta e eficiente.
Para verificar como o modelo de Startup Enxuta se
encaixa no universo das incubadoras, analisei o ecossistema da Incubadora Tecnológica de Santa Maria
(ITSM), localizada no Campus da Universidade Federal
de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Além de prestar
suporte aos alunos da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), a ITSM tem como finalidade incentivar
a inovação e o empreendedorismo. Há diferentes perfis de empreendedores, sendo um deles o empreendedor acadêmico, o qual terá maior ênfase nesse estudo.
Como as empresas da ITSM são empresas tecnológicas, com características inovadoras, utilizar os
princípios de uma Startup Enxuta seria importante
pelo fato de proporcionar a essas empresas métodos
que facilitem seus procedimentos, tornando-se mais
ágeis, podendo obter melhores resultados; ou en-

tão demonstrar rapidamente que a empresa não tem
perspectiva de crescimento, evitando investimentos
sem retorno. Detectar a importância dos princípios
de uma Startup Enxuta nas empresas da ITSM tem
a finalidade de compreender se esse modelo tende a
ser bem aceito por esse tipo de empresário, permitindo incentivar o crescimento das empresas incubadas, dando ênfase no desenvolvimento de tecnologia
e inovação na UFSM. Assim, esta pesquisa tem como
objetivo geral identificar as contribuições do modelo
SE para as empresas da ITSM.
Análise de mercado
As empresas da Incubadora Tecnológica de Santa
Maria (ITSM) podem ser divididas em produto, serviço
e software. A divisão geral é constituída da seguinte
forma: seis empresas de software, quatro que trabalham com produtos e duas do setor de serviços. No
quesito inovação, sete desses empreendimentos se
consideram inovadores. Entre eles, cinco trabalham
com desenvolvimento de software e são caracterizados como empresas de base tecnológica e dois possuem produto como tipo de negócio.
Utilizar diferentes estratégias já não é mais um
diferencial no mercado, o que realmente faz com que
a empresa/processo/produto se tornem mais competitivas, diferenciando-se das demais é a inovação.
Algumas empresas incubadas não podem ser classificadas como inovadoras pois atuam em mercados
já estabelecidos, embora algumas possuam discreto
grau de inovação tecnológica. O modelo de Startup
Enxuta proposto por Eric Ries é voltado para empresas consideradas inovadoras, que buscam inserir
produtos inexistentes no mercado ou transferir conceitos entre mercados distintos, situação identificada
em apenas sete dessas empresas. A respeito do produto fornecido por esses empreendedores, cinco estão em fase de desenvolvimento (incubadas em média há 15 meses) e outros sete demoraram em média
20 meses para desenvolver o produto.
Além desse tempo, as empresas discutiram suas
ideias em média seis meses antes de entrar na incubadora. Tais dados sugerem um longo ciclo de
desenvolvimento. Outra informação obtida dos respondentes foi o tempo até a primeira interação com
um cliente. Pode-se observar que essa interação já
foi realizada por 75% das empresas, que demoraram
em média quatro meses para realizá-la, e 78% das
que interagiram com um potencial cliente já realizaram uma venda bem-sucedida, demorando em média
três meses para realizá-la após o contato. A respeito
da sustentabilidade, 50% das empresas considera-

Princípios da Startup Enxuta
Para realizar a análise da presença e importância dos princípios da Startup Enxuta nas empresas
da ITSM foram realizadas perguntas para cada um
dos princípios do modelo SE proposto por Eric Ries.
O primeiro item a ser analisado é a interação com
o cliente. Pode-se observar que 75% das empresas
utilizam a opinião do cliente para desenvolvimento
do produto. Ainda, com base nas informações fornecidas pelos respondentes, foi observado que 89%
dessas empresas levam em consideração a opinião
do cliente desde o início da empresa. Seis dessas
empresas já lançaram o produto no mercado, e 83%
(5 entre 6) delas consideram que os clientes estão
satisfeitos com os produtos oferecidos pela empresa.
Por fim, 92% das empresas consideram importante

realizar essa interação com o cliente, embora nem
todas coloquem isso em prática.
Tal percepção dos empreendedores é coerente
com a visão de Eric Ries, que enfatiza tal necessidade,
visto que o ajuste do produto com o mercado aumenta
as taxas de sucesso de produtos inovadores fazendo
com que o produto tenha uma maior adesão.
O segundo princípio é a organização interna das
empresas. O fator determinante da organização interna é a agilidade com que as empresas resolvem seus
problemas, 67% das empresas se consideram ágeis
quando necessário solucionar um problema de forma
rápida, e 92% delas consideram isso importante. Solucionar os problemas de forma rápida faz com que as
empresas não demandem tempo com algo que muitas
vezes não é necessário, em uma startup, ser ágil é significativamente importante para buscar resultados de
forma rápida e eficaz, se tornando um diferencial na
hora de alavancar seu negócio.
Consequentemente, as empresas têm que estar
com os processos definidos, padronizados e interligados, 58% dessas empresas afirmam ter essa padronização e interligação dos processos. Isso faz com que
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ram que suas receitas ainda não cobriram os custos
operacionais, as que já atingiram esse ponto levaram
uma média 10 meses. O público alvo que cada uma
pretende atingir está bem definido para 92% das empresas, sendo esse variado devido à diversidade de
produtos, serviços ou softwares.
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a empresa tenha maior facilidade na hora de investigar
ou checar algum problema, tornando-o mais visível.
O terceiro princípio estudado são os indicadores. Na
ITSM, 50% dos empreendedores estão desenvolvendo
indicadores. De acordo com essas seis empresas, 50%
estão analisando e alimentando esses indicadores
para ter conhecimento estatístico a respeito de seus
negócios e 50% utilizam os resultados para realizar
melhorias na empresa.
Os dados sobre o retorno de determinada inovação ou até mesmo sob determinado investimento são
realizados por 17% dessas empresas. Apenas uma
das 12 empresas possuem dados do investimento
realizado para alcançar novos clientes, o retorno que
isso acarreta e a taxa de repetição de compras dos
clientes existentes. Apesar da maioria das empresas
não desenvolverem indicadores ou não alimentar o
sistema com eles, 100% dessas empresas consideram importante o seu desenvolvimento para ter um
controle a respeito do seu próprio negócio. Por fim,
muitas vezes se torna difícil a criação e alimentação
de indicadores, levando em consideração que a empresa está buscando a inserção no mercado ou nem
mesmo lançou seu produto ainda, o que acaba dificultando a coleta de dados e análise sobre eles, ten-

do em vista que a maior preocupação até então seria
desenvolver o produto.
Na visão de Eric Ries, a criação de indicadores auxilia a empresa a definir aquilo que realmente está trazendo retorno a ela, e fazer um investimento sem objetivo pode conduzi-la à falência, pelo fato da empresa
não ter conhecimento a respeito dos seus resultados,
além de que muitas vezes os empresários acabam se
iludindo com seus próprios negócios. O quarto princípio a ser observado é o ciclo de interação dessas
empresas com o cliente. O mesmo está sendo utilizado
por duas (17%) das empresas, as quais buscam implementar as melhorias propostas pelos clientes sempre
que necessário, dessas duas companhias que realizam
o ciclo, a Empresa A realiza com uma frequência de
quatro meses e Empresa B realiza o ciclo conforme
análise da demanda do cliente. Conforme percepção
dos entrevistados, 83% consideram importante realizar o ciclo de interação para que possam obter feedback constante do produto e então tomar decisões
estratégicas.
A dificuldade encontrada nessas empresas em relação à criação de um Mínimo Produto Voável (MVP) e
realizar o ciclo de feedback construir-medir-aprender
é notória devido a inexperiência no desenvolvimento

Apesar da maioria das
empresas não desenvolverem
indicadores ou não alimentar
o sistema com eles,
100% dessas empresas
consideram importante o seu
desenvolvimento para ter um
controle a respeito do seu
próprio negócio

to mais altos esses valores, maior será o crescimento
e rendimento da empresa. Esses pontos também podem ser interpretados como motores de crescimento, 92% das empresas consideram importante ter em
mente o que faz alavancar seus negócios – seu motor
de crescimento –, o qual tem como objetivo determinar
o ajuste produto/mercado.
Os motores de crescimento levam como base
ferramentas para que o ajuste produto/mercado seja
atingido. Com relação ao motor de crescimento recorrente, 91% das empresas buscam manter os antigos
clientes satisfeitos, aumentando a taxa de repetição de
compras dos clientes existentes, o que é considerado
o ponto-chave do motor de crescimento recorrente.
Quanto ao motor de crescimento viral, que é quando o
produto se torna “febre”, se espalhando muito rápido,
com grande adesão no mercado repentinamente, 25%
das empresas consideram que seus produtos são muito requisitados no mercado, a ponto de ser desejado
por todos, concluindo que as empresas estão focando
em um nicho de mercado, já que apenas 25% consideram seus produtos voltados para o mercado em massa. Pode-se concluir que trabalhar com um nicho de
mercado facilita no desenvolvimento do produto, trazendo mais facilidade na hora de introduzir o produto.
Entre as empresas que realizam investimento para
obter clientes, 67% afirmaram que o retorno sobre
esse investimento é válido. Uma empresa pode não
saber se já está com seu produto encaixado com o
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do produto, com longos ciclos e também pela situação
financeira que as empresas se encontram. Ainda, as
empresas que estão em fase de desenvolvimento de
software ou do produto e que ainda não realizaram o
ciclo de interação com o cliente afirmam que pretendem realizar esse ciclo. Um dos pontos negativos de
não realizar o ciclo de criação do MVP é que muitas
vezes as empresas acabam não se dando conta de que
o negócio não está trazendo resultados satisfatórios e
muitas vezes até não têm perspectiva de crescimento, fazendo com que o empresário perca anos tentando implementar um produto que não terá adesão no
mercado. O quinto princípio investigado é a criação de
MVPs por essas empresas. Conforme informação obtida dos respondentes, 17% das empresas estão desenvolvendo MVPs e 67% dessas empresas consideram
que seria/é importante lançar pequenas amostras do
produto antes de se lançar no mercado para tomar decisões estratégicas como preservar ou pivotar.
Concluiu-se que as empresas da ITSM não estão
criando pequenas amostras do produto no mercado.
Isso ocorre em parte devido a cinco empresas ainda
estarem em fase de desenvolvimento do produto e
duas trabalham como prestadoras de serviço. As empresas de serviço não têm como característica o lançamento de pequenas amostras, tendo em vista que
elas buscam criar/fornecer aquilo que tem maior adesão no mercado conforme necessidade do cliente. A
respeito do sexto princípio, realização de testes múltiplos, apenas uma empresa está utilizando esse princípio proposto pelo modelo Startup Enxuta. A frequência
de utilização desse modelo varia conforme mudanças
realizadas no sistema da empresa, o empreendedor
afirma que os testes auxiliam na busca de melhores
resultados e que esses resultados são implementados
no produto. Apesar da pouca utilização pelas empresas da ITSM 67% delas consideram importante a realização desses testes para solucionar problemas ou até
mesmo para decidir qual a melhor solução ou aquilo
que irá trazer maiores benefícios para a empresa. A
não utilização desse tipo de teste pode ser dada devido a dificuldade de verba e de tempo, muitas vezes os
empresários preferem discutir e solucionar os problemas verbalmente dentro da empresa do que realizar a
criação de dois modelos e comprar esses no mercado
devido ao alto custo e demanda de tempo.
O último princípio analisado é o motor de crescimento dessas empresas. Eric Ries define que a taxa
de crescimento de uma empresa está interligada a
três pontos específicos: a rentabilidade proporcionada
a cada cliente, o custo de obter novos clientes e a taxa
de repetição de compras dos clientes existentes; quan-
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mercado, há diversas maneiras de atingir esse objetivo, entretanto, ir em busca de novos clientes de forma contínua pode fazer com que ela conquiste novas
fatias do mercado. Na incubadora, 75% das empresas
estão em constante busca de novos clientes.
Ao introduzir a metodologia Startup Enxuta, Eric
Ries cita que essa metodologia objetiva suprir as
necessidades de pessoas que buscam empreender;
porém, devido à inexperiência, não possuem um conhecimento amplo a respeito de gestão. Uma das conclusões traçadas neste estudo é que realmente uma
parte significativa dos empresários da ITSM considera
importante o modelo proposto Ries, entretanto acabam
deixando a desejar na hora da implementação.
Muitos deles acabam optando por realizar caminhos
mais curtos/fáceis, que podem acabar trazendo resultados inferiores no longo prazo, caso procurem perseverar sobre uma ideia com baixa adesão ao mercado.
Outro fator determinante é que algumas das empresas
abordadas nesse estudo não são empresas consideradas inovadoras, que estão buscando a inserção de um
produto diferenciado no mercado, acarretando a falta
de necessidade de essas empresas utilizarem os princípios propostos por Eric Ries. Muitas empresas estão
preocupadas somente em conseguir lançar o produto
no mercado, não dando importância para metodologias
que possam facilitar nesse ajuste produto/mercado e
que possam consequentemente reduzir o tempo e o
investimento financeiro.

Conclusões
Apesar da importância em utilizar os princípios
propostos pelo modelo Startup Enxuta, a maior parte
dos princípios é pouco utilizada. Os três princípios
mais utilizados pelos empresários da ITSM são: realizar a interação com o cliente, organização interna
das empresas e indicadores; os demais são utilizados
por menos de 17% das empresas observadas. Isso
pode ser explicado em parte pelos recursos demandados na aplicação de alguns princípios (como testes
múltiplos), que as empresas acabam julgando improdutivo realizar tais atividades. Nesse caso, embora
a empresa tenha ciência desses conceitos, ela não
percebe uma boa relação entre o custo e o benefício
dessas práticas.
Essa evidência acaba por questionar a adequação
de certos princípios à realidade dessas empresas. O
Ciclo de feedback construir-medir-aprender é considerado o centro do modelo SE, que consiste em criar
um MVP para realizar a interação com o cliente, implementar as melhorias e assim sucessivamente. Esse
ciclo não está sendo utilizado pelas empresas da ITSM,
mesmo que uma parte significativa desses empreendedores considere importante a criação de MVPs e
realização do ciclo de interação. Em geral, observase um longo ciclo de desenvolvimento dos produtos,
o que reforça o questionamento sobre a aplicabilidade
do modelo a essas empresas.
O modelo Startup Enxuta é considerado um modelo que visa auxiliar os empreendedores inexperientes, reduzindo o desperdício e aumentando as chances de sucesso de um novo negócio. Conforme Eric
Ries, a falta de conhecimento relacionado a gestão
pode arruinar muitos negócios com um futuro promissor. Os empresários demonstraram algum conhecimento sobre os princípios que fundamentam o
modelo e os julgam importantes, embora sua baixa
utilização sugere a necessidade de aprofundar essa
investigação. Identificar se a falta de uso do modelo
decorre apenas de falta de informação é um ponto
crítico. Nesse caso, um conhecimento superficial sobre como implementá-los a um baixo custo poderia
explicar a não adoção desses princípios, visto que
sua importância é reconhecida.
Porém, outra hipótese que pode ser delineada para
baixa adoção é que as condições reais de uma startup
incubada não permitem a aplicação desses princípios.
Nesse caso, a adoção de um sistema de mentoria por
parte da incubadora pode mitigar a falta de informação,
mas o sucesso dessas empresas pode depender também de uma adequação desses princípios à realidade
das empresas incubadas. •

USINA

BELO MONTE
Energia da Amazônia essencial para o Brasil

A Usina Hidrelétrica Belo Monte e
seus empregados seguem totalmente
focados na missão de gerar energia
e desenvolvimento para o país.
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Brasil
4.0
Por Kelly Nascimento
Editora de Insight Bioma

O futuro das nações é digital. No caso do Brasil, são muitos
desafios a ser vencidos. Há um longo caminho a ser
percorrido para que o país tenha uma posição competitiva
frente às grandes nações. Entre as tarefas que o Brasil
para novos modelos de negócios ativados digitalmente até
fortalecer os mecanismos de governança e coordenação das
políticas da Indústria 4.0, passando por um incremento na
segurança cibernética.
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tem para realizar estão desde reduzir a incerteza tributária
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OCDE recomenda que o país implemente
uma variedade de medidas complementares para entrar na rota do progresso 4.0.
Para a entidade, as tecnologias digitais hoje
têm a função de fomentar a inovação e a produtividade
em empresas. Nesse cenário, as redes de banda larga
de alta velocidade fornecem às pessoas e às empresas acesso aos serviços governamentais e mercados
internacionais, além de poder ajudar a reduzir desigualdades. A digitalização pode ajudar a reduzir encargos regulatórios e a informalidade. Também pode
aumentar a eficiência dos gastos públicos, oferecendo, portanto, mais recursos para políticas. Recursos
para a educação on-line oferecem novas ferramentas
de ensino e fornecem novas oportunidades de formação, além de contribuir para a melhoria das qualificações dos trabalhadores e pessoas em geral.
Contudo, a transformação digital pode acentuar
desigualdades existentes, principalmente entre pessoas muito qualificadas e as pouco qualificadas, empresas grandes e pequenas, bem como entre regiões
urbanas e rurais. As políticas são essenciais para ga-

rantir que os potenciais benefícios da transformação
digital sejam compartilhados em toda a economia e
com a sociedade.
A Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), em
especial, tem um potencial significativo para inovações
de processos e ganhos de eficiência. Sensores modernos possibilitam a coleta de grandes quantidades
de dados, que podem ser processados por dispositivos
inteligentes e introduzidos em decisões de produção.
Os conjuntos de big data resultantes criam ainda mais
benefícios, incluindo a integração de novos serviços e
prestadores de serviços na cadeia de valor.
Apesar do amplo acesso à Internet, as empresas
brasileiras ficam para trás em relação às empresas
nos países da OCDE, no que diz respeito ao uso da
Internet e de tecnologias digitais, em grande parte
como resultado da baixa adesão por parte das pequenas e médias empresas (PMEs). A manufatura avançada (a combinação de tecnologias digitais, robótica,
IoT e análise de dados para melhorar os processos
de produção e a qualidade do produto) ainda está em
uma etapa inicial.

A IoT tem um potencial
significativo para inovações
de processos e ganhos de
eficiência

Em junho de 2019, o Brasil lançou o Plano Nacional de IoT, com o objetivo de “promover a implementação da IoT como um instrumento de desenvolvimento sustentável para a sociedade brasileira, capaz
de aumentar a competitividade, fortalecer as cadeias
de produção nacionais e promover uma qualidade de
vida melhor”. O plano especifica 75 iniciativas, organizadas ao longo de quatro eixos temáticos transversais. O agronegócio e a manufatura estão entre os
setores prioritários do plano, com vistas à melhoria
de competências para um mundo digital.
O Brasil fez um progresso substancial na facilitação do acesso à educação nas últimas décadas. No
entanto, apesar do aumento nos gastos com educação e do amplo de acesso aos ensinos fundamental e
médio de forma gratuita, o nível de escolaridade continua baixo. Mais de 50% dos brasileiros não se formaram no ensino médio e 17% não concluíram o ensino fundamental. Esses números estão bem acima da
média da OCDE que é de 2%. As matrículas em cursos de formação profissional e de graduação técnica
são baixas, com apenas 3,8% dos alunos do ensino

Tecnologia, aliada da sustentabilidade
Em todo o mundo, as atividades ligadas à agricultura, à silvicultura e ao uso da terra são responsáveis
por um quarto do total de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Por sua vez, conseguia-se reduzir
as emissões gerais provindas da agricultura, silvicultura e uso da terra nos últimos anos, atingindo uma
produção mais ecologicamente correta, além de um
crescimento significativo de produtividade graças ao
combate ao desmatamento.
Infelizmente o cenário mudou. Dados recentes
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
sugerem que o desmatamento de parte da floresta
amazônica brasileira está aumentando novamente.
Em especial, o desmatamento entre agosto de 2018
e julho de 2019 foi cerca de 30% maior do que no
período anterior.
Estimular o desenvolvimento de um setor agroalimentar competitivo, sustentável e resiliente é uma
prioridade alta nos países da OCDE. Uma vez que, recentemente, as emissões vêm aumentando em vez de
diminuir, o Brasil terá que intensificar a aplicação de
políticas para cumprir as promessas feitas no Acordo
de Paris para 2025, de reduzir as emissões de GEE
em cerca de um terço das emissões de 2018.
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médio optando por cursos técnicos. O nosso baixo
desempenho no Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (Programme for International Student
Assessment, PISA) da OCDE sugere uma baixa qualidade de ensino, bem como grandes disparidades nos
resultados, dependendo do contexto socioeconômico
dos alunos.
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Embora o combate ao desmatamento ilegal continue sendo uma prioridade a esse respeito, as tecnologias digitais também podem ser um instrumento
poderoso, tornando a agricultura mais eficiente (por
exemplo, combinando a análise de dados com as
máquinas de agricultura de precisão) e ajudando os
responsáveis por elaborar as políticas a aumentar a
eficiência e a expandir o leque de opções para a escolha de políticas.
Uma das áreas em que o Brasil tem um grande potencial para reduzir os GEEs, além do desmatamento
da floresta tropical, é na produção de carne bovina,
uma das principais fontes de emissão na América Latina e Caribe. A OCDE alerta para a alta, no Brasil, das
emissões diretas da agricultura. Segundo a entidade,
isso se deve quase que exclusivamente devido à expansão de rebanhos de gado bovino. A Organização
recomenda que o país considere incentivar práticas
sustentáveis para a criação de gado e também cultivo
de lavouras. Uma das medidas sugeridas é a tributação pigouviana (que leva em conta os efeitos externos da pecuária no clima global).
Os sistemas de Integração Lavoura-PecuáriaFloresta (ILPF) foram propostos como uma maneira promissora para o Brasil reduzir as emissões de
GEE e superar os efeitos de décadas de monocultura, incluindo erosão do solo, perda de fertilidade,
assoreamento dos cursos d’água e poluição da água
e do solo. Essa estratégia propõe a integração de diferentes sistemas de atividade agrícola, incluindo a
pecuária, dentro de uma mesma área (por meio de

cultivo consorciado, rotação de culturas ou sucessão) podendo, assim, melhorar os ciclos biológicos
de plantas e animais, insumos e resíduos, reduzindo
a pressão ambiental e os GEEs, e possibilitando o uso
da terra durante o ano todo, além de aumentar a produtividade.
As taxas de adoção das práticas de agricultura
com soluções ambientais inteligentes têm sido de
moderadas a baixas em muitos países da América
Latina, especialmente entre os pequenos agricultores familiares. Entre as barreiras para a adoção estão
a falta de compreensão das tecnologias oferecidas, a
falta de habilidade na gestão de cultivo, treinamento
e assistência técnica insuficientes para os agricultores, assim como os altos custos iniciais para a adoção da tecnologia.
A OCDE reitera que a transformação digital é crucial para reduzir muitas dessas limitações de forma
significativa, ao fomentar técnicas de agricultura com
soluções ambientais inteligentes. O Brasil poderia
também considerar um apoio mais direcionado para a
inovação na tecnologia de pecuária de precisão, uma
vez que essa área de atividades agrícolas tem um alto
potencial de crescimento e já está atraindo bastante
atenção internacional. Prova disso foi a decisão da
Siemens de instalar em São Paulo seu primeiro centro de inovação de tecnologia voltado inteiramente
para a pecuária. De acordo com a Siemens, o denominado Centro de Competências de Carnes tem como
objetivo tornar-se um núcleo global para novos serviços de tecnologia destinados a melhorar os processos de produção de carne, com usos inovadores de
monitoramento e automação.
A também alemã Bosch transformou uma grande
fazenda brasileira em Goiás no primeiro projeto de
agricultura conectada, contando com o sistema de
pecuária de precisão da empresa, que utiliza a identificação de radiofrequência e a IoT para ajudar os agricultores a administrar grandes rebanhos e a manter o
monitoramento dos ganhos de peso dos animais.
Já o sucesso do BovControl, uma startup brasileira fundada em São Paulo em 2013, demonstra que
os inovadores brasileiros não precisam se esconder
atrás de grandes empresas internacionais. A tecnologia da empresa agora é aplicada em fazendas de todo
o mundo, criando uma “Internet das vacas” por meio
de seu sistema de gestão de gado em nuvem, que
ajuda os agricultores a monitorar seus rebanhos. Em
2017, a empresa entrou para a lista da Forbes como
uma das 25 startups AgroTech mais inovadoras do
mundo. O caminho é longo, mas há uma luz forte no
fim do túnel! •

Pense antes.
Pense estrategicamente.
Decida melhor.
ASSINE
INSIGHT PROSPECTIVA
O mais completo relatório
analítico da conjuntura nacional.

INSIGHT

PROSPECTIVA

| insight-bIOMA

www.insightnet.com.com/prospectiva

23

DESAFIO

Retomada

verde
Investimentos em ações ambientalmente favoráveis poderiam reduzir em
até 25% as emissões de gases do efeito estufa previstas para 2030 e trazer
o mundo para mais perto de cumprir a meta de 2 oC do Acordo de Paris
sobre Mudança Climática. As contas são do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma).
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o relatório “Lacunas de Emissões 2020”,
o braço da ONU para o meio ambiente
constata que, apesar de uma queda nas
emissões de dióxido de carbono em 2020,
causada pela pandemia de Covid-19, o mundo ainda
está caminhando para um aumento de temperatura
superior a 3 °C neste século.
Mas o jogo ainda não está perdido. Se os governos
investirem em ações climáticas como parte da recuperação da pandemia e solidificarem compromissos
emergentes de zerar suas emissões líquidas, será
possível alcançar a meta de aumento de temperatura
global controlado em 2 °C. Essa proposta poderia ser
validada já na próxima reunião climática – que ocorrerá em Glasgow em novembro de 2021.
Combinando uma recuperação verde com movimentos rápidos para incluir novos compromissos de
zerar as Contribuições Nacionalmente Determinadas

(NDCs) atualizadas sob o Acordo de Paris, os governos ainda poderiam atingir a meta mais ambiciosa de
1,5 °C . Isso se, além do compromisso formal, adotarem também mecanismos ágeis de controle, acompanhamento e fiscalização.
Inger Andersen, diretor executivo do Pnuma, observa que 2020 está prestes a entrar para a história como um dos anos mais quentes já registrados,
enquanto incêndios florestais, tempestades e secas
continuam a causar estragos. “No entanto, observamos que no pós-pandemia há oportunidade para uma
recuperação verde, podendo tirar uma grande fatia
das emissões de gases de efeito estufa e ajudar a
desacelerar as mudanças climáticas. Exorto os governos a apoiar uma recuperação verde no próximo
estágio das intervenções fiscais da Covid-19 e a aumentar significativamente suas ambições climáticas
em 2021. ”
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Linha do tempo
A cada ano, o Relatório de Lacunas de Emissões
avalia a lacuna entre as emissões previstas e os níveis
consistentes com as metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global neste século bem abaixo de 2
°C e perseguir 1,5 °C. O relatório concluiu que em 2019
as emissões totais de gases de efeito estufa, incluindo
a mudança no uso da terra, atingiram um novo máximo
de 59,1 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e). As
emissões globais de gases de efeito estufa cresceram
1,4 por cento ao ano desde 2010, em média, com um
aumento mais rápido de 2,6 por cento em 2019 devido
a um grande aumento nos incêndios florestais.
Como resultado da redução de viagens, menor
atividade industrial e menor geração de eletricidade
este ano devido à pandemia, as emissões de dióxido
de carbono deverão cair até 7% em 2020. No entanto,
esta queda só se traduz em uma redução de 0,01 °C
do nível global de aquecimento em 2050. Enquanto
isso, as Contribuições Nacionalmente Determinadas
(NDCs) permanecem inadequadas.
Verde é a cor mais crítica
Um pós-pandemia verde, no entanto, pode cortar até 25% das emissões que esperaríamos ver em
2030, com base nas políticas em vigor antes do surto
global de Covid-19. Uma recuperação verde colocaria
as emissões em 2030 em 44 GtCO2e, em vez dos 59
GtCO2e previstos – ultrapassando em muito as reduções de emissões previstas em NDCs incondicionais,
que deixam o mundo no caminho para um aumento de
temperatura de 3,2 °C.
Essa retomada verde colocaria as emissões na
faixa que dá uma chance de 66% manter as temperaturas abaixo de 2 °C, mas ainda seria insuficiente
para atingir a meta de 1,5 °C.
As medidas a serem priorizadas nessa recuperação incluem suporte direto para tecnologias e infraestrutura de emissão zero, redução dos subsídios
aos combustíveis fósseis, ausência de novas usinas
a carvão e promoção de soluções baseadas na natureza – incluindo restauração de paisagens em grande
escala e reflorestamento.
Para o Pnuma, até agora as ações para uma retomada verde foram limitadas. Cerca de um quarto dos
membros do G20 dedicaram parcelas de seus gastos,
até 3% do PIB, a medidas de baixo carbono.
Mas ainda resta uma oportunidade significativa
para os países implementarem políticas e programas
verdes. Os governos devem aproveitar esta oportunidade no próximo estágio das intervenções fiscais
da Covid-19.

O relatório também conclui que o número crescente de países se comprometendo com metas de
emissões líquidas zero até meados deste século é
um “desenvolvimento significativo e encorajador”. No
momento da conclusão do relatório, 126 países, responsáveis por 51% das emissões globais de gases de
efeito estufa, haviam adotado, anunciado, ou mesmo
estavam considerando metas líquidas de zero.
Para permanecer viável e confiável, no entanto, esses compromissos devem ser traduzidos urgentemente
em políticas e ações fortes de curto prazo e refletidos
nas Contribuições Nacionalmente Determinadas. Os níveis de ambição no Acordo de Paris ainda devem ser
aproximadamente triplicados para a via de 2 °C e aumentados pelo menos cinco vezes para a via de 1,5 °C.
Novo jeito de consumir
A cada ano, o relatório também analisa o potencial
de setores específicos. Em 2020, considera o comportamento do consumidor e os setores de navegação e
aviação. Os setores de navegação e aviação, que respondem por 5% das emissões globais, também requerem atenção. As melhorias na tecnologia e nas operações podem aumentar a eficiência do combustível,
mas os aumentos projetados na demanda significam
que isso não resultará em descarbonização e reduções
absolutas de CO2. Ambos os setores precisam combinar eficiência energética com uma rápida transição do
combustível fóssil, conclui o relatório.
Para o Pnuma, uma ação climática mais forte deve
incluir mudanças no comportamento de consumo do
setor privado e dos indivíduos. Cerca de dois terços das
emissões globais estão associadas a famílias privadas,
quando se usa a contabilidade baseada no consumo.
Os ricos têm a maior responsabilidade: as emissões do 1% mais rico da população global representam mais de duas vezes a parcela combinada dos
50% mais pobres. Esse grupo precisará reduzir sua
pegada em 30 vezes para ficar em linha com as metas do Acordo de Paris. Possíveis ações para apoiar
e permitir um menor consumo de carbono incluem a
substituição de voos domésticos de curta distância
por ferrovias, incentivos e infraestrutura para permitir o compartilhamento de bicicletas e carros, melhorar a eficiência energética da habitação e políticas
para reduzir o desperdício de alimentos.
O Pnuma é considerado hoje a principal voz global
sobre o meio ambiente. Oferece liderança e incentiva
a parceria no cuidado com o meio ambiente, inspirando, informando e permitindo que nações e povos
melhorem sua qualidade de vida sem comprometer a
das gerações futuras. •

Há alguns anos, a contribuição que o Brasil deu ao mundo ao controlar suas taxas de
desmatamento, entre 2004 e 2012, foi considerada a maior já feita por uma das partes
da Convenção do Clima. Esse protagonismo tem se esvaído. Por isso, há apreensão com
a revisão da meta climática (NDC) apresentada pelo governo brasileiro às Nações Unidas. A medida põe em risco os esforços globais para manter o aumento de temperatura
média do planeta em, no máximo, 1,5 °C até o fim deste século.
A ausência de diálogo no processo de revisão da NDC também preocupa ambientalistas. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura – movimento composto por mais
de 260 representantes do agronegócio, sociedade civil, setor financeiro e academia –
lembra que a sociedade brasileira foi fundamental para que o país apresentasse uma
meta ambiciosa na Conferência do Clima (COP) 21, em 2015, que teve como resultado a
assinatura do Acordo de Paris. Na revisão, a tradição de diálogo e escuta com a sociedade não foi respeitada.
Com a revisão da NDC, o Brasil mudou parâmetros relevantes que levantam dúvidas
sobre o seu nível de ambição e capacidade de planejamento. A falta de clareza pode
dificultar o país na atração de investidores. Mecanismos de mercado, enfatizados pelo
novo documento, podem de fato ser importantes, mas precisam ser coordenados com
diversos instrumentos e políticas.
“É justo que o país possa receber apoio externo para seus esforços de mitigação,
mas se for como contrapartida a avanços efetivos. É fundamental o país alcançar
a significativa redução e trabalhar pela eliminação do desmatamento ilegal de seus
biomas e combater a ilegalidade. Entretanto, a menção às políticas públicas como
parte da estratégia para cumprimento da meta climática foi retirada nessa revisão da
NDC, gerando incertezas e insegurança jurídica”, manifestou-se, por meio de nota, a
Coalizão Brasil.
A redução percentual (de 37% e 43% em 2025 e 2030, respectivamente, tendo como
base 2005) permaneceu a mesma na revisão, sendo mesmo confirmada a redução de
43% em 2030, o que até então havia sido feito somente de forma indicativa. Mas a menção à meta absoluta em gigatoneladas de carbono foi retirada, o que chama a atenção,
uma vez que o Brasil tinha o grande diferencial de ser o único país emergente a possuir
uma meta de redução absoluta de gases de efeito estufa.
Os compromissos assumidos tanto no âmbito do Acordo de Paris quanto na Política
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) só serão cumpridos se o país estabelecer
uma governança climática que tenha efetividade e que promova meios de implementação adequados, o que ainda não é uma realidade. A PNMC, por exemplo, traz metas para
2020 que ainda não saíram do papel.
Vale lembrar que o mecanismo de aumento da ambição do Acordo de Paris foi inspirado em uma proposta brasileira. A ideia era que os países apresentassem metas voluntárias desde que sempre progressivas, buscando-se gradativamente que os compromissos climáticos se tornassem mais ambiciosos.
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Brasil na contramão
do clima
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É hora de uma nova
abordagem para a

igualdade
racial
Por Earl Fitzhugh, JP Julien,
Nick Noel e Shelley Stewart
Sócios da McKinsey

O ano de 2020 foi de perdas. Primeiro, vidas foram perdidas – em todo
o mundo e nos Estados Unidos em particular. Essas vidas perdidas são
desproporcionalmente vidas negras. Em 2020 assistimos os assassinatos
de George Floyd, Breonna Taylor e incontáveis outros nas mãos da polícia,
e as mortes de mais de 46.000 negros norte-americanos de Covid-19.
De acordo com o American Public Media Research Lab, a nova taxa de
dos americanos brancos. A disparidade é profunda: se negros americanos
tivessem morrido de Covid-19 na mesma proporção que americanos
brancos, mais de 22.000 negros americanos ainda estariam vivos hoje.
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mortalidade por coronavírus para negros americanos é pelo menos o dobro
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fardo econômico da pandemia também recaiu mais pesadamente sobre os trabalhadores negros e empresários negros. Em
outubro, a taxa de desemprego para negros americanos estava em quase 11 por cento, contra 6 por cento para brancos americanos. O Federal
Reserve Bank de Nova York descobriu que mais de
40 por cento das empresas de propriedade de negros nos Estados Unidos fecharam entre fevereiro e
abril de 2020, contra cerca de 17 por cento das empresas de propriedade de brancos. Ao longo desses
três meses, o número de proprietários de negócios
negros caiu em impressionantes 440.000. As perdas
devem crescer: em setembro, quase metade dos proprietários de negócios negros disse que, sem o apoio
federal, eles só seriam capazes de permanecer no
negócio por mais seis meses.
Os eventos deste ano são emblemáticos de iniquidades de longa data e estão enraizados em uma longa
história de discriminação sistêmica. De acordo com o
Federal Reserve, a família negra americana típica tem
oito vezes menos riqueza do que uma família bran-

ca. A diferença de riqueza racial tem consequências
profundas, tanto para as famílias negras quanto para
a economia dos Estados Unidos; nossa pesquisa anterior revelou que custará à economia dos EUA entre
US$ 1 trilhão e U $ 1,5 trilhão em PIB a cada ano.
Apesar de tudo isso – e em parte por causa de
tudo isso – 2020 também surgiu como um momento de oportunidade, um possível ponto de inflexão
para abordar a desigualdade de forma profunda. Os
protestos globais após a morte de George Floyd demonstraram a consciência generalizada da desigualdade e uma vontade de fazer algo a respeito. As empresas Fortune 1000 responderam, comprometendo
US$ 66 bilhões para iniciativas de equidade racial.
Mas como esse potencial pode ser aproveitado de
uma forma que produza uma mudança significativa
e sistêmica?
Nós, da McKinsey, não temos a resposta para essa
pergunta. Mas, nos últimos meses, falamos com muitos líderes de organizações cujo objetivo é promover
a igualdade racial, bem como líderes de organizações
que tratam de questões semelhantes, que antes pare-

Compromissos a cumprir
O assassinato de George Floyd pela polícia chamou a atenção mundial para as experiências dos negros americanos. Pessoas em mais de 60 países e
de mais de 2.000 cidades e vilas nos Estados Unidos
foram às ruas para expressar seu apoio ao movimento Black Lives Matter. Organizações dos setores privado e social se apressaram em responder, e muitas
assumiram compromissos para promover a equidade
racial. Entre 25 de maio e o final de outubro, cerca de
um terço das empresas Fortune 1000 fez uma declaração pública sobre a equidade racial. Dessas empresas, 93% seguiram com um compromisso interno ou
externo, e 57% anunciaram publicamente o valor que
estavam comprometendo com iniciativas de equidade
racial, prometendo um total de US$ 66 bilhões. Mais
de três quintos dos compromissos financeiros externos se estendem explicitamente por vários anos.
Mas em meio a todas essas declarações, compromissos e iniciativas, nos encontramos refletindo sobre os eventos e lições das últimas décadas. Apesar
dos esforços (e conquistas) que foram feitos nos setores público, privado e social, os negros americanos
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ciam intratáveis. Nossa pesquisa destaca que as organizações de igualdade racial enfrentam muitos dos
mesmos desafios que outros grupos e movimentos.
Também deixou claro que a ação coletiva que reúne
as partes interessadas dos setores público, privado e
social é a forma mais promissora de criar uma mudança ampla e permanente nessa questão complexa.
Tal abordagem se basearia nas experiências e conhecimentos de organizações de igualdade racial e
comunidades negras, e suas consideráveis forças e
capacidades poderiam ser ampliadas.
Neste artigo, explicaremos porque acreditamos
que nenhum setor pode resolver esse problema sozinho. Descreveremos cinco elementos-chave necessários para o sucesso de uma ampla coalizão
de entidades dos setores público, privado e social.
E anunciaremos o lançamento do Instituto McKinsey
para Mobilidade Econômica Negra, que terá como
objetivo acelerar a pesquisa, reunir pessoas e organizações e desenvolver ferramentas e recursos que
podem ajudar a promover a igualdade racial e o crescimento inclusivo para salvaguardar o futuro da nação e as vidas de pessoas negras em todo o mundo.
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continuam enfrentando desigualdades econômicas
marcantes. A diferença de riqueza racial nos Estados
Unidos não apenas persistiu nas últimas décadas,
mas também cresceu a uma taxa composta de crescimento anual de 3% entre 2003 e 2018. Na verdade,
um estudo recente descobriu que, desde 1950, tem
havido nenhum progresso em direção à igualdade de
renda ou riqueza entre famílias negras e brancas nos
Estados Unidos.
A evidência sugere que, embora os setores público, privado e social tenham se empenhado em esforços significativos para combater a desigualdade
racial, as disparidades raciais são produzidas, reforçadas e ampliadas entre os setores. Os negros americanos enfrentam desvantagens sistêmicas no setor
privado, e as soluções orientadas para o mercado não
atendem plenamente às necessidades – ou correspondem às realidades – dos negros americanos. Da
mesma forma, embora a reforma das políticas possa
ter um impacto poderoso, as intervenções do governo
por si só não podem resolver as desigualdades raciais, especialmente considerando que as ferramentas e soluções do setor público não estão igualmente
disponíveis para os negros americanos. As organizações da sociedade civil são incapazes de preencher
essas lacunas por conta própria. Em suma, as soluções de um único setor não podem abordar totalmente as barreiras para o avanço dos negros.
Décadas de fracassos e deficiências contribuíram
para a desconfiança generalizada desses esforços na
comunidade negra – o que, por sua vez, aumenta os
desafios. Se o passado é uma indicação, os compromissos de organizações individuais podem não ser
suficientes para impulsionar as mudanças significativas no nível do sistema necessárias para lidar com
as disparidades raciais.
Cinco atributos de coalizões de sucesso
A melhor esperança reside em uma coalizão que
abrange todos os setores. Essas coalizões obtiveram
sucesso ou fizeram progresso significativo no enfrentamento de desafios complexos semelhantes, como o
desemprego juvenil e a discriminação contra LGBTQ+
americanos. Muitos dos desafios enfrentados pelas
organizações que promovem a igualdade racial foram
compartilhados por entidades que enfrentam outras
questões sistêmicas. Na verdade, nossas conversas
trouxeram à tona cinco atributos que tendem a formar a base de coalizões bem-sucedidas.
Nossa pesquisa sugere que uma coalizão com esses cinco elementos-chave aumentaria a eficácia dos
esforços contínuos de igualdade racial e ajudaria a

sustentar esses esforços além do momento atual de
ampla atenção pública. Esses elementos-chave não
são exaustivos, mas surgiram de amplas conversas
com líderes que estão no local fazendo esse trabalho. Os conhecimentos, percepções e experiências
vividas desses líderes devem informar qualquer nova
abordagem. Eles entendem e reconhecem os desafios que enfrentam – e veem muitas áreas de conquistas e oportunidades.
1. Una-se em torno de uma missão clara
2. Coordenar e colaborar por meio de uma espinha
dorsal
3. Garantir financiamento adequado e apropriado
4. Assegure a responsabilidade
5. Ganhe e mantenha o apoio de um amplo conjunto
de partes interessadas
Como a McKinsey planeja apoiar
esse trabalho crítico
Formar coalizões de igualdade racial que combinem todos os cinco atributos não é fácil, e este arti-

garantir que essa pesquisa e essas conexões levem
a ferramentas, ativos e recursos práticos para criar
impacto no mundo real.
Este é um momento crítico. A América corporativa
está mais focada do que nunca na questão da justiça
racial. É imperativo garantir que o compromisso sem
precedentes de recursos e o foco na equidade racial
sejam canalizados de forma eficaz, tenham impacto,
proporcionem um alto retorno sobre o investimento
para a sociedade e tragam um progresso real para
indivíduos e comunidades.
O patrimônio deve estar no centro de nossa empresa e das organizações que servimos. Reconhecemos humildemente que temos trabalho a fazer para
atingir esse objetivo. Hoje, estamos comprometendo
recursos para criar fontes de renovação para indivíduos e comunidades negras em todo o mundo. Esperamos que este seja um passo em direção a um
futuro mais justo e esperamos que as empresas com
as quais trabalhamos e comunidades mais amplas se
juntem a nós na defesa da equidade racial e do crescimento inclusivo, para esta geração e as que virão. •
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go não pretende sugerir que a McKinsey tenha uma
resposta absoluta para a questão de como fazer isso.
Mas temos o compromisso de desempenhar um papel
no apoio a essas coalizões, e é por isso que estamos
lançando o Instituto McKinsey para Mobilidade Econômica Negra.
O Instituto McKinsey para Mobilidade Econômica
Negra apoiará o movimento por igualdade racial de
várias maneiras. Nossa missão é ajudar os líderes
do setor privado, público e social a adotarem ações
coordenadas para acelerar o desenvolvimento econômico negro, fornecendo pesquisas aprofundadas,
reunindo as partes interessadas e traduzindo a pesquisa em impacto no mundo real. Contribuiremos
com uma base de fatos que pode ajudar a orientar
a tomada de decisões, medir o progresso e identificar prioridades e oportunidades. Vamos alavancar
nossas conexões profundas nos setores privado,
público e social para reunir líderes que compartilham o interesse em promover a igualdade racial,
mas que de outra forma não encontrariam maneiras
de alavancar as forças uns dos outros. E tentaremos
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A nova
fronteira da

miséria
Na maior parte dos países, a desigualdade de
terras cresce. Pior: novas medições e análises,
publicadas neste relatório, mostram que a
desigualdade de terras é significativamente maior
do que a registrada anteriormente. Essa tendência
ameaça diretamente os meios de subsistência de
cerca de 2,5 bilhões de pessoas envolvidas na
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agricultura familiar, no mundo inteiro.
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desigualdade de terras é também central
para muitas outras formas de desigualdade — relacionadas a riqueza, poder,
gênero, saúde e meio ambiente — e está
fundamentalmente ligada às crises globais contemporâneas de declínio da democracia, mudança climática, segurança sanitária e pandemias globais,
migração em massa, desemprego e injustiça intergeracional. Além de seus efeitos diretos na agricultura
familiar, é evidente que a desigualdade da terra prejudica a estabilidade e o desenvolvimento de sociedades sustentáveis, nos afetando a todos e em quase
todos os aspectos de nossas vidas.
Apesar da desigualdade de terras ser o centro de
inúmeros desafios globais, e apesar do reconhecimento global da importância fundamental de direitos
fundiários seguros e equitativos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e nas Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável
da Posse de Terra, Pesca e Florestas (VGGTs), as
desigualdades no direito à terra e na distribuição de
seus benefícios estão aumentando, enquanto o uso
insustentável da terra coloca um enorme fardo sobre
os menos capazes de suportá-lo.
Pequenos proprietários e famílias de agricultores,
povos indígenas, mulheres rurais, jovens e comunidades rurais de sem-terra — todos estão sendo confinados em parcelas menores de terra ou expulsos,
enquanto cada vez mais terras estão concentradas
em menos mãos, atendendo principalmente aos interesses do agronegócio corporativo e de investidores
distantes, utilizando modelos industriais de produção
que empregam cada vez menos pessoas.
Embora ainda existam lacunas significativas no
nosso conhecimento, sobre a extensão dos interesses corporativos e financeiros nas terras do mundo,
é evidente que a desigualdade de terras é maior e aumenta muito mais rapidamente do que pensávamos.
A necessidade de abordar o tema é urgente e é do
interesse de todos.
Vidas em jogo
As vidas de 1,4 bilhão de pessoas no mundo todo
dependem diretamente da terra como fonte de alimento, de abrigo e de renda. Historicamente, a desigualdade de terras está relacionada a legados de
colonialismo, conquista e divisão, e em várias partes do mundo é uma questão muito sensível politicamente. Do início do século XX até os anos 1960 e
1970, as políticas agrárias com foco nos pequenos
produtores e em propriedades familiares, juntamente com as políticas de redistribuição de terras im-

plementadas por vários governos, resultaram numa
queda lenta, porém ininterrupta, dos principais indicadores globais de desigualdade fundiária.
No entanto, a partir da década de 1980, a desigualdade fundiária voltou a aumentar. As razões são
discutidas neste relatório-síntese. Em resumo, ela
resulta, principalmente, de modelos de agricultura
industrial em grande escala, apoiados por políticas
de mercado e economias desreguladas que priorizam as exportações agrícolas, bem como maiores
investimentos corporativos e do setor financeiro em
alimentos e agricultura; também, da fraqueza das
instituições e mecanismos existentes para resistir à
crescente concentração de terras.
O entrecruzamento dessa desigualdade fundiária
com outras desigualdades, e com as crises e tendências globais, envolve um sistema complexo de interconexões. A desigualdade de terras se manifesta de
várias maneiras, sejam sociais, econômicas, políticas,
ambientais ou territoriais. Muitas dessas manifestações estão inter-relacionadas e influenciam umas às
outras, resultando nas principais crises e tendências
globais que vemos hoje.

As desigualdades no
direito à terra estão
aumentando, enquanto
seu uso insustentável
coloca um enorme fardo
sobre os menos capazes
de suportá-lo

excluídas das cadeias alimentares globais. Embora
os padrões variem significativamente de região para
região, desde 1980 a concentração de terras tem
aumentado significativamente em todas as regiões
(América do Norte, Europa, Ásia e Pacífico), ou uma
tendência decrescente foi revertida (África e América Latina). Na maioria dos países de baixa renda,
vemos um número crescente de propriedades cada
vez menores, enquanto em países de alta renda as
grandes fazendas estão ficando maiores.
Quando se leva em consideração a múltipla propriedade de lotes, o valor da terra e a população de
sem-terra, a pesquisa conduzida para este projeto
conclui que a desigualdade da terra tem sido significativamente subestimada. Em geral, nos países da
amostra, novas medições mostram que os 10% mais
ricos das populações rurais captam 60% do valor da
terra agrícola, enquanto os 50% mais pobres, que
geralmente são mais dependentes da agricultura,
capturam apenas 3%. Em comparação com os dados do censo tradicional, isso mostra um aumento
na desigualdade de terras rurais de 41%, quando o
valor da terra agrícola e os sem-terra são levados
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Desigualdade de Terras:
a perturbadora realidade
A medida tradicional da desigualdade de terras
— o coeficiente de Gini para a distribuição de terras,
com base em pesquisas domiciliares que registram a
propriedade e o tamanho de sua área — fornece uma
perspectiva de longo prazo útil sobre a desigualdade de terras entre os países. No entanto, ela pinta
apenas uma imagem parcial, que não leva em consideração a natureza multidimensional da terra (posse,
qualidade, ativos), nem reflete múltiplas propriedades
ou controle real sobre a terra, nem inclui os sem-terra. No âmbito desta Iniciativa para a Desigualdade de
Terras, esses dados foram, agora, complementados
por metodologias inovadoras, implementadas numa
amostra de 17 países. Os resultados indicam que a
desigualdade fundiária é muito pior do que se pensava anteriormente.
No entanto, o 1% das maiores fazendas controla
mais de 70% das terras agrícolas do mundo e está
integrado ao sistema alimentar corporativo, enquanto que mais de 80% das propriedades mundiais são
pequenas, de menos de dois hectares — geralmente
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em consideração; e um aumento de 24% se só for
considerado o valor.
Essas novas estimativas nos dão, também, novas
e importantes percepções sobre os padrões internacionais de desigualdade de terras. Embora a América
Latina continue a ser a região mais desigual, a desigualdade de terras nos países asiáticos e africanos amostrados aumenta muito, proporcionalmente,
quando o valor da terra e as populações de sem-terra
são incluídos. Os países asiáticos que pareciam moderadamente igualitários sob as medidas tradicionais
(como Índia, Bangladesh e Paquistão) têm os níveis
mais altos de desigualdade quando o valor da terra
e a população de sem-terra são incluídos. A China e
o Vietnã, por outro lado, exibem níveis mais altos de
desigualdade de terras entre proprietários de terras
do que o Sul da Ásia e a África, mas a concentração
de terras é apenas ligeiramente mais alta quando o
valor da terra e as famílias de sem-terra são considerados. A África tem os níveis mais baixos de desi-

gualdade de área de terra entre os proprietários, mas
isso também aumenta significativamente quando os
valores da terra e as populações de sem-terra são
incluídos.
Mãos ocultas: os condutores invisíveis
da desigualdade de terras
A concentração de terras não é inevitável. Ela
é produto do controle oligárquico, dos interesses
corporativos e das decisões políticas. As descobertas sobre a desigualdade de terras aqui relatadas
são praticamente um eufemismo, pois nenhum dos
dados disponíveis mostra quanta terra é controlada ou operada por entidades corporativas e fundos
de investimento, embora suas operações envolvam
claramente interesses significativos nas terras de
diferentes países.
Essas formas menos visíveis de controle não envolvem, necessariamente, propriedade. A agricultura
por contrato, por exemplo, pode incorporar terras às

Multiplicação de desigualdades
A desigualdade de terras está fundamentalmente
relacionada à desigualdade política, particularmente
em sociedades onde o acúmulo de terras transmite
poder político. Isso alimenta o controle oligárquico e
aumenta as desigualdades de renda, riqueza e ativos.
Quando a qualidade das instituições é baixa, as políticas de apoio aos poderosos tendem a ser favorecidas, ao passo que as políticas que beneficiam os
pobres, os sem-terra, os pequenos proprietários, os
povos indígenas, as mulheres e os agricultores familiares, não. Além disso, a propriedade ou o controle
fundiário altamente concentrado podem subverter os
processos políticos e frustrar os esforços de redistribuição mais justa. Dessa forma, a desigualdade de
terras enfraquece a democracia.
O desemprego e a redução da renda são outros
dos resultados da desigualdade de terras, com im-

plicações críticas para os países em desenvolvimento com grandes populações de jovens. Grandes
fazendas industrializadas absorvem menos trabalhadores, de modo geral, e tendem a causar prejuízo à força de trabalho, reduzindo os salários reais.
Especialmente na África, onde a agricultura ainda
é o maior empregador e o desemprego jovem é um
grande desafio, a continuação irrestrita das tendências atuais de desigualdade de terras pode provocar
um desastre social e econômico de enormes proporções.
A mudança climática é, ao mesmo tempo, causa e
consequência da desigualdade fundiária, reduzindo a
produtividade agrícola em várias partes do mundo e
forçando muitos a abandonar a terra. Embora sejam
as monoculturas em grande escala e ambientalmente
prejudiciais que contribuem para a mudança climática, as práticas mais sustentáveis de uso da terra por
pequenos agricultores e povos indígenas são ameaçadas por despejos, desmatamento, perda da biodiversidade e pressão excessiva sobre a água e outros
recursos naturais.
Existem fortes ligações entre a desigualdade fundiária, as mudanças nas práticas agrícolas, a segurança sanitária global e a propagação de doenças. A
Covid-19 é a mais recente doença zoonótica a emergir de uma combinação da criação insalubre de animais com a pressão sobre a terra e suas populações
de animais selvagens, exacerbada pelos mesmos
fatores que alimentam a desigualdade de terras. A
Covid-19 também contribuiu para a desigualdade de
terras por meio da expropriação em sociedades mais
policiadas.
A migração tem sido uma estratégia para as pessoas que enfrentam a pobreza, condições de vida
precárias, exclusão social e falta de oportunidades
— todos, fatores que surgem do acesso desigual à
terra. A migração em massa e forçada também é uma
resposta aos conflitos, deslocamentos, mudanças climáticas e democracias instáveis e é impulsionada ou
agravada por essa desigualdade.
O fim da pobreza e da fome, a garantia de boa
saúde e bem-estar, meios de vida decentes, igualdade de gênero, ação climática, paz e instituições fortes
dependem, em certa medida, de enfrentar a desigualdade fundiária. Se não abordarmos os diversos tipos
de desigualdade fundiária, nunca alcançaremos um
desenvolvimento inclusivo e sustentável que não deixe ninguém para trás. •

*Trecho do relatório “Land Inequalities at the Heart
of Unequal Societies”, da International Land Coalition
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cadeias de abastecimento, criando novas dependências e perpetuando modelos extrativistas. Há uma
crescente concentração corporativa de propriedade e
controle em todo o setor agroalimentar, o que influencia a forma como a terra é usada. Além disso, o papel
crescente dos mercados e atores financeiros trata a
terra como uma classe de ativos e pode mudar significativamente a maneira como ela é controlada e usada.
No setor agroalimentar, a organização empresarial está vinculada aos modos industriais de produção primária, que buscam ganhos de escala. Além
disso, por meio da integração horizontal e vertical,
esses agentes controlam grandes seções de cadeias
de valor específicas, muitas vezes desde sementes,
por meio de insumos, até o varejo, permitindo-lhes
exercer um controle significativo sobre a terra para
colher o valor máximo, contribuindo indiretamente
para a desigualdade fundiária.
A concentração do controle é agravada pelo aumento do interesse que o setor financeiro tem em
terras agrícolas. Parte das terras agrícolas do mundo
agora é considerada ativo financeiro, sem nenhum
proprietário físico conhecido, sujeita a processos de
tomada de decisão que podem ser externos à propriedade. Instrumentos como participações acionárias e o uso de valores derivativos destacam os
investimentos de sua base material e podem trazer
maior instabilidade aos mercados agrícolas e colocar
pressões especulativas sobre a terra e seus produtos. Entre os gestores de ativos e firmas de capital
privado envolvidas em investimentos agrícolas estão
os maiores fundos administrados do mundo, que também têm investimentos.
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A mudança de ônibus movidos a combustíveis
fósseis para veículos que utilizam energia
elétrica é fundamental para melhorar a qualidade
do ar, reduzir a poluição sonora e combater as
mudanças climáticas. A América Latina começa
a dar os primeiros passos para fazer essa
Rapid-deployment Accelerator, ou acelerador de
implantação de ônibus emissão zero).
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troca com a Aliança Zebra (Zero Emission Bus
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Aliança Zebra é uma coalizão entre 17 investidores e fabricantes, que firmaram o
compromisso de injetar US$ 1 bilhão para
o aumento da frota de ônibus elétricos em
quatro cidades latino-americanas: São Paulo, Santiago (Chile), Medellín (Colômbia) e Cidade do México. O
investimento permitiria pôr em circulação mais de 3
mil desses veículos. A ideia é que as montadoras disponibilizem um modelo livre de poluentes em até 12
meses e que seja possível colocá-lo em circulação em
até 18 meses.
O grupo é liderado pela rede C40 Cities e o Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT), com
financiamento da P4G. Entre os participantes estão os
fabricantes e distribuidoras de veículos Andes Motor,
BYD, CreattiEV SAS, Foton, Higer, Sunwin, Vivipra e
Yutong; e os investidores AMP Capital, ARC Global
Fund, Ascendal, Ashmore Management Company, EDP
Brasil, Enel X, John Laing, NEoT, além do BNDES.
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Financiamento
Os modelos de financiamento dos ônibus elétricos
apresentados pela Aliança Zebra têm a participação de
fabricantes de ônibus, fornecedores de energia e de
carregadores, investidores externos e bancos, além do
aporte de fundos de mobilidade mantidos pelos impostos e pelas tarifas pagas. Dessa forma, os operadores
não precisariam necessariamente comprar os ônibus
ou os equipamentos de carga. Há tipos de financiamento, por exemplo, em que os ônibus são vendidos,
mas as baterias – item mais caro da operação – são
alugadas às prefeituras ou aos operadores.
Com esse estímulo, a Prefeitura de São Paulo prevê a entrada de 2.620 ônibus elétricos até o final de
2021 e o acréscimo gradativo de novos veículos elétricos, perfazendo o total de quase 13 mil ônibus sem
emissões até 2034. A Transwolff, que circula na Zona
Sul paulista, é uma das empresas de ônibus que devem comprar veículos dentro da parceria.
O Chile e a Colômbia apostaram em novos modelos
de contrato: um para o fornecimento de frota e outro
para operá-la, como já era feito em alguns países da
Europa. No Chile, a proposta atraiu empresas de energia elétrica, que ganham duas vezes: ao fornecer veículos e ao vender a energia para alimentá-los.

44

Benefícios ambientais e menor custo
O transporte representa uma grande parte das
emissões de gases do efeito estufa nas quatro cidades
principais da Aliança Zebra: 71% na Cidade do México;
43% em Medellin; 79% em Santiago; e 61% em São
Paulo. O porta-voz da Zebra, Thomas Maltese, afirma

que a América Latina é um dos líderes globais na transição para ônibus zero emissões. “Esses compromissos vão acelerar essa mudança, demonstrando que a
tecnologia e o capital estão disponíveis para que a região tenha cidades mais limpas e saudáveis e combata
a emergência climática”, disse Maltese.
Para o professor Fernando Castro Pinto, diretor
adjunto de Tecnologia e Inovação da Escola Politécnica da UFRJ, entre as vantagens do modelo elétrico em
relação à motorização a diesel está a menor poluição
urbana, tanto no sentido de emissões de gases quanto sonora. Entretanto, Fernando Castro Pinto alerta
que não se deve esquecer que a geração de energia
elétrica de forma térmica, por exemplo em épocas de
bandeira vermelha e estiagem, irá apenas deslocar a
fonte de poluição: “em vez de diversos ônibus com
suas emissões espalhadas pela cidade, teremos estas
concentradas nas imediações das termoelétricas”, comenta o professor.
Outro benefício citado pelo diretor adjunto de Tecnologia e Inovação da Escola Politécnica é o custo
menor de manutenção dos veículos. Mas, segundo ele,
deve ser levado em consideração que os motores elétricos para aplicações automotivas ainda se encontram
em estágio inicial de desenvolvimento, que podem aumentar os custos a curto prazo. “O custo das baterias
e sua durabilidade ainda são o maior problema, incluindo aí o custo de descarte ambientalmente correto
ao fim de sua vida útil”, avisa o professor.
Barreiras para o aumento da frota
A América Latina tem, em 2020, 1.962 ônibus elétricos em circulação, 43,6% a mais do que em 2019,
quando a frota era composta por 1.366 elétricos, segundo a plataforma E-Bus Radar, desenvolvida pelo
Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ. O número de elétricos este ano representa 1,95% do total
de ônibus (100.836) das cidades com frota elétrica.
Ainda de acordo com a E-Bus Radar, o Chile é o
país com mais coletivos desse modelo em circulação,
819; seguido pelo México, com 369 veículos dessa modalidade em circulação.
O Brasil tem a terceira maior frota, com 349 coletivos. Destes, 217 rodam na cidade de São Paulo. O
equivalente a 1,51% dos 14.377 ônibus do município.
Para o professor Fernando Castro Pinto, o terceiro lugar no ranking por si só já demonstra o atraso das nossas políticas públicas em relação ao tema. Segundo o
professor, dada à pujança da economia, da indústria
e da pesquisa acadêmica, o Brasil deveria ter a maior
frota da América Latina. “O aumento da frota colide
com práticas clientelistas relacionadas ao transporte

Infraestrutura para a implantação
No Brasil, a mobilidade elétrica vem ganhando
força nos últimos anos, com o surgimento de projetos a partir do programa de P&D da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel). A EDP Brasil está implementando uma rede de recarga ultrarrápida, que cobre
todo o estado de São Paulo. A Neoenergia também
está investindo num corredor de mobilidade elétrica
“verde” no Nordeste. Há ainda a CPFL, que criou um
laboratório para pesquisas no setor junto com a VW
Caminhões e Ônibus.

Essas iniciativas buscam a solução de problemas,
como a estrutura para substituição e descarte das baterias. “Como coexistem diferentes tipos e tecnologias
de baterias, ainda não se tem uma precisa avaliação
das formas corretas de produção e descarte”, comenta
o professor Fernando Castro Pinto. A recarga dos ônibus terá de ser organizada em estações que tenham
grande suprimento de energia. “É preciso verificar
junto às distribuidoras de energia elétrica a viabilidade
de se contar com essa distribuição e ainda investir em
geração e distribuição de energia para o aumento de
redes que não foram dimensionadas para tal.
Outro aspecto que se deve levar em conta é que os
ônibus rodam hoje impulsionados por combustão a diesel. Se o motor será substituído por um elétrico, a geração dessa energia precisará ser feita em outro lugar,
nas termo ou hidroelétricas. “Isso representa um formidável acréscimo de potência necessária para o sistema
de geração”, destaca Fernando Pinto Castro. Segundo o
professor, com todas essas exigências, não se partirá
imediatamente para a motorização puramente elétrica,
tendo que passar antes pelo estágio de uma motorização
híbrida, diesel-elétrica. “Essa solução simplifica problemas de baterias e de geração/transmissão, porém não
apresenta tantas vantagens em termos de redução de
poluição, seja sonora, seja de emissões”, concluiu. •
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público, especialmente nas grandes capitais. Quem irá
investir em um setor dominado por empresários em
conluio escuso com a administração pública?”, critica
o diretor da Escola Politécnica.
Além da falta de financiamento, ainda há outras
barreiras para o aumento da circulação dos ônibus elétricos, relacionadas à produção, custos, durabilidade,
peso das baterias de armazenamento de energia. Outro aspecto importante a ser considerado, segundo ele,
é o fornecimento de energia elétrica para as estações
de recarga dos ônibus, que precisa ser equacionado
com as empresas de distribuição de energia. “A disponibilidade de energia no sistema de geração também é
algo a ser avaliado”, ressalta o professor.
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sustentáveis

Maior fachada de vidro com filmes solares
do mundo é instalada na CAOA
A CAOA, um dos maiores conglomerados de produção e distribuição de veículos do Brasil, e a Sunew,
empresa brasileira líder global na
produção da tecnologia de terceira
geração de energia solar, se uniram para o desenvolvimento de um
grande projeto de energia e sustentabilidade. A fachada do Centro de
Pesquisas e Eficiência Energética
(CPEE) da CAOA Montadora, situado
no município de Anápolis (GO), recebeu a instalação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV), se tornando,
então, uma superfície inteligente, capaz de produzir energia limpa.
A fachada do prédio agora conta com uma área de cerca de 850
m² da solução Sunew GLASS™, que
são filmes fotovoltaicos orgânicos
encapsulados em vidro, fazendo
dessa a maior fachada de vidro
com OPV do mundo, e a segunda
maior instalação de OPV do planeta. O prédio recebeu design moder-

no, que inclui o logo funcional da
CAOA, customizado em OPV.
Inovadora, a eficiência do OPV
da Sunew cresce com o aumento da
temperatura externa, o que o torna
ideal para áreas expostas à forte radiação solar, independentemente do
posicionamento em direção ao sol.
A energia mensal gerada por essa
instalação é suficiente para abastecer todas as estações de trabalho

do prédio. Instalado na planta em
Anápolis (GO), a CAOA Montadora
inaugurou o Centro de Pesquisas
e Eficiência Energética em 2015,
resultado de um investimento de
R$ 130 milhões, viabilizados com
recursos próprios. O local proporciona a realização de ensaios de
emissões, homologação e calibração de motores movidos a gasolina,
etanol e diesel.
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Ibitu Energia assina compromisso com o Pacto Global
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Estar alinhada ao conceito ESG – Environmental,
Social and Governance –, é prioridade para a Ibitu
Energia, uma das principais comercializadoras e geradoras de energia renovável do Brasil. Para corroborar seu comprometimento com a transição energética
e transparência na forma como conduz o negócio, a
companhia apresenta o Balanço Ambiental, Social e
de Governança. A iniciativa contempla os resultados
alcançados pela empresa nessas três frentes e o que
tem como ambição para conquistar.
Dentre as ações, a empresa comemora a assinatura do compromisso com os 10 Princípios do Pacto Global, voltados para os direitos humanos, trabalho, meio
ambiente e práticas anticorrupção. Assumindo assim a
responsabilidade de contribuir para o alcance da agen-

da global de sustentabilidade da ONU. Esta é hoje a maior
iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com
mais de 13 mil membros em quase 80 redes locais, que
abrangem 160 países.
Outro destaque é o lançamento do Programa de Educação Sustentável, que, por meio de projetos sociais e
ambientais, vai contribuir para a melhoria na qualidade
no processo ensino-aprendizagem, profissionalização de
jovens e geração de renda. A Ibitu acredita que, ao investir em educação, fortalece uma importante ferramenta
de viabilização de acesso a outros direitos de cidadania.
Serão implementadas ações com base nos pilares de capacitação de docentes, incentivo à leitura, adequação de
espaços pedagógicos, saúde básica, educação ambiental,
geração de renda, arte, cultura e esporte.

Radix é eleita a Melhor Empresa para Trabalhar
no Rio de Janeiro em 2020
A Radix Engenharia e Software, empresa de tecnologia e engenharia, conquista o primeiro lugar do
ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no
estado do Rio de Janeiro. Realizada pelo Great Place
to Work (GPTW), a pesquisa concedeu à companhia o
título de campeã na categoria de médio porte. O ranking foi anunciado na noite de 29 de outubro, por meio
de um webinar. Em parceria com o jornal O Globo e
apoio da ABRH-RJ, o ranking contemplou as melhores
empresas, divididas entre grande porte, médio porte
e pequeno porte. Desde a fundação, a Radix participou
da premiação e manteve presença constante na lista
sempre no topo do ranking das Melhores Empresas
para Trabalhar.
O CEO da empresa, João Chachamovitz, comemora o desempenho. “Estamos muito emocionados em
receber o primeiro lugar. A Radix está fazendo 10 anos
em 2020 e temos muito orgulho de estarmos sempre
presentes no ranking. Foi um ano bastante diferente,
com todo mundo isolado socialmente e trabalhando de
casa. Em menos de uma semana depois do início da
pandemia, toda a empresa já estava em home office
e nos adaptamos rapidamente a este novo cenário.

A cultura de união, espírito de equipe e senso de pertencimento foi fundamental para superarmos todos os
desafios. Sem dúvida, nossos profissionais são o ativo
mais valioso que temos. E é por isso que quero dividir
o resultado com nossos colaboradores e suas famílias”,
agradece Chachamovitz.
Mesmo com o isolamento social, a empresa promoveu desde o início da quarentena ações virtuais para
integrar e entreter os mais de 600 colaboradores, que
permanecerão em home office até o fim do ano. Para ajudar a equilibrar a rotina de trabalho, a Radix promoveu,
por exemplo, lives com sessões de alongamento, aula de
Taekwondo para iniciantes, dicas de finanças pessoais,
happy hours e webinars com psicólogos e nutricionistas.
Além dessas ações, a empresa reforçou a comunicação
com toda a equipe durante o trabalho remoto, por meio
de reuniões virtuais constantes, nas quais a própria diretoria se dispôs a manter as pessoas atualizadas em
relação às decisões neste cenário de pandemia e também dos resultados da empresa, garantindo a transparência e o fluxo contínuo de informações. “O resultado é
uma equipe mais segura e conectada, disposta a produzir
mais”, acredita Chachamovitz.

O iFood iniciou campanha de arrecadação de doações no aplicativo para colaborar com a CUFA, Central
Única de Favelas, após o incêndio que atingiu o centro
de distribuição da instituição no início do mês em Heliópolis, São Paulo. Até dia 20 de dezembro, os usuários puderam colaborar com doações de kit de higiene, cesta básica e brinquedos. A iniciativa tem como
objetivo ajudar a CUFA a repor as doações que foram
perdidas e a atender as quase 5 mil favelas assistidas
pela organização em todo o país neste fim de ano.
“A nossa mobilização é o ano todo, mas, nesta época em especial, queremos que o Natal de todas as famílias tenha o máximo de segurança possível; por isso as
doações são tão importantes. E a facilidade para doar
que uma parceria com o iFood dá é fundamental para
que consigamos ter ainda mais doações e atender mais
famílias”, comentou Celso Athayde, Fundador da Cufa.
Desde janeiro deste ano, as doações realizadas via

app foram revertidas em cerca de 1,5 mil toneladas de
alimentos, distribuídos para mais de 600 mil pessoas
em vulnerabilidade social e mais de 108 mil refeições
prontas doadas em todo o Brasil. Além das ações desenvolvidas para apoiar entregadores, restaurantes e
sociedade durante a pandemia, por meio de diversas
parcerias com organizações e instituições, foi possível
apoiar causas importantes como o amparo às cidades
afetadas pelas chuvas, o Vencendo Juntos, o Apagão do
Amapá e o Natal Sem Fome.
“Acreditamos que a tecnologia pode gerar impactos
positivos para a sociedade e, ao usar as ferramentas que
temos à disposição, queremos contribuir para incentivar
e facilitar o ato de doar. Com as parcerias que fazemos
com instituições como a CUFA, temos a certeza de que
é realizado um trabalho sério que ajuda milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade”, finaliza Luciana
Vaz, líder de Soluções Sustentáveis do iFood.
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iFood e CUFA fazem campanha de arrecadação
emergencial em SP
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he future is green. So is the new agricultural frontier too. And also disruptive.
That’s what entrepreneurs in the market
known as cannabusiness bet. There is
the possibility of developing an inclusive productive
chain, which pays from the small rural producer to investors of stock funds from companies that have the
plant as an input in their production chains, through
the creation of jobs in research and product development, as well as its production at the industrial level.
With each passing year, the so-called cannabis industry matures and advances some houses towards
the construction of a legal market. Growth is based
not only on the size of the market, but also on production methods and the awareness of potential consumers. Demystification around the plant is perhaps still
the biggest fight to be fought.
The cannabis industry has been fighting for legalization for decades. In 2020 important advances
were achieved. The most relevant came in December,
straight from the United Nations. In a historic decision, the UN excluded cannabis from the most restrictive list of drugs. Thus, the plant is no longer associated with narcotics such as cocaine and heroin. The
move paves the way immediately for the acceleration
of the global medical cannabis market. Experts and
entrepreneurs in this market estimate that the decision will place health products that use the plant as a
raw material, take an express route, now that the Narcotics Commission has recognized its medical utility.
The symbolic value of the UN resolution is intangible. Business value is not. The global cannabis market generated US $ 18 billion last year. According to
the Bank of Montreal survey, it will reach $ 194 billion
by 2026. For the Canadian financial institution, few
businesses offer as many opportunities in the world
today as the cannabis industry.
Canada is at the forefront when it comes to cannabis. The country was the first major economy to allow

Disruptive hub
In Brazil, one of the actors promoting this ecosystem is The Green Hub. The company started its operation in 2016, in the wake of a health problem that
afflicted a portion of Brazilians. “At that time, mothers
were struggling with Anvisa to have access to medicines to treat their children”, recalls Business Director Marcelo Grecco
The case was the missing click for Marcelo and
Marcel Grecco, to join Alex Lucena and found a company, betting on the cannabis triad, innovation and
technology to grow. “The Green Hub combines a
business perspective with our personal dreams. We
already worked with start-up and wanted to develop
something disruptive, scalable and with the potential
to change the world”, says Grecco.
Strategically, the vision was to start preparing the
Brazilian market for the theme, surrounded by misinformation and a lot of prejudice. In the beginning,
The Green Hub acted as an information dissemination pole from all over the world, a curatorial work.
Then, they started to provide primary data: reports
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recreational use of marijuana in October 2018. The
so-called “green race” created a bubble in the market.
There was no growth in sales and no imagined gains.
Almost a year after the release, Canadians bought
11,707 kg of dry cannabis. But producers had a total of
about 165,000 kg of finished and unfinished products
ready for sale: more than enough to meet demand for
an entire year. One of the Canadian authorities’ motives for legalizing marijuana was to combat legal activities. But that has not yet come true. According to
Statistics Canada, about 75% of marijuana users still
use illegal cannabis.
Learning from the Canadian experience is the
need to organize a distribution network with capillarity, to meet the demand. And also to respect the
balance between supply and demand. Among the reasons cited by experts for maintaining an illegal market, despite legalization, is the fact that official stores
go further and charge more.
In addition to Canada, South Africa, Uruguay and,
more recently, Mexico have also legalized recreational
marijuana use. In the United States, recreational use
is only permitted in some states. But, according to a
survey by the consultancy Whitney Economics, activities related to cannabis already employ 300,000 people in the American territory – more than the brewers, which have about 80,000 workers. In the state of
California alone, the cannabis industry will earn about
$ 1 billion in taxes to public coffers in 2020.
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that presented the potential of this market in Brazil
and Latin America.
“Our stance was never one of activism. We work
in advocacy to build this ecosystem. ” Working with
data, explains Grecco, created increased knowledge
among opinion leaders, an important step for the development of the business ecosystem. “We then started to position ourselves as accelerators for startups.”
The cannabis accelerator
As an accelerator, The Green Hub identifies and
maps projects related to the medical area, validating
its potential performance in the market. The Cannabinoid Excellence Center (CEC) was the first accelerated business. The institution acts as a multiplier and
access reference specialized in the medical use of
cannabis, led by neurosurgeon Pedro Pierro.
Two other start-ups are accelerated by TGH: Jamba, which develops a social communication program,
and CannaPag, fintech focused on personalized payments for the cannabis market in Brazil. A pioneer,
CannaPag offers an Internet Bank system for patient
associations and healthcare facilities. It was born
from the problem that an association of cannabis patients faced to have access to payment methods that
met their needs.
TGH remains focused on the mission of raising
awareness on the topic. An important arm in this
regard is Cannabis Thinking 2.0, launched this year.
Held on an online platform, the event brought together
the biggest names in the Cannabis sector to talk about
politics, sustainability, medicine, science, economics,
social impacts, innovation and technology. And it also
had pitch sessions.
Cannabis Thinking was carried out in March, before the pandemic changed Brazil’s social, labor and
business dynamics. And slow TGH’s plans. But the
market has accelerated. “When the pandemic comes,
the world has changed in terms of cannabis, even
the recreational sector. In two weeks it became an
essential product. It started to be used for insomnia,
anxiety. You start to see this medicinal side going to
other places”, analyzes Grecco.
He welcomes this development of another phenomenon, which began in 2018, the association of
hemp, the source of the CBD (Cannabidiol), with
health and well-being. “Studies are advanced. There
is a lot of research on DNA to see how the organism
reacts to each cannabinoid. This unfolds in the micro
dosages: the recommendation of the right amount of
the active ingredient, preventing, for example, that the
patient is very sleepy or paranoid, ” he explains.

Commodity of the future
In Grecco´s opinion, the plant today is the commodity that can take Brazil out of the economic recession in which the country has been immersed in
recent decades.
Cannabis is a unique, millennial plant that is divided into hemp (or hemp) and marijuana. The first has
a high content of CDB and low THC (Tetrahydrocannabinol); the second is the opposite: high THC values
and low CBD.
THC has psychoactive effects and can treat some
diseases, but it has been used to demonize cannabis.
Hemp, on the other hand, has more than 25,000 applications and is surrounded by historical curiosities:
the first United States flag had hemp; the first American constitution was made with hemp paper, as well
as the candles of the Portuguese caravans that came
to the Americas.
Historical facts aside, the two strands of cannabis
are broken down into four areas of activity: industrial
(from paper to concrete, passing through the textile
sector); health and well-being (from oils to infusions),
medicinal and recreational.
“In the case of hemp, you use it from the leaf to
the root. You can produce from biofuel to fabrics, in
a very sustainable way, since it uses less water than
cotton. In fact, prejudice against cannabis was being
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built by some industries, such as cotton, pharmaceuticals, to occupy these spaces. As it was also used
for reactive purposes by marginalized groups – such
as indigenous people, blacks and Mexicans, racism
was also used to discredit the plant. The name ‘marijuana’ is the result of this prejudiced movement, in
an attempt to pejoratively associate with Mexicans”,
explains Grecco.
In Brazil, the wide use of cannabis is still far from
the level seen in North America and Europe. There is
an effort directed exclusively to medicinal use.
For Grecco, the plant could bring a green revolution to Brazil, in a project that small producers, entrepreneurs and scientists. “Brazil can have a great advantage in this market, because land and more land.
Our agricultural productions feed the world. Why not
invest in this commodity anymore? ”
He believes that cannabis can take the country to
another level in global trade, leaving it to be seen only
as an exporter of commodities. “We can develop a
cannabis supply chain: invest in technologies to create refined end products: cosmetics, food, medicines
and treatments”.
In Brazil alone, millions of people could find better quality of life in the medical use of cannabis. The
co-founder of TGH points out that today the country is
experiencing a serious contradiction, as it regulated

the marketing of cannabis-based drugs, recognizing their therapeutic effects, but not cultivation. This
hinders research and ends up preventing access to
products for the absolute majority of the population.
Grecco recalls that the Brazilian government voted
against removing marijuana from the UN list of dangerous drugs.
The delay is due both to the inaction of the Executive and the Legislative: the passage of Bill 399/2015,
which regulates the cultivation of cannabis for medical and industrial use, is stalled in the National Congress. For Grecco, an important step is to remove
cultivation from illegality. The burden of keeping the
plant illegal is heavy: from poor quality, tax-free products to increased violence. Not to mention the thousands of lives lost.
The problems would not end with the eventual
approval of PL 399. There is a long way to go. “The
first mission is to build a solid foundation for whoever
wants to work in this ecosystem has the minimum
conditions necessary to be successful. Connecting
opportunities, doing advocacy, so that investors have
the security to navigate, ” he explains.
Brazil does not have an institutional arm dedicated
to preparing the operation of this new market. If the
PL were approved after the parliamentary recess, it
would generate a thousand questions: where to plant
it, what kind of seed and to whom to sell, for example.
It happened in Ecuador, where the government approved and was not involved in the development or
structuring of this market.
It is so that this opportunity is not missed that
The Green Hub works. “I am very businness, but the
motivation back there is no loss. I always remember
the beginning, children with autism who, with proper
medication, manage to attend schools, an immense
gain in quality of life. The same case of women with
fibromyalgia, who were unable to work before. Cannabis treats Parkinson’s disease, Alzheimer’s. It can
be used to fight hunger and promote sustainable development. It makes no sense to prohibit something
that can put Brazil on an international level, in addition to helping people’s health ”, summarizes Grecco.
The push will come from the North, bet: “The
United States will help to regulate cannabis, remove it
from illegality and bring it to legality. The day the US
government federalizes cannabis we can celebrate! ”
Meanwhile regulation is not a reality companies
like TGH continues to prepare the ground for seeds to
germinate. The certainty is that they will germinate.
Grecco dreams of accelerating the first unicorns in the
Latin American cannabis market. A green future. •
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preneurs, one of whom is the academic entrepreneur,
who will have greater emphasis in this study.
As ITSM companies are technological companies,
with innovative characteristics, using the principles
of a Lean Startup would be important because it provides these companies with methods that facilitate
their procedures, making them more agile and able to
obtain better results; or quickly demonstrate that the
company has no prospect of growth, avoiding investments with no return. Detecting the importance of the
principles of a Lean Startup in ITSM companies aims
to understand whether this model tends to be well accepted by this type of entrepreneur, allowing to encourage the growth of incubated companies, emphasizing the development of technology and innovation
at UFSM . Thus, this research has the general objective of identifying the contributions of the SE model to
ITSM companies.
Market analysis
The companies of the Santa Maria Technological
Incubator (ITSM) can be divided into product, service
and software. The general division is formed as follows: six software companies, four that work with
products and two from the service sector. In terms
of innovation, seven of these ventures are considered
innovative. Among them, five work with software development and are characterized as technology-based
companies and two have product as a type of business.
Using different strategies is no longer a differential
in the market, what really makes the company/process/
product more competitive, differentiating itself from
the others is innovation. Some incubated companies
cannot be classified as innovative because they operate in established markets, although some have a low
degree of technological innovation. The Lean Startup
model proposed by Eric Ries is aimed at companies
considered innovative, which seek to insert products
that do not exist in the market or transfer concepts between different markets, a situation identified in only
seven of these companies. Regarding the product supplied by these entrepreneurs, five are in the development phase (incubated on average for 15 months) and
another seven took an average of 20 months to develop the product.
In addition to this time, companies discussed their
ideas on average six months before entering the incubator. Such data suggest a long development cycle.
Another information obtained from the respondents
was the time until the first interaction with a customer.
It can be seen that this interaction has already been
carried out by 75% of the companies, which took an
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In Brazil, the theme of entrepreneurship is
becoming more and more popular, especially
with the pandemic and the high unemployment rate. In a country that seeks stability in
the economy, the high mortality rates of small businesses are becoming increasingly worrying. As time goes
by, the term entrepreneurship is being more discussed
within universities and among the range of young people
who seek to become differentials in the market, owning
their own businesses. However, most small business
owners lack knowledge and management strategies,
acting empirically and without planning.
Even with a promising start, companies or products end up not being successful, or not reaching
their maximum potential. It is these entrepreneurs,
considered inexperienced, immature and thirsty for
new ideas, that the methodology proposed by the Lean
Startup (SE) model tries to guide. A startup can be defined as a group of people looking for a repeatable and
scalable business model, working with different ideas
than usual and with the aim of generating a business in
conditions of extreme uncertainty.
The SE model proposed by Eric Ries, entrepreneur
and author of “Lean Startup: how current entrepreneurs use continuous innovation to create extremely
successful companies”, reduces waste and increases
the chances of success for a new business. This format suggests a different way of thinking, building innovative products and services, proposing options for
your business to become sustainable. Failure to use
the principles proposed by the Lean Startup model
can hinder or delay the development of the company/
product that is entering an innovative market. The
proposed principles can bring several benefits to the
business, such as avoiding waste, improving employee performance, identifying crucial points where
the entrepreneur must act to leverage his business,
among others.
Although there are arguments in favor of using the
Lean Startup model, there is no information available
on its use and effectiveness in incubated companies.
Entrepreneurs use incubators as a basis to start their
business, seeking support and assistance so that their
product/company is structured, correctly and efficiently.
To see how the Lean Startup model fits into the
universe of incubators, I analyzed the ecosystem of
the Santa Maria Technological Incubator (ITSM), located on the Campus of the Federal University of Santa
Maria, in Rio Grande do Sul. In addition to supporting
students from the Federal University of Santa Maria
(UFSM), ITSM aims to encourage innovation and entrepreneurship. There are different profiles of entre-
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average of four months to complete, and 78% of those
who interacted with a potential customer have already
made a successful sale, taking an average of three
months. to perform it after contact. Regarding sustainability, 50% of the companies considered that their revenues have not yet covered the operating costs, those
that have already reached this point took an average
of 10 months. The target audience that each intends
to reach is well defined for 92% of the companies, this
being varied due to the diversity of products, services
or software.
Lean Startup’s principles
In order to analyze the presence and importance
of the principles of Lean Startup in ITSM companies,
questions were asked for each of the principles of the
SE model proposed by Eric Ries.
The first item to be analyzed is the interaction with
the customer. It can be seen that 75% of the companies
use the customer’s opinion for product development.
Still, based on the information provided by the respondents, it was observed that 89% of these companies
take into account the customer’s opinion since the beginning of the company. Six of these companies have
already launched the product on the market, and 83%
(5 out of 6) of them consider that customers are satisfied with the products offered by the company. Finally,
92% of companies consider it important to carry out
this interaction with the customer, although not all of
them put this into practice.
This perception of entrepreneurs is consistent
with the vision of Eric Ries, who emphasizes this
need, since the adjustment of the product to the market increases the success rates of innovative products,
making the product more widely accepted.
The second principle is the internal organization
of companies. The determining factor of the internal
organization is the speed with which companies solve
their problems, 67% of companies consider themselves agile when it is necessary to solve a problem
quickly, and 92% of them consider this important.
Solving problems quickly means that companies do not
demand time with something that is often not necessary, in a startup, being agile is significantly important
to seek results quickly and effectively, becoming a differential when it comes to leveraging your business.
Consequently, companies have to have defined,
standardized and interconnected processes, 58% of
these companies claim to have this standardization and
interconnection of processes. This makes it easier for
the company to investigate or check a problem, making
it more visible. The third principle studied is the indi-

cators. At ITSM, 50% of entrepreneurs are developing
indicators. According to these six companies, 50% are
analyzing and feeding these indicators to have statistical knowledge about their business and 50% use the
results to make improvements in the company.
Data on the return on a given innovation or even
on a given investment are made by 17% of these companies. Only one of the 12 companies has data on the
investment made to reach new customers, the return
this brings and the rate of repeat purchases of existing
customers. Although most companies do not develop
indicators or do not feed the system with them, 100%
of these companies consider their development important to have control over their own business. Finally, it
is often difficult to create and feed indicators, taking
into account that the company is seeking to enter the
market or has not even launched its product yet, which
ends up making it difficult to collect data and analyze
them, taking into account since the biggest concern so
far would be to develop the product.
In the view of Eric Ries, the creation of indicators
helps the company to define what is really bringing a
return to it, and making an investment with no objective can lead to bankruptcy, due to the fact that the
company is not aware of its results, besides that many
times the entrepreneurs end up deluding themselves
with their own businesses. The fourth principle to be
observed is the cycle of interaction between these
companies and the customer. The same is being used
by two (17%) of the companies, which seek to implement the improvements proposed by customers whenever necessary, of these two companies that carry out
the cycle, Company A carries out a four-month frequency and Company B carries out the cycle according to customer demand analysis. As perceived by the
interviewees, 83% consider it important to carry out
the interaction cycle so that they can obtain constant
product feedback and then make strategic decisions.
he difficulty found in these companies in relation to
the creation of a Minimum Flyable Product (MVP) and
to carry out the build-measure-learn feedback cycle is
notorious due to the inexperience in product development, with long cycles and also due to the financial
situation that companies are facing. find. Also, companies that are in the software or product development
phase and that have not yet completed the cycle of interaction with the customer state that they intend to
complete this cycle. One of the negative points of not
carrying out the MVP creation cycle is that many times
the companies end up not realizing that the business is
not bringing satisfactory results and many times they
do not even have the prospect of growth, causing the

non-use of this type of test can be given due to the difficulty of budget and time, many times entrepreneurs
prefer to discuss and solve problems verbally within
the company than to create two models and buy these
on the market due to the high cost and time demand.
The last principle analyzed is the growth engine of
these companies. Eric Ries defines that a company’s
growth rate is linked to three specific points: the profitability provided to each customer, the cost of obtaining new customers and the repetition rate of existing customers’ purchases; the higher these values,
the greater the company’s growth and performance.
These points can also be interpreted as engines of
growth, 92% of companies consider it important to
keep in mind what makes their businesses leverage
– their growth engine –, which aims to determine the
product/market adjustment.
The growth engines are based on tools for achieving product/market adjustment. With regard to the recurring growth engine, 91% of companies seek to keep
old customers satisfied, increasing the rate of repeat
purchases by existing customers, which is considered
the key point of the recurring growth engine. As for
the engine of viral growth, which is when the product
becomes “fever”, spreading very fast, with great adhesion in the market suddenly, 25% of the companies
consider that their products are very requested in the
market, to the point of being desired by all, concluding
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entrepreneur to lose years trying to implement a product that will not have market share. The fifth principle
investigated is the creation of MVPs by these companies. According to information obtained from the respondents, 17% of companies are developing MVPs
and 67% of these companies consider that it would
be/is important to launch small samples of the product
before launching on the market to make strategic decisions such as preserving or pivoting.
It was concluded that ITSM companies are not creating small samples of the product on the market. This
is partly due to the fact that five companies are still
in the product development phase and two work as
service providers. Service companies do not have the
characteristic of launching small samples, considering
that they seek to create/supply what has the greatest
adhesion in the market according to the customer’s
needs. Concerning the sixth principle, conducting multiple tests, only one company is using this principle
proposed by the Lean Startup model. The frequency
of using this model varies according to changes made
in the company’s system, the entrepreneur says that
the tests help in the search for better results and that
these results are implemented in the product. Despite
little use by ITSM companies, 67% of them consider it
important to carry out these tests to solve problems
or even to decide which solution is the best or what
will bring the greatest benefits to the company. The
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market adjustment and that can consequently reduce
time and financial investment.

that companies are focusing on a niche market, since
only 25% consider their products to be aimed at the
mass market. It can be concluded that working with a
niche market facilitates product development, making
it easier to introduce the product.
Among the companies that make investments to
obtain customers, 67% stated that the return on that
investment is valid. A company may not know if it already has its product in line with the market, there are
several ways to achieve this goal, however, going in
search of new customers on an ongoing basis can
cause it to win new market shares. In the incubator,
75% of the companies are constantly looking for new
customers.
When introducing the Lean Startup methodology, Eric Ries mentions that this methodology aims
to meet the needs of people who seek to undertake;
however, due to inexperience, they do not have a broad
knowledge about management. One of the conclusions
drawn in this study is that a significant part of the
entrepreneurs of ITSM really considers the proposed
Ries model to be important, however they end up being
lacking at the time of implementation.
Many of them end up choosing to take shorter/
easier paths, which can end up bringing inferior results in the long run, if they try to persevere over an
idea with low market adhesion. Another determining factor is that some of the companies covered in
this study are not companies considered innovative,
which are looking for the insertion of a differentiated
product in the market, causing the lack of need for
these companies to use the principles proposed by
Eric Ries. Many companies are only concerned with
getting the product to market, not giving importance
to methodologies that can facilitate this product/

Conclusions
Despite the importance of using the principles proposed by the Lean Startup model, most of the principles are little used. The three principles most used
by ITSM entrepreneurs are: to interact with the client,
internal organization of companies and indicators; the
rest are used by less than 17% of the companies observed. This can be explained in part by the resources
demanded in the application of some principles (such
as multiple tests), which companies end up deeming
unproductive to carry out such activities. In this case,
although the company is aware of these concepts, it
does not perceive a good relationship between the cost
and the benefit of these practices.
This evidence ends up questioning the suitability
of certain principles to the reality of these companies.
The build-measure-learn feedback cycle is considered
the center of the SE model, which consists of creating
an MVP to perform the interaction with the customer,
implement the improvements and so on. This cycle is
not being used by ITSM companies, even though a significant part of these entrepreneurs consider it important to create MVPs and carry out the interaction cycle.
In general, there is a long product development cycle,
which reinforces the question about the applicability of
the model to these companies.
The Lean Startup model is considered a model that
aims to help inexperienced entrepreneurs, reducing
waste and increasing the chances of success for a
new business. According to Eric Ries, the lack of management-related knowledge can ruin many businesses
with a promising future. Entrepreneurs demonstrated
some knowledge about the principles that underlie the
model and consider them important, although their low
utilization suggests the need to deepen this investigation. Identifying whether the lack of use of the model
results only from a lack of information is a critical
point. In this case, a superficial knowledge about how
to implement them at a low cost could explain the nonadoption of these principles, since their importance is
recognized.
However, another hypothesis that can be outlined
for low adoption is that the real conditions of an incubated startup do not allow the application of these
principles. In this case, the adoption of a mentoring
system by the incubator can mitigate the lack of information, but the success of these companies may also
depend on an adaptation of these principles to the reality of the incubated companies. •

TECHNOLOGY

Brazil 4.0
By Kelly Nascimento
Editor of Insight Bioma

The future of nations is digital. In the case of Brazil, there are many challenges to be
overcome. There is a long way to go for the country to have a competitive position vis-à-vis
the great nations. Among the tasks that Brazil has to carry out are from reducing tax
uncertainty for new digitally activated business models to strengthening the governance and
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policy coordination mechanisms of Industry 4.0, through an increase in cybersecurity.
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he conclusions are contained in the OECD
study “Towards the Digital Age in Brazil”.
The document discusses efforts to increase
confidence in the digital economy, with a focus on digital security, privacy and consumer protection. It also analyzes policies to promote digital innovation and examines the political implications of emerging
business models in key sectors.
The OECD recommends that the country implement
a variety of complementary measures to enter the 4.0
progress route. For the entity, digital technologies today
have the function of promoting innovation and productivity in companies. In this scenario, high-speed broadband to provide individuals and businesses access to
government services and international markets, and can
help reduce inequalities. Digitization can help to reduce
regulatory burdens and informality. It can also increase
the efficiency of public spending, thus offering more
resources for policies. Resources for online education
offer new teaching tools and provide new training opportunities, in addition to contributing to improving the
qualifications of workers and people in general.
However, the digital transformation can accentuate existing inequalities, especially among people very
skilled and the unskilled, companies large and small,
as well as between urban and rural areas. Policies are
essential to ensure that the potential benefits of digital transformation are shared across the economy and
with society.
The Internet of Things (IoT), in particular, has significant potential for innovation processes and efficiency
gains. Modern sensors make it possible to collect large
amounts of data, which can be processed by smart
devices and introduced into production decisions. The
resulting big data sets create even more benefits, including the integration of new services and service providers into the value chain.
Despite broad access to the Internet, Brazilian companies lag behind companies in OECD countries, with
regard to the use of the Internet and digital technologies, largely as a result of low adherence by small and
medium-sized companies (SMEs). Advanced manufacturing (the combination of digital technologies, robotics,
IoT and data analysis to improve production processes
and product quality) is still at an early stage.
In June 2019, Brazil launched the National IoT Plan,
with the objective of “promoting the implementation of
IoT as an instrument of sustainable development for
Brazilian society, capable of increasing competitiveness, strengthening national production chains and
promoting a better quality of life”. The plan specifies
75 actions, arranged along four transverse themes.

Agribusiness and manufacturing are among the plan’s
priority sectors, with a view to improving skills for a
digital world.
Brazil has made substantial progress in facilitating
access to education in recent decades. However, despite the increase in spending on education and broad
of access to primary and secondary education free of
charge, the education level remains low. More than
50% of Brazilians did not graduate from high school
and 17% did not finish elementary school. These figures are well above the OECD average of 2%. Enrollment in vocational training and technical undergraduate courses is low, with only 3, 8% of high school
students opting for technical courses. The our poor
performance at the International Student Assessment
Program (Program for International Student Assessment, PISA) OECD suggests a low quality education,
as well as large disparities in the results, depending on
the socioeconomic context of students.
Technology + sustainability
Worldwide, activities related to agriculture, to forestry and to the land use account for a quarter of total
emissions of GHG. In turn, it could be used a to reduce
overall emissions emanating from agriculture, forestry
and land use in recent years, reaching a production
more environmentally friendly, as well as a significant
increase in productivity thanks to the fight against deforestation.
Unfortunately the scenario has changed. Recent
report released by the Brazilian National Institute for

The Crop-Livestock-Forest Integration (ILPF) systems have been proposed as a promising way for Brazil to reduce GHG emissions and overcome the effects
of decades of monoculture, including soil erosion,
loss of fertility, silting of water courses and water and
soil pollution. This strategy proposes the integration
of different systems of agricultural activity, including
livestock, within the same area (through intercropping, crop rotation or succession), thus being able to
improve the biological cycles of plants and animals, inputs and waste, reducing environmental pressure and
GHGs, enabling land use throughout the year, in addition to increasing productivity.
The adoption rates of agricultural practices with intelligent environmental solutions have been moderate
to low in many Latin American countries, especially
among small farmers. Among the barriers to adoption
are a lack of understanding of the technologies offered,
a lack of skill in crop management, insufficient training
and technical assistance for farmers, as well as high
initial costs for adopting the technology.
The OECD reiterates that digital transformation is
crucial to significantly reduce many of these limitations, by fostering agricultural techniques with smart
environmental solutions. Brazil could also consider
more targeted support for innovation in precision
livestock technology, since this area of agricultural
activities has a high growth potential and is already
attracting a lot of international attention. Proof of this
was the decision Siemens to install in Sao Paulo its
first innovation center technology geared entirely for
livestock. According to Siemens, the so-called Meat
Competence Center aims to become a global hub for
new technology services designed to improve meat
production processes, with innovative uses for monitoring and automation.
The also German Bosch transformed a large Brazilian farm in Goiás into the first connected agriculture
project, relying on the company’s precision livestock
system, which uses radio frequency identification and
IoT to help farmers manage large herds and maintain
monitoring of animal weight gains.
The success of BovControl, a Brazilian startup
founded in São Paulo in 2013, demonstrates that Brazilian innovators do not need to hide behind large international companies. The company’s technology is now applied to farms around the world, creating an “Internet of
cows” through its cloud livestock management system,
which helps farmers monitor their herds. In 2017, the
company entered the Forbes list as one of the 25 most
innovative AgroTech startups in the world. The road is
long, but there is a strong light at the end of the tunnel! •
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Space Research (INPE) suggest that the part of deforestation in the Brazilian Amazon forest is increasing again. In particular, deforestation between August
2018 and July 2019 was about 30% higher than in the
previous period.
Stimulating the development of a competitive, sustainable and resilient agrifood sector is a high priority in
OECD countries. Since emissions have been increasing
rather than decreasing recently, Brazil will have to step
up policy enforcement to fulfill the promises made in the
Paris Agreement for 2025, to reduce GHG emissions by
about a third of greenhouse gas emissions in 2018.
And although the fight against illegal logging remains a priority, digital technologies can also be a
powerful tool, making agriculture more efficient (for
example, combining data analysis with machine precision agriculture) and helping policy makers to increase
efficiency and expand the range of policy choices.
One of the areas in which Brazil has great potential to reduce GHGs, in addition to the deforestation of
the tropical forest, is in the production of beef, one of
the main sources of emissions in Latin America and
the Caribbean. The OECD warns of the high, in Brazil, direct emissions from agriculture. According to the
organization, this is almost exclusively due to the expansion of cattle herds. The Organization recommends
that the country consider encouraging sustainable
practices for raising cattle and also cultivating crops.
One of the suggested measures is the Pigouvian taxation (which takes into account the external effects of
livestock on the global climate).
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CHALLENGE

A green pandemic recovery could cut
up to 25 per cent off predicted 2030
greenhouse gas emissions and bring the
world closer to meeting the 2°C goal of
the Paris Agreement on Climate Change,
a new UN Environment Programme
(UNEP) report finds.
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NEP’s annual Emissions Gap Report 2020
finds that, despite a dip in 2020 carbon dioxide emissions caused by the COVID-19
pandemic, the world is still heading for a
temperature rise in excess of 3°C this century. However, if governments invest in climate action as part
of pandemic recovery and solidify emerging net-zero
commitments with strengthened pledges at the next
climate meeting – taking place in Glasgow in November 2021 – they can bring emissions to levels broadly
consistent with the 2°C goal.
By combining a green pandemic recovery with
swift moves to include new net-zero commitments in
updated Nationally Determined Contributions (NDCs)
under the Paris Agreement, and following up with
rapid, stronger action, governments could still attain
the more-ambitious 1.5°C goal.
“The year 2020 is on course to be one of the warmest on record, while wildfires, storms and droughts
continue to wreak havoc”, said Inger Andersen, UNEP’s
Executive Director. “However, UNEP’s Emissions Gap
report shows that a green pandemic recovery can take
a huge slice out of greenhouse gas emissions and
help slow climate change. I urge governments to back
a green recovery in the next stage of COVID-19 fiscal
interventions and raise significantly their climate ambitions in 2021.”
Each year, the Emissions Gap Report assesses the
gap between anticipated emissions and levels consistent with the Paris Agreement goals of limiting global
warming this century to well below 2°C and pursuing
1.5°C. The report finds that in 2019 total greenhouse
gas emissions, including land-use change, reached a
new high of 59.1 gigatonnes of CO2 equivalent (GtCO2e). Global greenhouse gas emissions have grown
1.4 per cent per year since 2010 on average, with a
more rapid increase of 2.6 per cent in 2019 due to a
large increase in forest fires.
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Measures to prioritize in green
fiscal recovery include direct
support for zero-emissions
technologies and infrastructure,
reducing fossil fuel subsidies, no
new coal plants, and promoting
nature-based solutions
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As a result of reduced travel, lower industrial activity and lower electricity generation this year due to
the pandemic, carbon dioxide emissions are predicted
to fall up to 7 per cent in 2020. However, this dip only
translates to a 0.01°C reduction of global warming by
2050. Meanwhile, NDCs remain inadequate.
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Green recovery critical
A green pandemic recovery, however, can cut up
to 25 per cent off the emissions we would expect to
see in 2030 based on policies in place before COVID-19. A green recovery would put emissions in 2030
at 44 GtCO2e, instead of the predicted 59 GtCO2e –
far outstripping emission reductions foreseen in unconditional NDCs, which leave the world on track for
a 3.2°C temperature rise.
Such a green recovery would put emissions within
the range that gives a 66 per cent chance of holding
temperatures to below 2°C, but would still be insufficient to achieve the 1.5°C goal.
Measures to prioritize in green fiscal recovery include direct support for zero-emissions technologies
and infrastructure, reducing fossil fuel subsidies, no
new coal plants, and promoting nature-based solutions – including large-scale landscape restoration
and reforestation.
So far, the report finds, action on a green fiscal
recovery has been limited. Around one-quarter of
G20 members have dedicated shares of their spending, up to 3 per cent of GDP, to low-carbon measures.
There nonetheless remains a significant opportunity for countries to implement green policies and

programmes. Governments must take this opportunity in the next stage of COVID-19 fiscal interventions, the report finds. The report also finds that the
growing number of countries committing to net-zero
emissions goals by mid-century is a “significant and
encouraging development”. At the time of report completion, 126 countries covering 51 per cent of global
greenhouse gas emissions had adopted, announced
or were considering net-zero goals.
To remain feasible and credible, however, these
commitments must be urgently translated into strong
near-term policies and action and reflected in NDCs.
The levels of ambition in the Paris Agreement still
must be roughly tripled for the 2°C pathway and increased at least fivefold for the 1.5°C pathway.
Reforming consumption
behaviour critical
Each year the report also looks at the potential
of specific sectors. In 2020, it considers consumer
behaviour and the shipping and aviation sectors.
The shipping and aviation sectors, which account
for 5 per cent of global emissions, also require attention. Improvements in technology and operations can
increase fuel efficiency, but projected increases in
demand mean this will not result in decarbonisation
and absolute reductions of CO2. Both sectors need
to combine energy efficiency with a rapid transition
away from fossil fuel, the report finds.
The report finds that stronger climate action must
include changes in consumption behaviour by the
private sector and individuals. Around two-thirds of
global emissions are linked to private households,
when using consumption-based accounting.
The wealthy bear greatest responsibility: the
emissions of the richest one per cent of the global
population account for more than twice the combined
share of the poorest 50 per cent. This group will need
to reduce its footprint by a factor of 30 to stay in line
with the Paris Agreement targets.
Possible actions to support and enable lower
carbon consumption include replacing domestic
short haul flights with rail, incentives and infrastructure to enable cycling and car-sharing, improving the energy efficiency of housing and policies to
reduce food waste.
UNEP is the leading global voice on the environment. It provides leadership and encourages partnership in caring for the environment by inspiring, informing and enabling nations and peoples to improve
their quality of life without compromising that of future generations. •

A few years ago, the contribution that Brazil made to the world in controlling its
deforestation rates, between 2004 and 2012, was considered the largest ever made
by one of the parties to the Climate Convention. This role has faded. Therefore, there
is concern about the review of the climate target (NDC) presented by the Brazilian
government to the United Nations. The measure jeopardizes global efforts to keep the
planet’s average temperature rise at a maximum of 1.5 ° C until the end of this century.
The lack of dialogue in the NDC review process is also of concern to environmentalists. The Brazil Climate, Forestry and Agriculture Coalition – a movement composed
of more than 260 representatives from agribusiness, civil society, the financial sector
and academia – recalls that Brazilian society was fundamental for the country to present an ambitious goal at the Climate Conference (COP) 21 in 2015, which resulted in
the signing of the Paris Agreement. In the review, the tradition of dialogue and listening to society was not respected.
With the revision of the NDC, Brazil changed relevant parameters that raise doubts
about its level of ambition and planning capacity. The lack of clarity can make it difficult for the country to attract investors. Market mechanisms, emphasized by the new
document, may indeed be important, but they need to be coordinated with different
instruments and policies.
“It is fair that the country can receive external support for its mitigation efforts, but
if it is in return for effective progress. It is essential for the country to achieve a significant reduction and work to eliminate illegal deforestation in its biomes and combat
illegality. However, the mention of public policies as part of the strategy for meeting
the climate target was removed in this review of the NDC, creating uncertainty and
legal uncertainty”, the Coalition of Brazil expressed in a note.
The percentage reduction (from 37% and 43% in 2025 and 2030, respectively,
based on 2005) remained the same in the review, with a 43% reduction in 2030 being
confirmed, which until then had been done only as an indication. But the mention of
the absolute goal in gigatonnes of carbon was removed, which draws attention, since
Brazil had the great advantage of being the only emerging country to have a goal of
absolute reduction of greenhouse gases.
The commitments assumed both under the Paris Agreement and in the National
Policy on Climate Change (PNMC) will only be fulfilled if the country establishes a
climate governance that is effective and that promotes adequate means of implementation, which is not yet a reality. The PNMC, for example, has goals for 2020 that have
not yet been put on paper.
It is worth remembering that the mechanism to increase the ambition of the Paris
Agreement was inspired by a Brazilian proposal. The idea was for countries to present voluntary targets as long as they are always progressive, gradually seeking to
make climate commitments more ambitious.
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2020 has been a year of losses. First, lives have been lost—around the world, and in
the United States in particular. Those lost lives are disproportionately Black lives. 2020
saw the murders of George Floyd, Breonna Taylor, and countless others at the hands of
police, and the deaths of more than 46,000 Black Americans from COVID-19. According
to the American Public Media Research Lab, the novel coronavirus mortality rate for
Black Americans is at least double that of white Americans. The disparity is profound:
had Black Americans died of COVID-19 at the same rate as white Americans, more than
22,000 Black Americans would still be alive today.

spoken with many leaders of organizations whose
goal is to promote racial equity, as well as leaders
of organizations that address similar issues, which
once seemed intractable. Our research underscores
that racial-equity organizations face many of the
same challenges as other groups and movements. It
has also made clear that collective action that brings
together public-private, and social-sector stakeholders is the most promising way to create broad, permanent change on this complex issue. Such an approach would draw on the experiences and expertise
of racial-equity organizations and Black communities, and could amplify their considerable strengths
and capabilities.
In this article, we will explain why we believe that
no single sector can solve this problem on its own.
We will outline five key elements that are needed for
a broad coalition of public-private, and social-sector
entities to succeed. And we will announce the launch
of the McKinsey Institute for Black Economic Mobility, which will aim to accelerate research, to convene
people and organizations, and to develop tools and
assets that can help advance racial equity and inclusive growth to safeguard the nation’s future and the
lives of Black people around the world.
Commitments to fulfill
The police killing of George Floyd drew worldwide
attention to Black Americans’ experiences. People in
more than 60 countries and from more than 2,000
cities and towns across the United States took to the
streets to express their support for the Black Lives
Matter movement. Private – and social-sector organizations hastened to respond, and many have made
commitments to advance racial equity. Between May
25 and the end of October, about one-third of Fortune
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he economic burden of the pandemic has
also fallen more heavily on Black workers
and Black business owners. As of October,
the unemployment rate for Black Americans stood at nearly 11 percent, versus 6 percent for
white Americans. The Federal Reserve Bank of New
York found that more than 40 percent of Black-owned
businesses in the United States closed between February and April 2020, versus about 17 percent of
white-owned businesses. Over those three months,
the number of Black business owners dropped by a
staggering 440,000. The losses are likely to grow: in
September, nearly half of Black business owners said
that without federal support, they would only be able to
remain in business for another six months.
The events of this year are emblematic of longstanding inequities and are rooted in a long history
of systemic discrimination. According to the Federal
Reserve, the typical Black American family has eight
times less wealth than a white family. The racial wealth
gap has profound consequences, both for Black families and for the US economy; our previous research
revealed that it will cost the US economy between $1
trillion and $1.5 trillion in GDP output each year.
Despite all this – and in part because of all this
– 2020 has also emerged as a moment of opportunity, a possible inflection point for addressing inequity in a profound way. The global protests following
the killing of George Floyd demonstrated the widespread awareness of inequity and a willingness to
do something about it. Fortune 1000 companies have
responded, committing $66 billion to racial-equity initiatives. But how can this potential be tapped in a way
that delivers meaningful, systemic change?
We at McKinsey don’t have the answer to that
question. But over the past few months, we have
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1000 companies made a public statement on racial equity. Of those companies, 93 percent followed up with
an internal or external commitment, and 57 percent
publicly announced the amount they were committing
to racial equity initiatives, pledging a total of $66 billion. More than three-fifths of external financial commitments explicitly extend over multiple years.
But amid all these statements, commitments, and
initiatives, we find ourselves reflecting on the events
and lessons of past decades. Despite the efforts (and
achievements) that have been made across the public, private, and social sectors, Black Americans are
continuing to face marked economic inequality. The
racial wealth gap in the United States not only has
persisted in recent decades but also has grown at a
compound annual growth rate (CAGR) of 3 percent
between 2003 and 2018. In fact, one recent study
found that since 1950, there has been no progress toward income or wealth equality between Black and
white households in the United States.
The evidence suggests that while the public, private, and social sectors have engaged in meaningful
efforts to combat racial inequity, racial disparities are
produced, reinforced, and amplified across sectors.
Black Americans face systemic disadvantages in
the private sector, and market-oriented solutions do
not fully meet the needs – or match the realities – of
Black Americans. Similarly, while policy reform can

have a powerful impact, government interventions
alone cannot address racial inequities, especially
given that public-sector tools and solutions are not
equally available to Black Americans. Civil-society
organizations are unable to bridge these gaps on their
own. In short, single-sector solutions cannot fully address the barriers to Black advancement.
Decades of failures and shortcomings have contributed to widespread distrust of these efforts in
the Black community – which in turn compounds the
challenges. If the past is any indication, the commitments of individual organizations may not be enough
to drive the meaningful, system-level changes needed to address racial disparities.
Five attributes of successful coalitions
The best hope lies with a sector-spanning coalition. Such coalitions have achieved success or made
significant progress in addressing similarly complex
challenges, such as youth unemployment and discrimination against LGBTQ+ Americans. Many of the
challenges facing organizations that promote racial
equity have been shared by entities confronting other
systemic issues. In fact, our conversations surfaced
five attributes that tend to form the foundation of successful coalitions.
Our research suggests that a coalition with these
five key elements would boost the effectiveness of

1. Unite around one clear mission
2. Coordinate and collaborate via a central backbone
3. Secure adequate and appropriate funding
4. Ensure accountability
5. Win and maintain support from a broad set of
stakeholders
How McKinsey plans to support
this critical work
Forming racial-equity coalitions that combine all
five attributes is not easy, and this article is not meant
to suggest that McKinsey has an absolute answer to
the question of how to do so. But we are committed
to playing a role in supporting such coalitions, which
is why we are launching the McKinsey Institute for
Black Economic Mobility.
The McKinsey Institute for Black Economic Mobility
will support the movement for racial equity in a variety of ways. Our mission is to help private-, public-,
and social-sector leaders take coordinated action to

accelerate Black economic development by providing in-depth research, convening stakeholders, and
translating research into real-world impact. We will
contribute to a fact base that can help guide decisionmaking, measure progress, and identify priorities and
opportunities. We will leverage our deep connections
in the private, public, and social sectors to convene
leaders who share an interest in driving racial equity
but who might not otherwise find ways to leverage one
another’s strengths. And we will try to ensure that this
research and these connections lead to practical tools,
assets, and capabilities to create real-world impact.
This is a critical moment. Corporate America
is more focused on the issue of racial justice than
it ever has been. It is imperative to ensure that the
unprecedented commitment of resources and focus
toward racial equity is channeled effectively, proves
impactful, delivers a high return on investment for
society, and brings about real progress for individuals and communities.
Equity should stand at the core of our firm and the
organizations that we serve. We humbly acknowledge
that we have work to do to achieve this goal. Today,
we are committing resources to create sources of renewal for Black individuals and communities across
the globe. We hope that this is a step into a more equitable future, and we hope that the companies we
work with and broader communities will join us in
championing racial equity and inclusive growth, for
this generation and those to come. •
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ongoing racial-equity efforts and help to sustain these
efforts beyond the current moment of broad public attention. These key elements are not exhaustive but
emerged from wide-ranging conversations with leaders who are on the ground doing this work. Those
leaders’ expertise, insights, and lived experiences
should inform any new approach. They understand
and acknowledge the challenges they face – and they
see many areas of achievement and opportunity.
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Lives threatened
The lives of 1.4 billion people worldwide depend
directly on the land as a source of food, shelter and
income. Historically, land inequality has been linked to
legacies of colonialism, conquest and division, and in
many parts of the world it is a very sensitive issue politically. From the early twentieth century to the 1960s
and 1970s, agrarian policies focusing on smallholders
and family properties, together with land redistribution
policies implemented by various governments, result-

ed in a slow, but uninterrupted, fall in the main global
indicators of land inequality.
However, since the 1980s, land inequality has increased again. The reasons are discussed in this
summary report. In summary, it results mainly from
large-scale industrial agriculture models, supported by
market policies and deregulated economies that prioritize agricultural exports, as well as greater corporate
and financial sector investments in food and agriculture; and, also, the weakness of the existing institutions and mechanisms to resist the growing concentration of land.
The intersection of this land inequality with other
inequalities, and with global crises and trends, involves a complex system of interconnections. Land inequality manifests itself in many ways, whether social,
economic, political, environmental or territorial. Many
of these manifestations are interrelated and influence
each other, resulting in the main global crises and
trends that we see today.
Land Inequality: the disturbing reality
The traditional measure of land inequality – the
Gini coefficient for land distribution, based on household surveys that record property and the size of its
area – provides a useful long-term perspective on land
inequality between countries. However, it paints only
a partial image, which does not take into account the
multidimensional nature of the land (possession, quality, assets), nor does it reflect multiple properties or
real control over the land, nor does it include the landless. Within the scope of this Land Inequality Initiative,
these data have now been complemented by innovative
methodologies, implemented in a sample of 17 countries. The results indicate that land inequality is much
worse than previously thought.
However, 1% of the largest farms control more than
70% of the world’s agricultural land and are integrated
into the corporate food system, while more than 80%
of the world’s properties are small, under two hectares
– generally excluded from food chains. global. Although
patterns vary significantly from region to region, since
1980 land concentration has increased significantly in
all regions (North America, Europe, Asia and the Pacific), or a downward trend has been reversed (Africa
and Latin America). In most low-income countries, we
see an increasing number of smaller and smaller properties, while in high-income countries large farms are
getting bigger.
When considering the multiple ownership of plots,
land value and landless population, the research conducted for this project concludes that land inequality
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n most countries, land inequality increases.
Worse, new measurements and analyzes,
published in this report, show that land inequality is significantly greater than previously recorded. This trend directly threatens the livelihoods of some 2.5 billion people involved in family
farming, worldwide.
Land inequality is also central to many other forms
of inequality – related to wealth, power, gender, health
and the environment – and is fundamentally linked to
contemporary global crises of declining democracy,
climate change, health security and global pandemics,
migration mass unemployment and intergenerational injustice. In addition to its direct effects on family
farming, it is clear that land inequality undermines the
stability and development of sustainable societies, affecting us all and in almost every aspect of our lives.
While land inequality is at the center of numerous global challenges, and despite global recognition
of the fundamental importance of safe and equitable
land rights in the UN Sustainable Development Goals
(SDGs) and the Voluntary Guidelines on Responsible
Governance of Land Tenure, fisheries and Forestry
(VGGTs), inequalities in the right to land and the distribution of its benefits are increasing, while the unsustainable use of land puts a huge burden on those least
able to bear it.
Smallholders and farmers’ families, indigenous
peoples, rural women, youth and landless rural communities – all are being confined to smaller parcels
of land or evicted, while more and more land is concentrated in fewer hands, serving mainly the interests
of corporate agribusiness and from distant investors,
using industrial production models that employ fewer
and fewer people.
Although still exist the m significant gaps in our
knowledge about the extent of the corporate and financial interests in the lands of the world, it is clear that
land inequality is higher and increases much faster
than we thought. The need to address the issue is urgent and is in everyone’s interest.
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has been significantly underestimated. In general, in
the sample countries, new measurements show that
the richest 10% of rural populations capture 60% of
the value of agricultural land, while the poorest 50%,
who are generally more dependent on agriculture, capture only 3%. In comparison with the traditional census
data, this shows an increase in rural land inequality of
41%, when the value of agricultural land and the landless are taken into account; and a 24% increase if only
the value is considered.
These new estimates also give us new and important insights into international patterns of land
inequality. Although Latin America remains the most
unequal region, land inequality in the Asian and African countries sampled increases dramatically,
proportionally, when land value and landless populations are included. Asian countries that appeared
to be moderately egalitarian under traditional measures (such as India, Bangladesh and Pakistan) have
the highest levels of inequality when land value and
the landless population are included. China and Vietnam, on the other hand, exhibit higher levels of land
inequality between landowners than South Asia and
Africa, but land concentration is only slightly higher
when the value of land and households landless are

considered. Africa has the lowest levels of land area
inequality among landowners, but this also increases
significantly when land values and landless populations are included.
Hidden hands: the invisible drivers
of land inequality
Land concentration is not inevitable. It is the product of oligarchic control, corporate interests and political decisions. The findings on land inequality reported
here are practically an understatement, as none of the
available data shows how much land is controlled or
operated by corporate entities and investment funds,
although its operations clearly involve significant interests in the lands of different countries.
These less visible forms of control do not necessarily involve ownership. Contract agriculture, for example, can incorporate land into supply chains, creating new facilities and perpetuating extractive models.
There is a growing corporate concentration of ownership and control across the agrifood sector, which
influences the way the land is used. In addition, the
growing role of markets and financial actors treats
land as an asset class and can significantly change the
way it is controlled and used.

Multiplying inequalities
Land inequality is fundamentally related to political inequality, particularly in societies where the accumulation of land transmits political power. This fuels
oligarchic control and increases inequalities in income,
wealth and assets. When the quality of institutions is
low, policies to support the powerful tend to be favored, while policies that benefit the poor, the landless,
smallholders, indigenous peoples, women and family
farmers do not. In addition, highly concentrated land
ownership or control can subvert political processes
and frustrate more equitable redistribution efforts. In
this way, land inequality weakens democracy.
Unemployment and reduced income are another
result of land inequality, with critical implications for
developing countries with large populations of young
people. Large industrialized farms absorb fewer workers, in general, and tend to cause damage to the labor
force, reducing real wages. Especially in Africa, where
agriculture is still the biggest employer, and where
youth unemployment is a major challenge, the unrestricted continuation of current trends in land inequality can lead to a huge social and economic disaster.
Climate change is both a cause and a consequence
of land inequality, reducing agricultural productivity in various parts of the world and forcing many to
abandon the land. And while it is large-scale and environmentally harmful monocultures that contribute
to climate change, the most sustainable practices of
land use by small farmers and indigenous peoples are

threatened by dumping, deforestation, loss of biodiversity and excessive pressure on water and other natural
resources.
There are strong links between land inequality,
changes in agricultural practices, the global health security and the spread of disease. Covid-19 is the latest zoonotic disease to emerge from a combination of
unhealthy animal husbandry and pressure on the land
and its wildlife populations, exacerbated by the same
factors that fuel land inequality. Covid-19 also contributed to land inequality through expropriation in more
policed societies.
Migration has been a strategy for people facing
poverty, precarious living conditions, social exclusion
and lack of opportunities – all factors that arise from
unequal access to land. Mass and forced migration
is also a response to conflicts, displacement, climate
change and unstable democracies and is driven or exacerbated by this inequality.
The end of poverty and hunger, the guarantee of
good health and well-being, decent livelihoods, gender
equality, climate action, peace and strong institutions
depend, to some extent, on tackling land inequality. If
we do not address the different types of land inequality, we will never achieve an inclusive and sustainable
development that leaves no one behind. •

* Excerpt from the report “Land Inequalities at the Heart
of Unequal Societies”, by the International Land Coalition
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In the agrifood sector, the business organization
is linked to industrial modes of primary production,
which seek gains in scale. In addition, through horizontal and vertical integration, these agents control large
sections of specific value chains, often from seeds,
through inputs, to retail, allowing them to exercise significant control over land to harvest value maximum,
and indirectly contributing to land inequality.
The concentration of control is aggravated by the
increased interest that the financial sector has in agricultural land. Part of the world’s agricultural land
is now considered a financial asset, with no known
physical owner, subject to decision-making processes
that may be external to the property. Instruments such
as equity interests and the use of derivative values
highlight the investments of its material base, and can
bring greater instability to agricultural markets and put
speculative pressures on land and its products. Among
the asset managers and private equity firms involved
in agricultural investments are the largest managed
funds in the world, which also have investments.
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Financing
The electric bus financing models presented by
Aliança Zebra have the participation of bus manufacturers, energy suppliers and chargers, foreign investors and banks, in addition to the contribution of mobility funds maintained by taxes and fees paid. That
way, operators would not necessarily need to buy
buses or cargo equipment. There are types of financing, for example, in which buses are sold, but batteries – the most expensive item in the operation – are
leased to city halls or operators.
With this encouragement, the City of São Paulo
foresees the entry of 2,620 electric buses by the end
of 2021 and the gradual addition of new electric vehicles, making a total of almost 13 thousand buses
without emissions by 2034. Transwolff, which circulates in the Zone South of São Paulo, is one of
the bus companies that must buy vehicles within the
partnership.
Chile and the Colombia bet on new contract templates: one for the supply fleet and another to operate it, as was done in some European countries. In
Chile, the proposal has attracted electricity companies, which earn twice: by supplying vehicles and by
selling energy to power them.

Environmental benefits and lower cost
Transport accounts for a large part of greenhouse
gas emissions in the four main cities of the Zebra
Alliance: 71% in Mexico City; 43% in Medellin; 79%
in Santiago; and 61% in São Paulo. The spokesman
of Zebra, Thomas Maltese, said that Latin America
is one of the global leaders in the transition to zero
emission buses. “These commitments will accelerate
this change, demonstrating that technology and capital are available so that the region has cleaner and
healthier cities and combats the climate emergency”,
said Maltese.
For the teacher Fernando Castro Pinto, Associate
Director of Technology and Innovation Polytechnic
School of UFRJ, among the advantages of the electric model in relation to the engine to diesel is the
smallest urban pollution, both to gas emissions and
noise. However, Fernando Castro Pinto warns that
one should not forget that the generation of electricity from thermal form, for example in red flag periods
and drought, will only shift the source of pollution: “
and m instead of several buses with their scattered
emissions around the city, we will have these concentrated around the thermoelectric plants”, comments the professor.
Another benefit cited by the Deputy Director of
Technology and Innovation at Escola Politécnica is
the lower cost of vehicle maintenance. But, according
to him, it must be taken into account that electric motors for automotive applications are still at an early
stage of development, which may increase costs in
the short term. “The cost of batteries and their durability are still the biggest problem, including the cost
of environmentally correct disposal at the end of their
useful life”, warns the professor.
Barriers to fleet growth
Latin America has, in 2020, 1,962 electric buses in
circulation, 43.6% more than in 2019, when the fleet
consisted of 1,366 electric, according to the E-Bus
Radar platform developed by UFRJ Sustainable Mobility Laboratory. The number of trams this year represents 1.95% of the total number of buses (100,836)
in cities with an electric fleet.
Also according to E-Bus Radar, Chile is the country with the most collectives of this model in circulation, 819; followed by Mexico, with 369 vehicles of
this type in circulation.
Brazil has the third largest fleet, with 349 collectives. Of these, 217 run in the city of São Paulo.
The equivalent of 1.51% of the 14,377 buses in the
municipality. For professor Fernando Castro Pinto,
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he switch from fossil fuel-powered buses
to vehicles that use electricity is essential
to improve air quality, reduce noise pollution and combat climate change. Latin
America is beginning to take the first steps to make
this exchange with the Zebra Alliance (Zero Emission
Bus Rapid-deployment Accelerator, or zero-emission
bus deployment accelerator).
The Zebra Alliance is a coalition of 17 investors
and manufacturers, which have signed a commitment
to inject US$ 1 billion to increase the fleet of electric
buses in four Latin American cities: São Paulo, Santiago (Chile), Medellín (Colombia) and Mexico City.
The investment would make it possible to put
more than 3,000 of these vehicles into circulation.
The idea is for automakers to make a pollutant-free
model available in up to 12 months and to be able to
put it into circulation in up to 18 months.
The group is led by the C40 Cities network and
the International Clean Transport Council (ICCT), with
funding from P4G. Among the participants are vehicle
manufacturers and distributors Andes Motor, BYD,
CreattiEV SAS, Foton, Higer, Sunwin, Vivipra and Yutong ; and investors AMP Capital, ARC Global Fund,
Ascendal, Ashmore Management Company, EDP Brasil, Enel X, John Laing, NEoT, in addition to BNDES.
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the third place in the ranking by itself already demonstrates the delay of our public policies in relation
to the theme. According to the professor, given the
strength of the economy, the industry and the academic research, Brazil should have the largest fleet
in Latin America. “The increase in the fleet collides
with these practices related to public transport, especially in large capitals. Who will invest in a sector
dominated by businessmen in close collusion with
the public administration?”, criticizes the director of
the Polytechnic School.
In addition to the lack of financing, there are still
other barriers to increasing the circulation of electric
buses, related to production, costs, durability, weight
of energy storage batteries. Another important aspect to be considered, according to him, is the supply of electricity to the bus charging stations, which
needs to be considered with the energy distribution
companies. “The availability of energy in the generation system is also something to be evaluated”, emphasizes the professor.
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Infrastructure for deployment
In Brazil, electric mobility has been gaining
strength in recent years, with the emergence of projects based on the R&D program of the Brazilian National Electric Energy Agency (Aneel). EDP Brasil is
implementing an ultra-fast recharge network, which
covers the entire state of São Paulo. Neoenergia is
also investing in a “green” electric mobility corridor

in the Northeast. There is also CPFL, which created
a laboratory for research in the sector together with
VW Trucks and Buses.
These initiatives seek to solve problems, such as
the structure for replacing and disposing of batteries. “As different types and technologies of batteries
coexist, there is still no precise assessment of the
correct forms of production and disposal”, comments
professor Fernando Castro Pinto.
Bus recharging will have to be organized at stations that have a large energy supply. “It is necessary to verify with the electric energy distributors the
feasibility of counting on this distribution and also to
invest in generation and distribution of energy for the
increase of networks that were not designed for that.”
Another aspect that must be taken into account
is that buses run today driven by diesel combustion.
If the engine will be replaced by an electric one, the
generation of this energy will need to be done elsewhere, in thermal or hydroelectric plants. “This represents a tremendous increase in the power required
for the generation system”, highlights Fernando Pinto
Castro. According to the professor, with all these
requirements, he will not start immediately for the
purely electric motorization, having to go through the
stage of a hybrid, diesel-electric motorization beforehand. “This solution simplifies problems of batteries
and generation/transmission, but does not have many
advantages in terms of pollution reduction, is sound,
is emissions”, he concluded. •
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