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editorial

Nada do que foi será
O coronavírus encurtou a distância entre o presente e o futuro. Na
prática, transformações que demandariam anos, ou mesmo décadas, estão em pleno curso – e acelerando. São os casos da massificação do home office, da telemedicina e do ensino a distância. Nunca, em períodos
de normalidade, tantas pessoas adeririam a esses modelos por livre e
espontânea vontade. Os padrões de consumo estão sendo revisitados,
bem como as relações de trabalho, as convenções sociais e até mesmo
o propósito de empresas e governos. Não restam dúvidas de que, vencida a Covid-19, o mundo não será mais “do jeito que já foi um dia”.
Não é sem motivos que a reportagem de capa desta oitava edição
da Brasil+ propõe uma reflexão sobre os efeitos do distanciamento social.
Mais do que avaliar a dimensão dos problemas, que não são poucos, buscamos compreender aquilo que chegou para ficar. Afinal, apesar da tragédia na saúde e da crise econômica, é possível apontar legados importantes para a vida pós-pandemia.
Mais do que avaliar a
Um deles, por exemplo, é a maior atenção que a segurança cibernética precisará ganhar por parte de in- dimensão dos problemas,
que não são poucos, é
divíduos, empresas e governos – tema de uma ampla
matéria que você lê na editoria Competitividade.
fundamental tentar
A onda de solidariedade que irrompeu país afocompreender aquilo que
ra tem potencial para impulsionar os negócios de
chegou para ficar
impacto, conforme reportagem de Benchmark Brasil.
Enquanto isso, tempos de incerteza colocam em compasso de espera mudanças previstas para o setor elétrico, como retrata a reportagem de Debate. Ainda assim, Natália Marcassa, uma das
principais executivas do Ministério de Infraestrutura, revela em Entrevista que o Brasil se mantém na rota de atração de investimentos internacionais. Por fim, o inspirador Perfil de Elton Borgonovo, CEO da
Motorola Solutions no Brasil, que 20 anos atrás iniciou sua carreira
como estagiário da multinacional.
Boa leitura.

Tatiana Ribeiro

Diretora executiva do MBC
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Em busca do
tempo perdido
À frente da Secretaria de Fomento,
Planejamento e Parcerias do Ministério da
Infraestrutura, Natália Marcassa diz que,
mesmo com a pandemia, o Brasil segue no
radar dos investidores estrangeiros e defende
uma forte agenda de melhorias na logística
Por Ricardo Lacerda

o

Ministério da Infraestrutura encerrou
2019 dentro de sua
meta em relação a
programas de privatização, concessões e parcerias
público-privadas
(PPPs). Foram leiloados 27 ativos, em sua maioria aeroportos e terminais portuários. Em
2020, apesar dos problemas causados
pela pandemia de coronavírus, o plano é oferecer um número ainda maior
de ativos a leilão até o fim do ano.
Um deles, do trecho sul da BR-101/
SC, foi realizado em fevereiro e vencido pela CCR, que vai administrar
220 quilômetros de rodovia por 30
anos. Com iniciativas assim, o governo espera atrair aproximadamente
R$ 200 bilhões até 2022.
Para dar andamento a uma agenda ambiciosa, o Ministério conta com
um corpo técnico no qual se destacam servidores como Natália Mar-

6

brasil

JUNHO de 2020
JUNHo

cassa. No comando da Secretaria de
Fomento, Planejamento e Parcerias
(SFPP), ela acompanha de perto a
evolução de projetos imprescindíveis
para garantir melhorias logísticas ao
país. Formada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná,
Natália é mestre em Economia pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Aos 38 anos, a servidora soma passagens pela Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes, Subchefia de Articulação e
Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República e Diretoria Interina da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Na entrevista a seguir, ela afirma
que a reforma da Previdência recolocou o Brasil no radar dos investidores internacionais, avalia o que
está planejado para a transferência
de ativos ao setor privado e detalha
medidas que pretendem elevar a infraestrutura nacional a patamares
inéditos. Acompanhe:
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O governo assumiu em 2019 com
uma forte agenda de concessões,
PPPs e privatizações. Quais projetos evoluíram como esperado?
Em 2019, o governo realizou leilões de 27 ativos, sendo 12 aeroportos, 13 terminais de arrendamento
portuários, uma rodovia e uma ferrovia. Com essas entregas, conseguiu
atingir as metas estabelecidas para
o ano. Temos um portfólio muito
bem planejado de projetos até 2022,
que soma cerca de R$ 200 bilhões
em investimentos. Em 2020 já foi
realizado com sucesso o leilão do trecho sul da BR-101/SC e publicamos
mais dois Editais de Arrendamento
no Porto de Santos. Mesmo com a
pandemia, estamos mantendo nosso planejamento. O Ministério vai
avaliar a oportunidade de lançamento dos editais em comum acordo com
o mercado. Mas a avaliação é de que

os novos contratos têm um potencial
significativo de geração de novos empregos e de alavancar a economia. O
trabalho é contínuo, pois projetos de
infraestrutura dependem de maturidade, planejamento e previsibilidade.
Em relação ao programa de privatizações, quais estatais deverão
ser vendidas em 2020?
A orientação do Ministério da
Infraestrutura é passar para as mãos
da iniciativa privada o maior número de ativos nas diversas modalidades – concessão, autorização etc.
Temos plena consciência da melhor
capacidade de gestão de tais ativos
pelo setor privado. Além disso, reconhecemos a necessidade de direcionar os escassos recursos públicos
para ativos importantes do ponto
de vista da logística do país, mas
menos atrativos à área privada. Es-

pecificamente sobre privatizações,
iniciamos no ano passado os estudos
para a concessão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que
poderá culminar em uma privatização, conforme a conclusão dos estudos. Iniciamos também o estudo
acerca do Porto de Santos, que, a
depender dos resultados, igualmente poderá culminar em privatização.
Há um consenso de que a nova
Lei das Agências Reguladoras, de
junho de 2019, sinaliza maior estabilidade jurídica. Em que aspectos há mais avanços e onde
estão os gargalos a serem atacados? Como o Parlamento pode
contribuir para aperfeiçoar normas relativas a PPPs, concessões
e fundos de investimento em infraestrutura?
A nova Lei das Agências refor-

Com perfil técnico, a economista é
requisitada com frequência em
debates sobre infraestrutura
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ça a autonomia institucional e financeira das autarquias, com a previsão dos mecanismos garantidores
da independência necessária a essas
instituições. Ainda existe muito a
ser trabalhado na garantia das competências nas escolhas dos modelos de outorga, de forma a dar maior
segurança aos técnicos das agências
no momento da tomada de decisão.
Temos uma legislação madura sobre PPPs. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos, observamos oportunidades de melhorias. Acredito que
o estreito debate entre Executivo
e Legislativo proporcionará um marco legal mais atualizado aos desafios que se apresentam, após quase 30 anos.
Qual é a sua percepção em relação
ao interesse de investidores e fundos internacionais na infraestrutura nacional? Quais segmentos
são mais atrativos e por quê?
O Brasil continua se mostrando
um mercado prioritário para os investidores. Temos países que, tradicionalmente, são destinos competidores de recursos estrangeiros, como
México e Chile, os quais estão menos
receptivos ao capital em comparação
ao Brasil. Estamos com bons fundamentos macroeconômicos e fizemos
nosso dever de casa ao aprovar a reforma da Previdência. Além disso,
intensificamos o trabalho de divulgação da carteira de concessões em
infraestrutura para investidores e
fundos internacionais. Atualizamos
semanalmente as informações para
os investidores. Temos tido respostas
positivas nos roadshows realizados,
o que contribui para o aperfeiçoamento dos modelos de concessão.
Existe a expectativa de que o setor
ferroviário receba uma série de
aportes capazes de duplicar sua
participação na matriz de transpor
tes, saindo de 15% para 30% até
2022. Por que o modal é tão estra

O Brasil continua se
mostrando um mercado
prioritário para os investidores.
Temos bons fundamentos
macroeconômicos e fizemos
o dever de casa ao aprovar a
reforma da Previdência.
tégico e o que vem sendo feito pa
ra que isso se confirme?
É indiscutível que o modal ferroviário diminui o custo logístico
do país. Além dos ganhos econômicos na cadeia logística, a instalação ferroviária tem um impacto
ambiental reduzido, quando comparado com a rodovia. O governo
leiloou, em 2019, a Ferrovia Norte-Sul, um corredor importantíssimo, que amplia a conexão ferroviária da região central do país
à Malha Paulista (Porto de Santos)
e aos portos do Norte/Nordeste
(Itaqui e, futuramente, Vila do Conde). O governo pretende dar continuidade ao processo de leilão da
EF-334 – Ferrovia de Integração
Oeste-Leste (FIOL), que escoará
minério de ferro produzido na região de Caetité (BA) e a produção
de grãos e minério do oeste da
Bahia pelo Porto Sul. Em maio, foi
assinada a renovação do contrato
de concessão da Malha Paulista,
que realizará R$ 6 bilhões de investimentos em cinco anos e mais
que dobrará a atual capacidade do
corredor. Outro projeto importante é a Ferrovia EF-170 – MT/PA –

Ferrogrão, que visa melhorar o escoamento da produção agrícola do
Centro-Oeste por meio de conexão
ao Porto de Miritituba (PA), o que
será transformador em termos de competitividade para o agronegócio. Em
paralelo, o governo estuda a renovação
de contratos em execução, incluindo
novos investimentos, e melhorando a
malha ferroviária existente.
Enquanto a China tem 12 mil km de
linhas de trem-bala, o Brasil soma
apenas 1.100 km de ferrovias para
transporte de passageiros – basicamente, metrôs e trens urbanos. Há
projetos para fomentar o segmento?
O foco inicial tem sido os projetos
ferroviários de transporte de carga, tendo em vista a esfera de competência
interestadual do governo federal e a
vocação do nosso país para o agronegócio. O transporte de passageiros interestadual ferroviário não tem apresentado viabilidade econômica em
função do investimento elevado da
infraestrutura e a demanda por transporte de passageiros no modal ferroviário. Projetos urbanos e intermunicipais, que apresentam maior viabilidade econômica, são de competência
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dos estados e municípios, como oTrem
Intercidades do estado de São Paulo.
Outro modal subutilizado é a cabotagem. Em 2019, a senhora falou em criar uma “BR do Mar”, a
partir da elaboração de uma política de diretrizes para o avanço da
navegação costeira. O que se pode esperar desse modal?
O governo está finalizando a proposta de um novo marco legal, que
trará maior competitividade, incentivará a concorrência entre modais,
permitirá maior estabilidade regulatória e promoverá um significativo
aumento dessa modalidade, que é
tão eficiente do ponto de vista logístico e ambiental.
As regras de concessão para aeroportos foram alteradas em 2017,
permitindo diversos aportes da
iniciativa privada. A intenção do
governo é leiloar mais de 40 aeroportos em quatro anos, inclusive os terminais Congonhas (SP)
e Santos Dumont (RJ). Como está a agenda de leilões e qual é a
perspectiva de investimentos?
Ainda em 2020, o governo publicará os editais de concessão da
sexta rodada de aeroportos com
Bloco Sul, Bloco Norte 1 e Bloco Central, totalizando 22 aeroportos e
R$ 6,72 bilhões em investimentos.
A sétima rodada de aeroportos conterá Bloco Norte 2, Bloco RJ-MG e
Bloco SP-MS, totalizando 19 aeroportos, com a presença dos aero-

portos de Congonhas (SP) e Santos
Dumont (RJ). Como na quinta rodada, vamos adotar o modelo de blocos de aeroportos. Todos os estudos
preparatórios seguem conforme cronograma já preestabelecido e o governo está em constante conversa
com o mercado.
Após se cumprir o plano de concessões, qual será o futuro da Infraero? Entre as possibilidades, já
se falou em extinção, direcionamento ao fomento da aviação regional e até mesmo numa fusão
com a Empresa de Planejamento
e Logística (EPL) e a Valec.
O governo deve iniciar estudos,
inclusive com o apoio do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sobre
a melhor maneira de promover uma
reorganização institucional de suas
estatais, visando reter serviços e conhecimentos importantes para o
desenvolvimento nacional, mas também suprimir sombreamento de estruturas e atividades.
Nos últimos 20 anos, os investimentos em infraestrutura no Brasil ficaram na casa de 2% do PIB
– sendo que a taxa ideal para o
crescimento sustentado seria o
dobro. Com a crise fiscal, a pandemia e a incapacidade do governo de investir, caberá ao setor privado puxar essa recuperação. Qual
é a sua expectativa em relação a
2020 e os próximos anos?
Tendo em vista a restrição orça-

Segundo Marcassa, o Ministério da
Infraestrutura vem intensificando o
trabalho de divulgação da carteira
de concessões no setor para
investidores e fundos internacionais
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mentária que continua no setor de
infraestrutura, o governo vem trabalhando na priorização de obras
para otimização do orçamento a elas
destinado. A carteira de projetos de
concessão já tem o objetivo de diminuir a necessidade de investimentos do Estado, bem como a manutenção da infraestrutura existente.
Que medidas de desburocratização e transformação digital vêm
sendo tomadas pelo MInfra para
acelerar ou destravar investimentos em setores como logística,
saneamento e energia?
O governo vem trabalhando num
projeto de simplificação e desburocratização, estabelecendo prazos
máximos de análise e toda digitalização dos serviços que prestamos
aos nossos usuários. A intenção é
digitalizar a interação com as em-

entrevista

gir o cronograma desafiador de entregar essa obra no prazo, considerando que as obras na rodovia só
podem ser realizadas na janela de
estiagem. O Exército foi de extrema
importância para a finalização das
obras e para a garantia de escoamento da safra.

Ao lado do ministro Tarcísio Gomes
de Freitas, durante leilão de trecho
da BR-101/SC, em fevereiro de 2020

presas e os cidadãos, bem como estabelecer um canal de comunicação
para dar transparência aos resultados
e avanços dos programas. No MInfra, devemos chegar a 2022 com
100% dos serviços digitalizados.
A atuação do governo em infraestrutura segue três premissas: foco
em obras estratégicas, de impacto social e econômico; finalização
de obras em andamento; e aportes
em obras com necessidade de manutenção. Quais são os grandes
projetos de 2020?
Na carteira de concessões, teremos os editais de 22 aeroportos, na
sexta rodada de concessões. No setor rodoviário, teremos leilões importantes, destacando-se os da BR116/465/101/SP/RJ (Dutra), da BR040/495/MG/RJ (Concer) e da BR116/493/RJ/MG (CRT). Já no setor

ferroviário o governo pretende licitar
a FIOL e a Ferrogrão. Além dos projetos de concessão, o ministro destacou cerca de 50 projetos prioritários de obras públicas para o governo nos setores rodoviário, aquaviário e aéreo. O Ministério fará o acompanhamento dessas obras para a
garantia de sua execução.
Como a senhora avalia o uso do
Exército em obras – a exemplo do
que foi feito para melhorias na BR116, no Rio Grande do Sul, e a pavimentação da BR-163, no Pará?
A participação do Exército tem
sido importante, principalmente nos
grandes projetos de obras de infraestrutura. A BR-163, no Pará, é um
grande eixo de escoamento de carga, que enfrenta problemas na época da chuva. Sem a participação do
Exército, teria sido impossível atin-

Como a senhora avalia o novo
marco legal do saneamento básico, que tramita no Congresso
e estabelece contratos de concessão mediante concorrências
promovidas pelas prefeituras e
abertas ao setor privado? Qual é
o seu potencial e em quanto tempo deve ser implementado?
O saneamento é nosso novo
pré-sal. Temos, ao mesmo tempo,
uma enorme oportunidade de investimento privado nesse setor, pois
de todas as nossas infraestruturas
é a mais deficiente, como temos
uma imensa oportunidade pelo lado da política pública de fazer chegar aos milhões de brasileiros água
de qualidade e esgoto tratado.
O MBC tem sido parceiro em estudos técnicos para o Programa
de Parcerias de Investimentos
(PPI). Como a senhora avalia o
resultado desses estudos e quais
as principais contribuições?
O MBC é um movimento muito inteligente criado pela iniciativa
privada, que entendeu o quanto é
importante um setor público bem
estruturado para termos as regras
e a previsibilidade clara para todos.
O MBC já proporcionou a organização do planejamento estratégico
do Ministério da Infraestrutura, a
ajuda na montagem inicial do Programa de Parcerias de Investimentos e diversos outros projetos frutíferos. É um trabalho de excelência,
calcado na parceria entre agentes
privados e públicos visando à melhoria do nosso país.

11

Negócios de
impacto: lucro
com propósito
Apesar do momento instável, Brasil segue promissor
para empresas que colocam seu modelo de trabalho
a serviço do bem-estar social e ambiental
Por Naira Hofmeister

Foto: Social Good Brasil

Fundo Bemtevi conecta
empreendimentos e investidores em
torno de iniciativas sociais
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ma B Brasil, em um processo que
pode levar de seis meses a dois anos
para ser concluído.
O Brasil é também o segundo
maior destino de investimentos em
negócios de impacto na América Latina, atrás apenas do México. A informação é da Aspen Network of
Development Entrepreneurs (ANDE),
uma rede internacional de organizações que trabalha para promover
o empreendedorismo nos países em
desenvolvimento. A classificação de
“negócio de impacto” é aplicada a
empresas criadas para causar benefícios sociais ou ambientais relacionados diretamente à atividade principal da operação.
No mais recente relatório da ANExistem 3,1 mil
Empresas B no mundo DE, de 2018, foram mapeados 33
investidores do segmento atuando

benchmark brasil

G

anhar dinheiro e mudar o mundo deixou
de ser uma utopia
para se tornar um
movimento global,
que atrai cada vez
mais adeptos no ambiente dos negócios. Um novo perfil
de empreendedores tem buscado
unir forças ao governo e a entidades
do terceiro setor com o intuito de
provocar transformações positivas
nas comunidades em que estão inseridos. Ética, responsabilidade, compromisso e transparência são algumas das premissas da cartilha de
gestão adotada por eles. “Acreditamos na redefinição do sucesso nos
negócios. Devemos considerar não
apenas o êxito financeiro de uma
empresa, mas também seu impacto
para o bem-estar da sociedade”, resume Marcel Fukayama, cofundador
do Sistema B Brasil e diretor-executivo do Sistema B Internacional, uma
das organizações que lideram essa
mudança de paradigma.
O engajamento dos empreendedores brasileiros nesse tipo de negócio tem se mostrado alto. Existem
cerca de 3,1 mil Empresas B certificadas em 70 países. Do total, 162
estão no Brasil. “E temos mais de
5,3 mil que iniciaram o processo de
certificação, o que faz do Brasil um
dos países com mais empresas em
certificação no mundo”, salienta
Fukayama. São chamadas “Empresas
B” companhias submetidas a uma
avaliação que atesta o emprego de
métodos éticos e comprometidos
em temas como governança, ações
sociais e impacto ambiental.
O universo de candidatos brasileiros na fila para aprovação, como
se vê, é extenso. Esse número cresceu muito nos últimos anos, atestando o boom da onda de negócios
sociais. A certificação que muitos
deles buscam é realizada pela Siste-

Foto: Artemisia

Sem fins lucrativos: Artemisia é pioneira
na disseminação e no fomento de
negócios de impacto social no Brasil
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Foto: Bemtevi

Fundo Bemtevi conecta
empreendimentos e investidores em
torno de iniciativas sociais

Em dois meses,

5

R$ bilhões
foram doados em
resposta à pandemia no país

no país. Dez deles declararam os valores aplicados em solo brasileiro:
US$ 343 milhões. Outros oito esperavam agregar mais US$ 190 milhões a esse montante até o fim do
ano passado. Se a conta confirmar,
2019 terá movimentado US$ 533
milhões só no Brasil, ao menos.
Estima-se que, em
2019, o setor tenha
movimentado mais de

500

US$
mi
apenas no Brasil

Lugar para todos

Para transformar a realidade social, os negócios de impacto apostam
nas melhores características de dois
setores. Do mercado vem a exigência para que as iniciativas em curso
sejam sustentáveis financeiramente,
sem a necessidade de subsídios. Do

terceiro setor toma-se a responsabilidade como guia para gerir os negócios. É um conjunto de fatores que
coloca a iniciativa privada na linha
de frente das ações de aprimoramento socioeconômico e ambiental em
nível global. “É um novo capitalismo,
pautado pela consciência social unida ao lucro, no qual as empresas não
substituem o Estado, mas qualificam
e complementam a ação governamental ao garantir acesso e melhoria da qualidade de vida da população de menor renda”, explica Priscila Martins, gerente de relações
instituições da Artemisia, organização sem fins lucrativos pioneira na

disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil.
Dessa maneira, os formatos possíveis acabam sendo múltiplos. O
Sistema B, por exemplo, prega uma
visão amplificada do movimento, no
qual importam mais os valores das
corporações e não necessariamente
sua produção. Adotar práticas éticas
e transparentes na condução dos
negócios é o suficiente, mesmo que
a atividade principal não seja endereçada à solução de problemas sociais ou ambientais. É o caso da Natura Cosméticos. Maior “B Corp” de
capital aberto do mundo, a empresa foi a primeira brasileira listada na
Bolsa de Valores de São Paulo (B3)
a conquistar a certificação. Também
esteve entre as primeiras empresas
a reagir à crise do novo coronavírus.
Ainda em março, a Natura suspendeu a fabricação de perfume e maquiagem para focar em álcool em
gel e sabonetes para doação. "Primeiro as pessoas, depois as coisas",
foi o mantra da empresa.
Depois da Natura, a locadora
Movida foi a segunda companhia da
bolsa com a certificação do Sistema
B – e estima-se que uma dezena de
empresas de capital aberto esteja na
fila para obter o selo. Em grande parte, as Empresas B, no entanto, são
pequenas, atuam na área de serviços

Duas décadas marcantes
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2000

2010 - 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Governo do Reino
Unido convoca
gestores do setor
financeiro e cria o
conceito de
finanças sociais.

Canadá e Estados
Unidos dão início a
movimentos
semelhantes ao que
havia acontecido no
Reino Unido.

G7, grupo dos sete
países mais ricos do
planeta, cria uma
força-tarefa para
investimentos de
impacto.

Brasil cria sua
própria força-tarefa, liderada
por empresas do
setor privado e
ONGs.

Força-tarefa do
G7 dá origem ao
Global Steering
Group, que inclui
13 países – entre
eles o Brasil.

São lançadas
forças-tarefa em
três países
vizinhos do Brasil:
Argentina, Uruguai
e Paraguai.

Governo federal
brasileiro coloca
em funcionamento
sua própria
estratégia: a
ENImpacto.
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Oportunidade contra a
desigualdade

O que está na essência desse
movimento é a capacidade de aliar
lucro e propósito, colocando o mercado para trabalhar em favor da
sociedade. Por estar entre as dez

nações mais desiguais do mundo,
o Brasil é um campo fértil para esse tipo de atuação. “Existe uma infinidade de oportunidades para empreendedores e investidores atuarem, desenhando e impulsionando
soluções que poderão mudar positivamente o desenvolvimento do
país nos próximos anos”, destaca o
relatório da ANDE.
Além disso, o ecossistema nacional é robusto: inclui empresas,
organizações sem fins lucrativos,
fundos e captadores de recursos.
“A indústria do impacto repete o
mecanismo do mercado tradicional.
Há empresas que oferecem produtos e serviços, bancos e fundos de
investimentos e outros instrumentos financeiros”, observa Bruno
Evangelista, coordenador de forma-

Aportes promissores

benchmark brasil

e faturam até US$ 10 milhões ao ano.
"A entrada das grandes aumenta a possibilidade de influenciar a cadeia de
valor”, acrescenta Marcel Fukayama.
Além de adotar uma gestão ética,
comprometida e transparente, um empreendimento enquadrado como “negócio de impacto” deve se preocupar
em encontrar saídas para problemas
sociais ou ambientais através de produtos ou serviços. Um exemplo é a
Vivenda, fundada em São Paulo com
a missão de oferecer moradia digna
– no Brasil, 11 milhões de domicílios
estão em situação precária, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O negócio funciona
com a oferta de crédito facilitado,
diretamente para a faixa da população que pode pagar por uma reforma,
mas também realiza obras financiadas
por governos ou entidades em casos
de extrema vulnerabilidade. Assim,
a rentabilidade não fica comprometida com o assistencialismo.
A onda do capitalismo engajado
também é composta pelos “negócios
sociais”, que dão um passo a mais em
relação aos de impacto, porque todo
o lucro das operações é obrigatoriamente reinvestido. São negócios lucrativos, sustentáveis e que buscam a
solução de problemas sociais ou ambientais. “Até aí é muito parecido com
um negócio de impacto, mas a premissa é não haver distribuição de dividendos. Os acionistas são remunerados, como todos os trabalhadores,
e o lucro deve ser aplicado na expansão do empreendimento”, diz Fernando Simões Filho, sócio do Bemtevi,
fundo que organiza investidores em
torno de iniciativas sociais.

Investimento total no Brasil
em empreendimentos de
impacto declarados até
2017: US$ 343 milhões

Investimento total na
América Latina em
empreendimentos de
impacto até 2017:

US$ 2,1 bilhões
Fonte: Aspen Network of
Development Entrepreneurs (ANDE)

Influenciadores do movimento
// Amartya Sen
Prêmio Nobel de Economia em 1998, o indiano foi um dos
idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e fundador do Instituto Mundial de Pesquisa em
Economia do Desenvolvimento (Universidade da ONU).

// Muhammad Yunus
Yunus ganhou o Nobel da Paz em 2006 e ficou conhecido
como "o pai do microcrédito" ao criar um banco em
Bangladesh, seu país de origem. A instituição fornecia
pequenos empréstimos para os pobres sem as garantias e
exigências tradicionais dos bancos comerciais.

// Sir Ronald Cohen
Investidor milionário britânico, Cohen liderou a criação da
força-tarefa do G7 e dirige fundos e iniciativas voltadas a
capitalizar esse segmento de negócio.
Fotos: Divulgação
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ções da Social Good Brasil (SGB),
entidade que usa dados como ferramenta de transformação social e
ambiental.
De maneira inédita, até mesmo
o governo trabalha para fomentar
o movimento. Desde 2017, o Brasil
conta com a Estratégia Nacional de
Investimentos e Negócios de Impacto (ENImpacto). O país é o único a ter um programa assim no
mundo. Ligada ao Ministério da
Economia, a ENImpacto trabalha
na formulação de 69 ações voltadas
a transformar o ambiente de desenvolvimento desses negócios até
2027. A estruturação é feita em quatro pilares: estimular a criação de
novas empresas de impacto; ampliar
a oferta de capital a partir da abertura de linhas de crédito nos três
bancos públicos federais (Banco do
Brasil, Caixa e BNDES); fortalecer
organizações intermediárias, como
aceleradoras, incubadoras e universidades; e melhorar o ambiente institucional e normativo, propondo
e pressionando por mudanças legislativas.
De acordo com Lucas Ramalho
Maciel, coordenador da ENImpacto, em 2017 foram mapeados 570
negócios de impacto no Brasil. Em
2019, já eram 1.002. O caráter inicial do movimento pode explicar a
diferença do mapeamento numérico de negócios feito pelo governo
em comparação com o do Sistema
B. “Não temos elementos para afirmar categoricamente que esse é um
resultado da estratégia nacional,
porque é um ecossistema novo, onde muitos atores atuam simultaneamente”, diz ele.

Tempo recuperado

A indústria do impacto remonta à virada dos anos 2000, quando
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o governo do Reino Unido convocou
empresas a financiar soluções inovadoras para a resolução de problemas sociais. Assim, elas passaram
a ajudar a administração pública e
organismos filantrópicos. Na década seguinte, a ideia foi disseminada
em diferentes países. Em 2013, o
G7 criou uma força-tarefa para promover investimentos de impacto
em seus territórios, fazendo com
que gestores em todo o mundo despertassem para o fenômeno.
Ainda que seja visto como bom
exemplo, o Brasil entrou de maneira tardia no mapa do impacto. “Há
algumas iniciativas anteriores, mas
o ecossistema ficou mais em evidência no país a partir de 2014”,
observa Philippe Figueiredo, analista da Unidade de Inovação do
Sebrae Nacional. Nesse cenário,
ações desenvolvidas por entidades
como a Social Good Brasil ganham
cada vez mais relevância. Baseado
em indicadores, o trabalho da ONG
é orientar investidores e avaliar internamente o desempenho de empresas. “No último semestre de
2019, recebemos consultas de três
fundos de investimento querendo
apoio para selecionar negócios de
impacto nacionais”, destaca Ana
Addobbati, diretora executiva da
SGC. Já o trabalho da Artemisia, desenvolvido desde 2004, começou
com o foco em empresas ligadas a
setores estruturantes, incluindo
educação, saúde e habitação, e atualmente contempla subsetores como alimentação, mobilidade e tecnologia assistiva. Em resposta à
atual pandemia, a Artemisia também criou o Fundo Volta por Cima,
juntamente com outras organizações. A ideia é apoiar empreendimentos que liderem negócios de
impacto nas periferias, ou que be-

Enquadre
sua empresa
B CORP
Para ser certificada, a empresa
precisa passar por uma avaliação
do Sistema B Brasil que revele
métodos éticos e comprometidos sobre
governança, impacto ambiental, impacto na
comunidade, relações com colaboradores
e modelo de negócio.

NEGÓCIO DE IMPACTO
Já nasce com a vocação e missão
explícita de causar impacto social
e/ou ambiental relacionado à sua atividade
principal e deve ter potencial de escala,
possuindo ou não distribuição de dividendos.

NEGÓCIO SOCIAL
Além das características das
categorias acima, esse tipo de
empresa necessariamente precisa reinvestir
todo o lucro de volta na operação. Acionistas e
trabalhadores são remunerados regularmente,
mas ninguém recebe dividendos.

neficiem públicos vulneráveis, por
meio da concessão de empréstimos
a juro zero. O aporte inicial pode
chegar a R$ 750 mil, distribuídos
entre 50 negócios desse perfil. O
montante não está incluído nos mais
de R$ 5 bilhões doados entre os meses de março e maio para atenuar
os efeitos negativos da pandemia,
segundo a Associação Brasileira de
Captadores de Recursos (ABCR).

Agora, pelo aplicativo
CNC Banca Digital, você tem acesso às
publicações da confederação em formato
digital, no seu smartphone ou tablet:
•
•
•
•
•
•

Revista CNC Notícias,
Turismo em Pauta,
Carta Mensal,
Sinopse Relações Institucionais,
Informe Sindical,
Sumário Econômico.

O acesso às publicações é
gratuito, basta instalar o
aplicativo e se cadastrar.
Boa leitura!

Disponível para Android

Disponível para iPhone

Trabalho que valoriza o Brasil
CONHEÇA NOSSAS AÇÕES EM

AFAVORDOBRASIL.CNC.ORG.BR
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Legislativo
4.0 e a superação
da crise
Segundo lugar no ranking mundial de
conectividade, o Brasil se vê diante da
inadiável construção de uma infraestrutura
legal que permita ao país adotar posição de
vanguarda nesse universo

João Henrique Holanda Caldas (JHC)
é advogado e deputado federal. Além de
presidente da Frente Parlamentar Mista
da Economia e Cidadania Digital, é
autor do Projeto de Lei que cria o
Marco Leal das Startups
Foto: Arquivo pessoal

18

brasil

JUNHO de 2020

Desde que o governador-geral
da recém-descoberta Colônia, Tomé
de Souza, impôs, em 1549, o “Regimento”, o Estado brasileiro se agiganta e sufoca os cidadãos. Prejudica especialmente aqueles mais
vulneráveis que, sem os recursos
necessários para formar um batalhão de advogados e contadores,
são atropelados pelo tamanho e
complexidade dos 5,4 milhões de
textos normativos editados após a
Constituição Federal de 1988. Esse
cipoal de textos consome, anualmente, mais de R$ 1,5 trilhão das
empresas nacionais, com o chamado custo Brasil, segundo estudo do
Movimento Brasil Competitivo e
setor produtivo.
Nesse contexto, não soa exagerada a constatação de que o Brasil, devido ao gigantismo, complexidade e dormência de sua estrutura burocrática, deixou de participar
das revoluções industriais até aqui

experimentadas por parte do mundo. Podemos atestar essa situação
pelo contundente nível de desindustrialização da economia brasileira, setor que responde atualmente por apenas 13% do PIB. E hoje,
por conta da crise provocada pelo
coronavírus, é vital que busquemos
fortalecer a indústria brasileira com
um salto tecnológico e diversificação de atividades do setor.
Reiteramos, portanto, que não
podemos perder a esperança de que
uma onda de inovação possa reverter o atual quadro nacional neste
momento dramático da vida dos
brasileiros com a pandemia. A busca por novos caminhos é um imperativo. Trata-se de uma nova oportunidade histórica que se descortina para uma emergente economia
pós-pandemia: a “Indústria 4.0”,
termo cunhado na Alemanha em
2011. Estamos falando da economia
digital, cuja conceituação é tão di-

opinião

fícil quanto acompanhar as soluções
produzidas por esse nicho econômico que ainda, de acordo com o
MBC , responderá por um quarto da
economia do Brasil em 2021.
Com isso em mente, o Poder
Executivo Federal tem promovido
um auspicioso programa de digitalização dos serviços oferecidos ao
cidadão, somando atualmente mais
de 500 desses serviços disponibilizados digitalmente. É um começo,
mas que precisa avançar muito mais.
Há outra face: a inadiável construção de uma infraestrutura legal
que permita ao Brasil adotar posição
de vanguarda no mundo digital, já
que a população brasileira – segunda no ranking mundial de conectividade – tem uma inclinação natural para absorver e integrar ao seu
cotidiano as soluções digitais.
É aí que entra o Legislativo 4.0,
com a missão de tirar o Estado brasileiro do analógico e inseri-lo no digital, especialmente em relação à
regulação. Identificado o dilema entre liberdade para inovar e segurança do usuário, deve-se buscar com
empenho e clareza o equilíbrio nesse trade-off que, de um lado, permita ao espírito empreendedor do brasileiro vicejar e, de outro, impeça que
sejamos mera “colônia digital”, absorvendo exclusivamente serviços
produzidos internacionalmente. A
ausência de barreiras físicas para a
Indústria 4.0, porém, rejeita o “protecionismo”: deve-se garantir apenas
a paridade de armas entre desenvolvedores e investidores locais.
Desde 2019, formei e presido
um grupo de mais de duas centenas
de parlamentares, entre deputados
e senadores: a Frente Parlamentar
Mista de Economia e Cidadania Digital – a “Bancada Digital”. O foco
dessa Frente é manter uma atitude

propositiva, como atesta o Projeto
de Lei Complementar 146/2019, que
cria o Marco Legal das Startups, de
minha autoria , e pedagógica, ou seja: ser, dentro do Legislativo, uma
ferramenta permanente de interlocução do “Mundo Digital” com os
membros do Parlamento que, por
motivos diversos, não têm conhecimento profundo da matéria e, portanto, ainda não enxergam a relevância do tema que se coloca para
o desenvolvimento do país.
Regras claras, com caráter principiológico (diretrizes ou forças propulsoras do desenvolvimento da ordem jurídica) que lhes permita absorver novas tecnologias e soluções
e calcadas em robusto benchmarking,
podem tornar o Brasil uma potência
no mercado que atingirá inacreditáveis US$ 23 trilhões nesta década.
Para quem considera esse um
pensamento ufanista, tenha-se em
mente que o Brasil ocupa a sétima
posição no número de “unicórnios”
– startups avaliadas em mais de US$
1 bilhão –, à frente de países como
França, Suécia, Austrália e Finlândia.
Ou seja, uma condição real hoje que

A ausência de barreiras
físicas para a Indústria 4.0
rejeita o “protecionismo”:
deve-se garantir apenas a
paridade de armas entre
desenvolvedores e
investidores locais
permite vislumbrar esse avanço da
economia brasileira de base digital.
Como sempre, felizmente, o brasileiro quer criar, empreender, ajudar
e gerar valor. O Legislativo 4.0 deve
adotar uma posição de protagonismo
e dar mais e melhores condições para a realização dessa potência criativa. Realizar a regulação na prática do
desejo da sociedade brasileira, que
rejeita o excesso regulatório, “custo
Brasil”, e exige algo simples, porém
difícil , mas não impossível: liberdade.
Em um novo mundo pós-pandemia,
essa liberdade poderá fazer toda a
diferença em favor do país.
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O que é, afinal,
governança
pública?
Por que é importante conceituar este
instrumento de transparência,
desenvolvimento e eficiência calcado no
equilíbrio entre Estado, sociedade civil e
mercado

Adriane Ricieri Brito
é especialista em gestão pública do
Movimento Brasil Competitivo (MBC)
Foto: Arquivo pessoal
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Atualmente, muito se fala em
governança pública e sua importância. Mas o que significa, de fato, a
governança no âmbito da administração pública? Pode-se dizer, dentre outros conceitos, que é a forma
de governar baseada no equilíbrio
entre o Estado, a sociedade civil e o
mercado, aos níveis local, nacional
e internacional, com o objetivo de
direcionar a ação pública a fim de
garantir direitos, necessidades básicas e mais e melhores serviços públicos. E tendo como consequência
a melhoria da vida das pessoas.
Ainda significando, o Decreto
Federal nº 9.203, de 22 de novembro
de 2017, trata a governança pública
como um “conjunto de mecanismos
de liderança, estratégia e controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com
vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de
interesse da sociedade”.
Transformando a governança

pública expressa da forma conceitual para a forma objetiva e próxima
da realidade da gestão pública, a
governança é exercida a partir de
um projeto de governo bem estabelecido, com estratégias e ações
claras que devem representar soluções estruturantes para resolver os
problemas prementes da sociedade.
Ela se estabelece a partir do desenvolvimento da capacidade de governar de um governo, de sua eficiência superior e capacidade de resposta às necessidades apresentadas
pela sociedade – convergindo liderança, conhecimento e experiência.
Não menos importante, a governança é exercida a partir do direcionamento, monitoramento e
avaliação permanente das políticas
públicas implementas e dos resultados gerados. O processo visa ao
crescimento orientado e sustentável,
conjugando variáveis e recursos necessários para implementar o projeto de governo. Para isso, leva-se

opinião

em consideração a relação do peso
entre as variáveis internas e externas
que os governos controlam e as que
não controlam, sendo, dessa forma,
mais efetivos.

Além do público

Muito se aplicam como paralelos aos conceitos de governança pública os conceitos de governança
corporativa. De fato, eles estão diretamente relacionados. Entretanto,
diferenciam-se a partir de um princípio fundamental no âmbito da gestão pública, que é a participação da
sociedade. Ou seja, governança pública pressupõe o envolvimento ativo das comunidades e o exercício do
governo aberto e compartilhado.
Entenda-se a participação social não
apenas pela ação do cidadão, mas
também pela conjugação de forças
das mais diversas esferas e poderes
que devem auxiliar os governos na
construção de políticas públicas efetivas e no apoio ao monitoramento
de resultados.
Deparamo-nos com problemas
cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, com inúmeras possibilidades e caminhos para resolvê-los.
Mas somente a partir de um modelo de governança estruturado e institucionalizado é possível convergir
esforços para melhorar a vida das
pessoas, resolver desafios sociais e
transformar a sociedade com eficiência e efetividade.
A partir da participação da sociedade, podemos associar outros
princípios igualmente relevantes,
estabelecidos pelo Guia da Política
de Governança Pública do Governo
Federal – o princípio da prevenção à
corrupção, a priorização da ética e
o interesse público. Os governos entregam valor, benefícios para a so-

ciedade, e qualquer desvio nessa relação impacta diretamente na vida
das pessoas. O princípio que representa o respeito à capacidade dos
governos de proverem um ambiente
confiável economicamente, socialmente e politicamente está ligado
ao projeto de governo estabelecido.
Quanto a isso, é importante que
desde o início do mandato governamental as lideranças públicas percebam que é necessário atuar no enfrentamento de questões estruturais.
Por exemplo, o princípio da melhoria
regulatória constante, especialmente porque boa parte dos marcos regulatórios existentes hoje no Brasil
não respondem e não asseguram uma
regulação eficiente. E, também, o
princípio da prestação de contas das
ações governamentais, representando a responsabilização da gestão por
meio dos agentes públicos designados para a administração dos recursos – considerando decisões tomadas, condutas estabelecidas e competências atribuídas. Por fim, o princípio da transparência, pilar da governança aberta e compartilhada, e
que deve se configurar aos olhos do
cidadão e não apenas sob o olhar
governamental.
A governança pública estrutura-se por meio de arranjos institucionais

Deparamo-nos com
problemas cada vez
mais complexos e, ao
mesmo tempo, com
inúmeras possibilidades
para resolvê-los. Mas
somente a partir de um
modelo de governança
estruturado e
institucionalizado é
possível convergir
esforços para melhorar
a vida das pessoas
que direcionam o processo decisório
dos governos e definem os sistemas
de relacionamento. Nesse contexto
estão inseridos a política, a administração, a sociedade e o controle, a
partir de uma definição clara da estratégia e das ações prioritárias, associadas à convergência dos principais
elementos da governança e da gestão.
E, claro, sempre aplicando os princípios da boa governança.
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TENDÊNCIAS

ACELERADAS
A pandemia de coronavírus vem antecipando
transformações que levariam anos, talvez décadas,
para acontecer. São mudanças comportamentais e
tecnológicas que permeiam o dia a dia da sociedade.
Entenda como será o novo normal em áreas como
trabalho, negócios, consumo, saúde e educação
Por Ricardo Lacerda
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próxima epidemia? Não estamos preparados. Esse é o título de uma palestra dada por Bill
Gates para o TED Talks em 2015. Disponível no YouTube, a apresentação viralizou na quarentena e chegou a ser considerada profética. Em oito minutos, o fundador da Microsoft
explica por que a sociedade está mais exposta a vírus do que a guerras, e faz um apelo
para que os governos invistam com mais vigor em pesquisas sanitárias. “Não há razão
para pânico, mas precisamos nos apressar”, afirma. Não se tratava de um alerta isolado.
Havia bastante tempo que a comunidade científica previa um evento dessa magnitude.
Agora concretizado, ele estabelece um antes e um depois na história da humanidade.
A declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março, colocou a vida
como a conhecemos em suspenso: trabalho, escola, viagens, relações, consumo – praticamente tudo foi impactado. A necessidade de distanciamento social levou mais de 4,5 bilhões de pessoas a algum tipo de isolamento. E a inesperada mudança de rotinas está antecipando transformações que eram projetadas para ocorrer
daqui a muitos anos. Nesse futuro acelerado, enquanto a ciência não descobre uma vacina contra a Covid-19,
a sociedade experimenta o que se convencionou chamar de novo normal.

Futuro: tecnologia
humanizada

Com a finalidade de avaliar o impacto
da crise do coronavírus nos negócios, a revista Fortune divulgou em maio uma pesquisa com CEOs das 500 maiores empresas
dos Estados Unidos. E os resultados não são
nada animadores. Para 60% deles, a atividade econômica só voltará aos níveis de antes
da pandemia em 2022. Outros 27% acham
que isso acontecerá apenas em 2023. A reticência diz respeito, sobretudo, às incertezas
que pairam sobre o enfrentamento da doença. Na mesma semana, uma reportagem
da The Economist apresentou o conceito de
Economia de 90% – segundo o qual, depois
das quarentenas, o mundo deixará de gerar
10% de riquezas em razão dos novos hábitos
e comportamentos da sociedade.
Em situações assim, é natural que governos ajam para evitar um cenário de depressão
social. A principal medida é injetar recursos
em planos de recuperação. Até meados de
abril, a somatória global das políticas de estímulo adotadas pelas nações atingidas pela
Covid-19 chegava a US$ 10,6 trilhões. Para se
ter uma ideia da dimensão, o plano Marshall,
criado pelos EUA para auxiliar a Europa após
a Segunda Guerra, era oito vezes menor – segundo cálculo da McKinsey. A maior parte dos
recursos é direcionada para suprir necessidades básicas dos cidadãos, preservar empregos
e garantir a manutenção das empresas.

Apesar do drama da saúde e do quadro
de fragilidade econômica, a pandemia deixará legados positivos. O mais marcante será
a transformação tecnológica, impulsionada
pelo isolamento social. Segundo o especialista em cultura digital Gil Giardelli, membro
da Federação Mundial de Estudos do Futuro
(WFSF, na sigla em inglês), antes mesmo do
coronavírus o mundo passava por uma transição para a Sociedade 5.0. A ideia amplia
o alcance da Quarta Revolução Industrial e
prevê a massificação de soluções como big
data, inteligência artificial (IA) e robótica em
favor do bem-estar humano. "É uma transformação nunca vista, que coloca as pessoas
no centro de tudo, com inovação, integração
e inteligência. Agora, com a Covid-19, isso
vai ser muito acelerado", explica.
Também conhecida como Sociedade Superinteligente, a Sociedade 5.0 foi cunhada
pelo governo do Japão cerca de cinco anos
atrás. Mas quem aparece na dianteira de sua
propagação é a China, através do projeto Cinturão Econômico da Rota da Seda (Belt and
Road Initiative, em inglês), que prevê investir
cerca de US$ 1 trilhão em mais de 100 países até 2027. Os aportes incluem estradas,
portos, ferrovias e outros empreendimentos
de infraestrutura. Mas a revolução prometida
está nas redes de quinta geração de internet
móvel. "O que a Inglaterra e os Estados Unidos fizeram na primeira e na segunda Revolução Industrial, com navios e estradas de ferro,
agora será feito pela China com redes de 5G",
diz Giardelli, que é roboticista e professor em
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O mundo já passava por
um movimento de
automação, mas a partir
de agora isso será ainda
mais acelerado, com as
pessoas no centro de
tudo – com mais
inovação, integração e
inteligência.
Gil Giardelli, especialista em cultura
digital e membro da Federação
Mundial de Estudos do Futuro (WFSF)

Em meio à pandemia, alguns hospitais empregam
robôs para atividades em ambientes isolados – como
auxílio na limpeza e transporte de alimentos

instituições como ESPM e PUCRS.
O potencial tecnológico chinês ficou evidente nos esforços
para achatar a curva de contágio.
E provou que o país caminha a
passos largos para se tornar líder
global em IA até 2030 – conforme plano anunciado em 2017.
No país asiático, a liberdade
pós-quarentena cobra seu preço
por meio de soluções disruptivas: o
monitoramento da população, por
exemplo, é feito por ferramentas da
saúde baseadas em IA e cálculos de
big data.
Ao refletir sobre o mundo pós-pandemia em artigo no Financial
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Times, o historiador e filósofo israelense Yuval Noah Harari, autor de 21
Lições para o Século 21, se diz a favor
do uso de tecnologias que beneficiem
a saúde pública. Entre elas, ferramentas de monitoramento como as da
China. "Se eu pudesse rastrear minha
própria condição médica 24 horas
por dia, aprenderia não apenas se me
tornei um risco a outras pessoas, mas
também quais hábitos contribuem
para minha saúde", assinala. Harari,
entretanto, faz a ressalva de que esses recursos não podem ser utilizados
para a criação de um Estado ultravigilante e totalitário.
Em linha com esse conceito, o

professor André Miceli, coordenador
do MBA em Marketing, Inteligência
e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), destaca que a
transformação digital ajudará a humanizar a tecnologia. "Vivemos muito tempo a discussão infundada sobre a tecnologia, se ela aproximava
ou distanciava as pessoas. Mas se
ignorava o aspecto humano, que decide o que fazer com ela", afirma.

Negócios:
sobrevivência e
transformação

Ao reconfigurar hábitos e rotinas, o isolamento social abre

CAPA
oportunidades a quem consegue
se adaptar rapidamente aos novos tempos. É o caso dos negócios
que formam a Economia de Baixo
Contato (do inglês Low Touch Economy). Apresentada pela consultoria americana Board of Innovation no relatório The gold rush on
the new normal (A corrida do ouro
para o novo normal, em português), a expressão é aplicada para
atividades de interação reduzida,
que oferecem maior autonomia e
segurança sanitária ao cliente. O
documento estima que 15% das
organizações sejam "vencedoras
em potencial" – ou seja, se beneficiarão da atual conjuntura. Entram
aqui ferramentas de suporte ao
e-commerce, delivery de comida
saudável e aplicativos de exercícios
físicos a distância, entre outros.
A necessidade de adesão ao
isolamento social alterou da noite
para o dia a dinâmica do consumo de produtos e serviços. Além
da ascensão do ensino a distância
(EaD), do home office e da telemedicina, a imposição do digital
fez nascer a cultura das lives, das
videochamadas e até mesmo das
missas e cultos online. "Se o tempo até encontrar uma vacina for
longo, as pessoas vão se adaptar e
se habituar a essas novas formas
de agir e de viver", acredita Miceli.
Segundo o Google Trends, as
buscas por "como fazer compras
online" cresceram 198% em março no Brasil. Para fomentar essa inclusão digital, marcas como Itaú e
Banco do Brasil produziram vídeos
tutoriais para a terceira idade.
De acordo com Pedro Englert,
CEO da escola de negócios StartSe, antes mesmo da Covid-19 já
se percebia um movimento de
redução dos ciclos de duração de
produtos e serviços – algo que tende a ser ainda mais acentuado de
agora em diante. Para diversas empresas, a saída é partir para uma
verdadeira reinvenção no modelo

Por dentro da Sociedade 5.0
O conceito preconiza a ampliação do uso de ferramentas da Indústria 4.0 –
como Inteligência Artificial (IA), big data, machine learning e Internet das
Coisas (IoT) – para a resolução de problemas sociais e ambientais. A expressão
surgiu no Japão, em 2016, e ganhou alcance global durante o Fórum
Econômico Mundial de 2018. Apesar do pioneirismo japonês, os maiores
avanços têm sido vistos na China e Estados Unidos.

evolução histórica
SOCIEDADE 1.0

O primeiro contato do homem com a
natureza. A era dos caçadores-coletores.

SOCIEDADE 2.0

Surge a agricultura e, com ela, as
cidades e as trocas comerciais.

SOCIEDADE 3.0

O uso de máquinas reinventa a
produção, agora massificada.

SOCIEDADE 4.0

A informação reina, impulsionada
por tecnologias disruptivas.

SOCIEDADE 5.0

A expectativa de uma nova economia,
baseada na inovação humanizada.

Infraestrutura básica não deveria ser somente
água, luz e saneamento, mas também
tecnologia. Uma pessoa que está fora da
internet, hoje, está fora do mundo.
Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração da Ânima
Educação e criador do movimento #naodemita
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de negócio. "A gestão das organizações mais tradicionais é ótima para
evoluir, mas costuma ser péssima
para transformar", afirma. Alguns
exemplos, no entanto, revelam
uma mudança nessa mentalidade.
Durante a quarentena nos Estados
Unidos, a PepsiCo percebeu que
o consumo de alimentos em casa
seguiria em alta e lançou dois sites para vender lanches e bebidas
diretamente ao consumidor. No
Brasil, o Magazine Luiza criou uma
plataforma online gratuita para
ajudar autônomos a venderem
produtos no marketplace da rede.
Ambos os casos indicam uma
atitude resiliente frente a grandes
desafios. E essa é uma receita que
geralmente dá certo. A consultoria
McKinsey demonstra isso no relatório The future is not what it used
to be – Thoughts on the shape of

the next normal (O futuro não é mais o que costumava ser: pensamentos sobre a forma do próximo normal, em tradução literal). Divulgado em abril, o
documento lembra que organizações mais resilientes perseveraram depois
da crise financeira de 2008.
Em média, os ganhos dessas companhias cresceram 10% em 2009, enquanto os negócios que não tiveram a mesma postura apresentaram retração de 15%. As empresas resilientes tinham, no mínimo, duas características
em comum: além de apresentarem balanços robustos antes da tempestade,
souberam encontrar boas soluções durante a turbulência. A principal delas
foi o corte eficaz dos custos operacionais. Por outro lado, a McKinsey alerta
que a disrupção trazida pela Covid-19 pode exigir algo além da adaptação.
"Muitos negócios terão de se reinventar completamente caso queiram garantir um lugar ao sol no mercado do novo normal", assinala o relatório.

setor público: gestão otimizada

As inovações impulsionadas pela Covid-19 não se limitam à esfera privada. No Brasil, o governo federal acelerou a digitalização de serviços na
tentativa de mitigar os efeitos do coronavírus. Entre março e maio, foram
lançadas cerca de 130 soluções. A mais emblemática é a ferramenta de
solicitação do auxílio-emergencial, que somou mais de 50 milhões de
inscritos. Já o acesso online ao seguro-desemprego por parte dos empregados domésticos facilitou a vida de 200 mil trabalhadores. "A pandemia
tornou patente a necessidade e o poder da transformação digital. Lança-

A era do low touch

Paulo Uebel, secretário especial de
Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia
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65

%

25

bilhões

Esta realidade [da pandemia]
serviu de estímulo para
ampliarmos as discussões
sobre a reestruturação do
serviço público no país. O
governo pós-coronavírus
será muito diferente, muito
mais digital e focado em
resultados.

66%

da população mundial terá cobertura 5G
até 2025 (Mobile Report Ericsson 2019)

de dispositivos estarão conectados até
2021. Em 2019, eram 14,2 bilhões (Gartner)

dos pagamentos no Reino Unido, durante a
pandemia, estão sendo feitos sem contato
– com aproximação de cartão ou
smartphone (Mastercard)

CAPA
Foto: Amazon / Divulgação

Gigantes
automatizadas
Pesos-pesados do
e-commerce mundial, as
chinesas Alibaba e JD.com
também contam com lojas
físicas automatizadas.
Tudo para receber clientes
com o menor contato
possível. As unidades se
valem de tecnologias
como etiquetagem
eletrônica, identificação
por radiofrequência (RFID),
reconhecimento de voz e
face e visão computacional.
Primeira loja sem atendentes e sem caixas da Amazon
foi inaugurada em Seattle, nos EUA, em 2018

mos portais, serviços e aplicativos
em questão de dias, tudo para solucionar os problemas da população", afirma Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia.
Desde 2019, a União desenvolve um projeto de integração
de todos os seus sites em um único portal. A estratégia conta com
1,8 mil serviços online e prevê
passar de 3 mil até 2022. Conforme Uebel, a economia gerada será de R$ 38 bilhões em cinco anos,

motivada por ações como eliminação de papel e burocracia e fim
da locação e manutenção de estruturas. Além disso, foca na mitigação de perdas motivadas por
erros e fraudes. Ciente de que cerca de 30% da população não acessa a internet regularmente, Uebel
diz que a estratégia é de complementação dos canais de atendimento. "Ganha o governo, que entrega serviços com menor custo;
ganha o cidadão conectado, que
tem o acesso na palma da mão; e
ganha quem precisa de atendimen-

to presencial, pois as agências físicas terão menos demanda."
Ao contrário de inúmeras atividades que migraram para o virtual ou foram paralisadas, a saúde
vem sendo mais demandada do
que nunca. Para Claudio Porto, fundador e presidente do Conselho da
Macroplan, apesar do momento de
extrema dificuldade, a agenda sanitária sairá fortalecida. “A saúde
será mais valorizada no mundo inteiro, atraindo muito mais recursos
públicos e privados." Entre países
com mais de 200 milhões de ha-
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Política pró-saúde

A NECESSIDADE
SE IMPÕE
Depois de anos em debate,
em março a telemedicina foi
regulamentada em caráter
emergencial no Brasil. Ainda
que o uso de tecnologias
interativas para o
atendimento médico esteja
válido apenas na pandemia,
especialistas são unânimes
ao dizer que a modalidade
veio para ficar.
AS TRÊS MODALIDADES
AUTORIZADAS NA PANDEMIA SÃO:
TELEORIENTAÇÃO
Permite que médicos orientem a
distância pacientes em isolamento.
TELEMONITORAMENTO
Sob supervisão ou orientação
médica, possibilita acompanhar
remotamente parâmetros de saúde
e doença.
TELEINTERCONSULTA
Autoriza a troca de informações e
opiniões entre médicos, a fim de
auxiliar no diagnóstico ou
na terapia.
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China e Índia são dois dos principais fornecedores mundiais da área
da saúde, desenvolvendo insumos para a fabricação de medicamentos,
itens de proteção individual e equipamentos como respiradores artificiais. O contexto de pandemia levantou dúvidas quanto aos rumos
da globalização, evidenciando vulnerabilidades na política industrial
de vários países. Mas Claudio Porto, da Macroplan, não apostaria em
um futuro marcado pelo fechamento de fronteiras. "O processo de
globalização tem muito mais ganhos do que perdas. O que deve acontecer é o aumento da regulação", acredita.
Daí a importância de se manter estoques estratégicos, algo semelhante ao que acontece com a indústria de Defesa – que se resguarda
ao manter parte da produção internamente. Nesse sentido, o Brasil
pode estar diante de uma janela de oportunidades única para renovar
o complexo industrial da saúde. "Aspectos como demanda crescente e
a emergência de se construir uma agenda de saúde como prioridade
apontam para uma área muito dinâmica", diz Porto. Para isso, seria necessário desenvolver uma política industrial focada e com tempo
predeterminado, além de abrir um amplo diálogo entre poder público,
setor privado, comunidade científica e órgãos reguladores. Em relatório
recente, a McKinsey inclusive vislumbra uma maior intervenção estatal
na saúde, a fim de equipar os países para enfrentar futuras pandemias.

bitantes, o Brasil é o único com atendimento gratuito e universal à população. "O setor tem buscado economistas e gestores qualificados, o
que vai ajudar a melhorar a alocação dos recursos. É a chance de o país
finalmente dar um salto", afirma Porto.
Prova de que esse amadurecimento não precisa vir exclusivamente
do governo é a aliança Todos pela Saúde, criada pelo Itaú Unibanco
para auxiliar no enfrentamento da Covid-19. Comandada por um grupo
de especialistas, a iniciativa tem orçamento de R$ 1,2 bilhão e não encerrará quando a pandemia for superada. A garantia vem do cirurgião
Paulo Chapchap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês e líder do Todos
pela Saúde. Segundo ele, um dos focos será o desenvolvimento de iniciativas que ajudem na capacidade de resposta do Sistema Único de
Saúde (SUS) a desafios futuros. Outra ideia é melhorar o processo de
governança da saúde pública nacional. "Não se trata da substituição do
Estado, mas de uma parceria para a estruturação do SUS. É preciso conhecer bem as demandas e a capacidade de supri-las."

Saúde: ciência fortalecida

No começo de junho, pelos cálculos da OMS, havia aproximadamente 100 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento mundo afora. A
maioria delas estava em fase de testagem, mas algumas traziam perspectivas de chegar ao mercado entre o fim de 2020 e o começo de 2021.
Em cenários normais, uma vacina costuma demorar ao menos uma dé-

CAPA
cada entre o começo das pesquisas e a imunização populacional.
Logo, não seria errado dizer que,
em termos científicos, o coronavírus está encurtando a distância
até o futuro. "Estamos evoluindo
rapidamente nos conhecimentos,
nos protocolos. Há estudos multicêntricos sendo feitos para beneficiar o mundo inteiro", destaca
Chapchap, do Sírio-Libanês.
A emergência sanitária tem
feito a sociedade cobrar por maior
atenção e recursos para a saúde. E
essa atenção não se resume a dinheiro. Ainda que autorizada em
caráter excepcional, a telemedicina ganhou popularidade no isolamento social. "Não há dúvida
que a modalidade veio para ficar,
até porque os grandes bloqueios
no ambiente regulatório devem
desaparecer", acredita Chapchap.
Segundo ele, a medicina remota precisa funcionar como ferramenta adicional, que não anula o
contato tradicional entre médico
e paciente. "Ela potencializa a capacidade do sistema e permite
beneficiar populações mais isoladas, por exemplo." Desde 2018, o
Sírio-Libanês desenvolve o projeto
Regula Mais Brasil, que se vale da
telemedicina para apoiar médicos
em unidades básicas de várias localidades do país.

Trabalho: flexibilidade
e resultados

Se uma área tão relevante
quanto a medicina pode se aproveitar da tecnologia para funcionar a
distância, o que dizer de atividades
que dispensam o contato pessoal?
Pois é nessa toada que o teletrabalho invadiu as residências. Um
exemplo é a disparada do uso de
plataformas de colaboração e aplicativos de teleconferência. Quando
a OMS declarou pandemia, a plataforma Microsoft Teams tinha em
média 32 milhões de usuários por
dia. No fim de abril, esse número era de 75 milhões. "Vimos dois
anos de transformação digital em
dois meses", disse Satya Nadella,
CEO da empresa, na divulgação de
resultados. A solução de videoconferências Zoom deu um salto ainda maior: de 10 milhões para 300
milhões de participações diárias em
suas salas de reuniões. Para não ficar para trás, o Facebook lançou o
Messenger Roms e expandiu as funcionalidades de videochamadas do
WhatsApp. Já o Google atualizou o
Duo, permitindo que mais pessoas
participassem das salas de reunião
e bate-papo, e retirando a exigência
de que todos os usuários tivessem o
app baixado. Além disso, inúmeras
ferramentas até então pouco conhecidas ganharam popularidade.
Tendência que evoluía aos pou-

cos, o trabalho remoto se tornou
solução de ocasião para manter
milhões de negócios funcionando.
"É um caminho sem volta", assinala
André Miceli, da FGV. Para o professor, depois da pandemia cerca
de 30% das organizações deverão
aderir em definitivo ao modelo híbrido – que intercala trabalho em
casa e no escritório. Com o rompimento das barreiras que freavam o
home office, seus benefícios ficarão
ainda mais evidentes.
Enquanto o colaborador ganha
autonomia e flexibilidade, a empresa pode enxugar custos com estruturas desnecessárias. De quebra, a
menor circulação de pessoas nas
ruas, ou em horários alternativos,
melhora a mobilidade e pode até reduzir a emissão de poluentes. Uma
pesquisa da Fundação Dom Cabral
(FDC) em parceria com a consultoria e auditoria Grant Thornton
aponta que mais da metade dos
700 respondentes (54%) pretende
seguir em trabalho remoto após a
pandemia. Contudo, Gil Giardelli
destaca que é preciso encontrar um
ponto de equilíbrio nessa travessia.
"Devemos chegar a um meio termo, pois haverá o entendimento de
que não será mais preciso ficar na
empresa das 8h às 18h."
As operações remotas incluíram até mesmo o governo. Nos
primeiros meses de isolamento, a

Os governos devem arregimentar a sociedade civil para que ela apoie ou
discuta, que faça evoluir o conjunto de ideias e conceitos da gestão do Estado.
Não deve haver separação entre responsabilidades exclusivas do governo e da
sociedade, e sim uma maior capacidade de leitura, dos dois lados, das
necessidades sociais e governamentais.
Paulo Chapchap, médico, diretor do Hospital Sírio-Libanês e líder do movimento Todos pela Saúde
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Vem aí a era do trabalho híbrido
Entre abril e maio, a Fundação Dom Cabral (FDC) e
a consultoria e auditoria Grant Thornton divulgaram
os resultados da pesquisa Covid-19 – Home Office –
Trabalho Remoto. O levantamento se baseou nas
respostas de 705 profissionais, entre os quais 61%
ocupam cargos de liderança em suas organizações.

“Aprendizagem não é apenas
transmitir conteúdo.
Precisa ter interatividade,
mediação, discussão
entre pares.
Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente do
Centro de Inovação para a Educação
Brasileira (Cieb)

União colocou mais de 100 mil servidores em home office. "Mudamos
drasticamente a forma de trabalho
e estamos abertos à inovação e
colaboração com o setor privado",
explica Paulo Uebel, do Ministério
da Economia. Brasil afora, câmaras
municipais, assembleias legislativas e o Congresso experimentaram
uma inédita mudança para o virtual.
E votações importantes, como das
medidas de auxílio à economia e à
sociedade na Câmara e no Senado,
foram feitas a distância. "Esta realidade serviu de estímulo para ampliarmos as discussões sobre a reestruturação do serviço público no
país. O governo pós-coronavírus
será muito diferente, muito mais
digital e focado em resultados",
acrescenta o secretário.
Responsável pelo estudo Tendências de Marketing e Tecnologia
2020, lançado em abril, André Miceli aponta que o trabalho remoto
aumenta a produtividade de 15%
a 30%. Mas a estimativa é válida
apenas em tempos de normalidade.
Durante uma pandemia, é natural
haver dificuldade para o estabelecimento de rotinas eficientes. Ainda
assim, há quem já esteja aproveitando muito bem a nova condição.
Prova disso é o fato de que 31% dos
respondentes da pesquisa da FDC
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ATÉ A PANDEMIA...

35%

25%

29%

adotavam home
office ao menos
uma vez ao ano

adotavam home
office ao menos
uma vez na semana

nunca haviam
trabalhado em
home office

NA COMPARAÇÃO HOME OFFICE X ESCRITÓRIO

31
12%
38%
15%
3%
%

se dizem mais produtivos
em home office

significativamente
mais produtivos

dizem ter a mesma
produtividade

menos produtivos
em home office
significativamente
menos produtivos

CAPA
PRETENDE PROPOR AO SEU LÍDER
SEGUIR TRABALHANDO
REMOTAMENTE DEPOIS DA
PANDEMIA?

54

%

SIM

32

%

NÃO

14

%

TALVEZ

SOCIABILIDADE, LIDERANÇA E FOCO

64
38%
36%
%
37

%

não acham necessário se encontrar com
colegas para seguir trabalhando
remotamente
sentem falta de interagir
pessoalmente com colegas

dizem que seus líderes são eficazes em
ajudar no trabalho remoto

reclamam de distrações na rotina
de home office

se dizem mais produtivos em home
office e 12%, significativamente
mais produtivos. "Empresas com
cultura inovadora e experimental
costumam ter mais sucesso nessa
transição", destaca. Exemplo disso é a consultoria Accenture. Em
menos de duas semanas, a multinacional colocou mais de 500 mil
funcionários em trabalho remoto
– e foi a primeira organização do
mundo a ter meio milhão de pessoas utilizando o Microsoft Teams.
Diretor-executivo de tecnologia da Accenture para América
Latina, Fernando Teixeira destaca
que muitos clientes temiam adotar o modelo: "Em empresas mais
tradicionais havia a crença de que
não sobreviveriam". O medo, diz
ele, está relacionado especialmente à queda de produtividade, algo
que pode ser contornado com ferramentas de avaliação de desempenho e uma liderança eficaz. A
valorização do tempo trabalhado,
e não dos resultados alcançados,
é uma cultura típica de empresas
com visão dogmática. Quem diz
isso é Daniel Castanho, CEO do
grupo Ânima Educação. "Se esses
negócios já estavam com seus dias
contados antes, agora mesmo é
que esse tempo será acelerado."

Educação:
conectividade e
pensamento digital

Não foram só os adultos que
tiveram de migrar os seus afazeres
para casa. Crianças e jovens acabaram impelidos a fazer o mesmo.
Foi assim que a pandemia disseminou o ensino a distância – expondo
tanto seus benefícios quanto suas
fragilidades. Na educação superior,
a modalidade vinha superando desconfianças e atraindo milhares de
alunos. Mas na rede básica se tratava de uma novidade, pois apenas
em 2018 o governo regulamentou
a EaD – e unicamente para o Ensino Médio.
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Nas cidades onde tem universidades, o Grupo
Ânima conta com centros de inovação que
fomentam pesquisa, desenvolvimento e
comportamento empreendedor
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dos professores. "Os cursos de Pedagogia não enfatizam o saber ensinar
com tecnologia", diz Dellagnelo. Já
o segundo, infraestrutura digital deficiente, penaliza em especial estudantes de baixa renda. "O acesso à
internet é essencial para se exercer
direitos básicos como a educação."
A Organização das Nações Unidas (ONU) defende, desde 2011,
a conectividade como um direito
humano fundamental. Países como
Espanha e Estônia levaram essa recomendação a sério e hoje são referência na oferta de internet pública
– o que faz a diferença para muitas
crianças e jovens que precisaram
estudar em casa na quarentena. No
Brasil, as limitações de conexão e o
despreparo dos docentes levaram o
poder público a utilizar toda sorte de
estratégias. Em estados como Amazonas, Maranhão e Paraná, uma das
saídas foi transmitir aulas pela televisão. Em outros locais, o rádio foi a

opção. Essas soluções, no entanto,
devem ser encaradas de maneira
circunstancial. "Aprendizagem não é
apenas transmitir conteúdo. Precisa
ter interatividade, mediação, discussão entre pares", defende Dellagnelo.
Mestre e doutora em Educação
pela Universidade Harvard, ela sugere que no pós-pandemia o governo
desenvolva programas para subsidiar
a conectividade. "O primeiro problema a resolver é dar equidade de
acesso." Criado sem fins lucrativos
em 2016 para promover a inovação
na educação pública, o Cieb difunde o conceito de "escola conectada". Muito além dos laboratórios
de informática popularizados duas
décadas atrás, a ideia é desenvolver equipes com competências digitais, dispor de equipamentos de
conectividade em sala de aula e de
recursos tecnológicos alinhados ao
currículo.
Daniel Castanho, da Ânima,

Foto: Ânima / Divulgação

Em abril, o Centro de Inovação
para a Educação Brasileira (Cieb)
consultou as secretarias de educação de 3.011 cidades e de 21 estados
para saber como pretendiam reagir
à quarentena. O resultado mostrou
uma dura (e esperada) realidade:
60% dos municípios não tinham
traçado uma estratégia de ensino
remoto, sendo que 40% deles nem
sequer dispunham de recursos tecnológicos para isso. A primeira reação das escolas foi adiantar férias
e recessos para ganhar tempo. Ou
então suspender as aulas.
Para Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente do Cieb, a situação é
fruto de um problema que antecede
o coronavírus: a falta de experiência das escolas na incorporação de
tecnologias em sala de aula. Nesse
sentido, existem dois gargalos para
o ensino remoto avançar na rede
básica – mesmo como um mero
apoio. O primeiro é o despreparo
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Fundamentos para o novo normal
Em meio à pandemia, a McKinsey publicou o relatório O futuro não é mais o que costumava ser: pensamentos sobre a
forma do próximo normal. Sustentado por sete princípios que deverão moldar o mundo daqui para frente, o documento
traz orientações para líderes conduzirem seus negócios durante e depois da crise. Confira os ensinamentos:

1. A VOLTA DA
DISTÂNCIA
A partir da década de
1990, o avanço
tecnológico e
especialmente a
internet encurtaram
distâncias e
impulsionaram a
globalização. Se de uns
anos para cá o mundo
já experimentava uma
redução nesse
movimento, a
perspectiva agora é de
mais restrições nas
fronteiras, com maior
preferência a produtos
e serviços locais.

5. O VALOR DAS
ORGANIZAÇÕES
Antes mesmo do
coronavírus já havia um
questionamento
crescente quanto ao
que efetivamente deve
ser a geração de valor
de uma empresa. Ou
seja, deve-se apenas
investir e trabalhar com
objetivo de colher mais
dividendos? Alinhado à
tendência de
investimentos mais
responsáveis, o
conceito do triple
bottom line – baseado
no trinômio lucro,
pessoas e planeta – já
está sendo alçado a
novos patamares de
importância.

2. RESILIÊNCIA
PARA TER
EFICIÊNCIA
Mais do que ajustar o
modelo de negócio,
muitas organizações
precisarão repensá-lo
completamente – e até
descobrir outras
maneiras de se
sustentar. Acima de
tudo, a capacidade de
absorver um choque e
sair dele ainda melhor
(ou seja, a resiliência)
será fundamental para
quem deseja sobreviver
e prosperar em longo
prazo.

6. DA INDÚSTRIA
AO CONSUMO,
TUDO PODE MUDAR
Os efeitos da pandemia
estão criando novos
hábitos na sociedade,
com reflexos na
indústria e no consumo.
As pessoas estão
trabalhando de casa,
estudando em casa,
cozinhando mais. A
dinâmica de cinemas,
restaurantes, eventos e
casas noturnas será a
mesma? As maiores
incertezas pairam sobre
os millenials e a geração
Z, que contemplam
pessoas nascidas entre
1980 e 2012 e são mais
suscetíveis a novos
costumes.

3. O BAIXO
CONTATO AVANÇA

4. A ETERNA MÃO
DO ESTADO

Três segmentos da
economia
experimentam um
momento decisivo e
têm tudo para sair da
pandemia fortalecidos:
comércio eletrônico,
telemedicina e
automação. Mesmo que
a maioria das atividades
retorne a um estado de
quase normalidade, já é
possível imaginar um
mundo com operações
guiadas pelo contato
humano reduzido.

Em situações
dramáticas, a sociedade
fica mais disposta a
aceitar o maior
controle do governo na
economia. Foi o que
aconteceu quando os
EUA injetaram recursos
para salvar empresas
em 2008. E é o que tem
acontecido agora, com
governos destinando
trilhões de dólares para
apoiar empresas e
cidadãos, preservando
empregos e oferecendo
renda básica.

7. O QUE RESTA DE
POSITIVO
A comunicação é uma
necessidade natural do
ser humano. Mesmo
que inúmeras
atividades acabem
sendo transpostas para
o mundo digital,
indivíduos,
comunidades, empresas
e governos precisam
buscar as melhores
formas de fazer essa
transição não apenas
de maneira inovadora,
mas também inclusiva.
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ONDE A EAD ACONTECE
Entre 2009 e 2018, o crescimento da educação a distância
no ensino superior brasileiro foi de 145%. No mesmo
período, as matrículas presenciais caíram 2,1%.
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep)

Nos últimos dois anos, o número de startups de
educação (as edtechs) cresceu 23% no Brasil.
Fonte: Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) e
Associação Brasileira de Startups (ABStartups)

Segundo Peter Diamandis, fundador da Singularity
University, os investimentos em edtechs no mundo
ultrapassaram os US$ 18,6 bilhões em 2019. Em um
cenário impactado pela pandemia, ele acredita que
esse valor possa chegar a US$ 400 bilhões em 2025.

defende que tanto escolas quanto universidades adotem o que
ele chama de pensamento digital
– e não digitalizado. "Não basta mandar um texto por e-mail.
Isso não muda nada. É preciso ter
mentalidade digital, trabalhar colaborativamente." Hoje com 140
mil alunos, a Ânima foi criada em
2003, já inserida no contexto do
ensino a distância. Não surpreende o grupo ter lançado, no começo de 2020, um vestibular online.
Por meio de um aplicativo com
ferramentas para evitar fraude
(como reconhecimento facial),
os candidatos respondem a questões discursivas diretamente pelo
smartphone. No país onde milhões de crianças não conseguem
acompanhar aulas remotamente,
a educação superior a distância
vive outra realidade. Conforme o
último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
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cionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, as
matrículas de EaD cresceram 145% entre 2009 e 2018. Enquanto isso,
as presenciais recuaram 2,1%.
Dentro de uma conjuntura muito mais evoluída em relação à educação de base, as universidades debatem outros tipos de abordagens
para o novo normal. "Currículo híbrido, ensino a distância, isso tudo
acabou. Estamos falando de aprendizado com uso de tecnologia", salienta Castanho. Para ele, o novo papel das instituições de ensino superior se estrutura em dois pilares: a transformação dos professores e
a criação de ambientes de aprendizagem a exemplo dos espaços maker
e de prototipagem. "Assim, o aluno não irá mais cursar Administração
ou Engenharia, e sim um conjunto de nanocursos que fará mais sentido
para a trajetória dele", prevê.

Filantropia: cultura de solidariedade

A reflexão da sociedade e do mundo corporativo sobre a tragédia do coronavírus se transformou em uma onda de solidariedade
inédita no Brasil. Em apenas dois meses – do começo de abril a meados de junho –, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos
(ABCR) contabilizou mais de R$ 5,6 bilhões em doações para combater
a Covid-19. Detalhe: nessa soma entram apenas valores anunciados
publicamente e envolvendo dinheiro. Ações de empresas comprando
alimentos ou fabricando álcool em gel, luvas e máscaras, por exemplo, não são contabilizadas. A estimativa de Márcia Woods, presidente
do Conselho Deliberativo da ABCR, é de que, a cada cinco avisos de
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O Brasil no Índice Global de Solidariedade

6º Canadá

O World Giving Index
2019, elaborado pela
Charities Aid Foundation
com indicadores da
Gallup, considera o
agregado dos resultados
de 126 países entre 20092019. O cômputo envolve
dados relativos a recursos
doados, trabalho
voluntário e ajuda direta.

7º Reino Unido

8º Holanda
126º China

5º Irlanda

2º Mianmar

1º Estados Unidos
9º Sri Lanka

74º Brasil

doações que a entidade recebe,
apenas um tenha valoração monetária. Ou seja, 80% da filantropia
não envolve transferência direta
de recursos. "O volume, na verdade, acaba sendo muito maior do
que o registrado pelo Monitor de
Doações", explica.
A ideia de registrar as doações
tem origem no movimento feito
por grandes empresas ao doarem
volumes atípicos para a filantropia no país. De acordo com o
Gife, uma associação de investidores sociais do Brasil, as doações
no país somaram R$ 3,2 bilhões
em 2018. Um dos primeiros gestos a chamar atenção foi do Itaú
Unibanco, que anunciou R$ 200
milhões e depois subiu para R$ 1
bilhão – recursos que financiam o
Todos pela Saúde. O cenário criado pelo coronavírus foge à realidade nacional, já que o Brasil aparece apenas na 74ª posição entre os

10º Indonésia

4º Austrália
3º Nova Zelândia

126 países do último Índice Mundial de Solidariedade da Charities
Aid Foundation. O ranking analisa três fatores: ajuda a pessoas
na rua, doações de recursos para
ONGs e trabalho voluntário envolvendo ONGs.
Woods, da ABCR, celebra o
senso de resposta e o espírito solidário dos brasileiros. "A crise também mostra que a sociedade civil
organizada pode contribuir com o
país", diz ela. Já Marina Cançado,
fundadora da Converge Capital,
plataforma que fomenta o amadurecimento de investimentos sustentáveis no Brasil, destaca que a
origem das doações não se restringe a grandes corporações. "Os recursos vieram de todos os lugares
e bolsos e, além de dinheiro, milhares de pessoas se mobilizaram e
dedicaram muito tempo para que
a ajuda chegasse aos destinos."
O cenário de exposição das

marcas engajadas com a filantropia, e mesmo de pessoas famosas,
é visto como altamente positivo.
Na opinião de Woods, isso rompe
uma cultura vinculada à formação
religiosa do brasileiro, conforme a
qual a prática da filantropia precisaria ser recatada. "Não se deve
ter vergonha de dizer publicamente que doa." Em países como
Estados Unidos e Inglaterra,
quem contribui com causas sociais, em geral, fala para amigos,
familiares, e é reconhecido pela
sua comunidade. Como legado
para a pós-pandemia (e mesmo
durante), a porta-voz da ABCR
espera que se retome a atenção a
outras áreas da filantropia, como
educação e desigualdade social. E
mais: que o governo encare o setor como um parceiro estratégico
– algo que poderia começar pela
revisão de tributos que incidem
sobre doações.
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Dificuldade
crônica
Em novo livro, o
economista Marcos
Mendes analisa uma
série de entraves que
historicamente
emperram a agenda de
reformas no Brasil – e
sugere meios para
identificar e aproveitar
janelas de
oportunidades
Por Luiz Eduardo Kochhann
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N

ão se pode fazer uma
perspectiva econômica sem considerar
o passado. Quando a
República nasceu, em
1889, Brasil tinha 14
milhões de habitantes. Apenas 10% viviam em áreas urbanas e a renda per capita era inferior a
US$ 1 mil anuais, em valores corrigidos.
A partir dos anos 1930, o país enveredou por um caminho de alto crescimento e chegou-se a cogitar que
alcançaria as economias mais desenvolvidas. A crise da dívida externa na
década de 1980 freou esse avanço,
que jamais foi retomado, exceto nos
anos de alta das commodities. Hoje,
a população é 208 milhões de pessoas e 86% delas vivem em centros urbanos. A renda per capita chegou a

US$ 9 mil, mas a cifra se mantém há
cerca de 40 anos em torno de 27% da
média dos Estados Unidos. Enquanto
isso, países como China, Chile, Coreia
do Sul e Índia reduzem ano após ano
a diferença para os americanos.
Para ganhar competitividade, elevar a renda e reduzir a desigualdade,
um país como o Brasil precisa de reformas modernizantes e profundas. É
o que defende o economista Marcos
Mendes em Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?, lançado em 2019. Doutor em economia
pela USP, consultor legislativo do Senado e ex-chefe da assessoria econômica do governo federal, ele participou
ativamente dos esforços para tirar o
Brasil da crise de 2014.
Nos anos seguintes, ajudou a elaborar a emenda constitucional que
limitou os gastos públicos federais pe-

resenha

los próximos 20 anos (a PEC do Teto)
e a proposta de Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. Também viu o
projeto de reforma da Previdência de
Michel Temer, então presidente, ser
engavetado no Congresso – a mudança no modelo de aposentadorias só
seria aprovada em 2019 (foto). A experiência levou Mendes a refletir sobre
os entraves a uma agenda reformista
em temas como tributos, segurança
jurídica, crédito, privatização, políticas
sociais e educação. Da reflexão nasceu
a obra, uma espécie de continuação
de Por que o Brasil cresce pouco?, seu
livro anterior, de 2014.
Para o autor, o país precisa atacar
três eixos fundamentais para destravar
a máquina pública e retomar um crescimento mais significativo. Os eixos
são ajuste fiscal, aumento da produtividade e democratização do crédito.
Para tanto, deve-se estabilizar a dívida
pública, reequilibrar o orçamento dos
três níveis de governo e alterar regras
tributárias, entre outros pontos. A adoção parcial desse receituário provavelmente jamais será suficiente. “Se
algumas delas [reformas] não forem
bem-sucedidas, e justamente essas
constituírem restrições ativas ao crescimento, corre-se o risco de o esforço
reformista não gerar os resultados esperados em termos de crescimento.”

ênfase no bloqueio de reformas econômicas. O primeiro é que a redemocratização tornou o Estado multiprovedor. O segundo ponto é a formatação política e eleitoral, responsável
por beneficiar a consolidação de bancadas legislativas que atuam na defesa de interesses regionais e categorias
específicas. “A profusão de partidos
eleva o custo de transação para a formação de consensos, e abre espaço
para práticas de obstrução e procrastinação na votação de reformas.”
Mesmo assim, em meio à nebulosidade, janelas de oportunidades se
abrem de tempos em tempos. A citação de Winston Churchill, na epígrafe
da obra, deixa claro quando esses momentos acontecem: "Nunca desperdice uma boa crise!”. Os desperdícios
do país levaram seis planos de estabilização de preços ao fracasso pela
ausência de coalizão política a favor
do ajuste fiscal. Ao menos o Brasil foi
exitoso na execução do Plano Real,
que estancou a inflação e mudou o
regime monetário na esteira de uma
crise econômica. Da mesma maneira,
o impacto dos problemas financeiros
no sudeste asiático em 1997 permitiu
a adoção do tripé macroeconômico
abraçado por governos de diferentes
espectros políticos: meta de inflação,
câmbio flutuante e meta fiscal.

O apoio de um presidente recém-eleito, comum nos primeiros meses
pós-eleições, também é uma ocasião
favorável a reformas. A alternância de
poder e os bons índices de aprovação
facilitaram os esforços fiscais na gestão macroeconômica no começo dos
anos 2000 – e tudo indica que ajudou
o atual governo a reformar a Previdência. Mendes ainda traz dicas de
aperfeiçoamentos institucionais, o que
diminuiria as dificuldades impostas às
reformas. De quebra, maximizaria o
aproveitamento de "janelas de oportunidades". E sugere ações mais efetivas de combate à corrupção, recuperação de instituições fiscais, liderança do presidente da República e formação de governos de coalizão.
Para o autor, as resistências não
podem ser ignoradas, e prevê debates
acalorados nas próximas duas décadas.
Por isso, o Brasil deve encarar o desafio de realizar as reformas econômicas
como uma maratona. “Esse quadro
gradual de aperfeiçoamento institucional parece ser o que melhor se pode esperar: caminhar na direção correta, ainda que lentamente, e não perder oportunidades de acelerar e empreender reformas um pouco mais
ousadas quando crises ou mudanças
de governo abrirem janelas de oportunidades.”

retomar o avanço

Movimentos reformistas geram
incertezas em qualquer país, e seus resultados demoram a aparecer. Seriam
essas as especificidades que tornam o
contexto brasileiro menos afeito ao
reformismo econômico de natureza
estrutural? Mendes lembra que o Brasil não possui nenhuma das características que facilitariam o processo: Constituição pouco detalhista ou facilmente alterável, vizinhos bem-sucedidos
em suas reformas, território pequeno,
sistema político e eleitoral que facilite
a formação de maiorias no Congresso.
Além disso, dois pontos ganham

FICHA TÉCNICA
Título: Por que é difícil fazer
reformas econômicas no Brasil?
Autor: Marcos Mendes
Editora: Elsevier
Ano: 2019
Páginas: 183
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setor elétrico:

revisão de planos
Na luta para reduzir o custo da energia, que está entre os
mais caros do mundo, o Brasil investiu em fontes renováveis,
abriu caminho às privatizações e defendeu o fim de uma
série de subsídios. Mas a pandemia paralisou projetos – o
que pode pressionar ainda mais o custo da indústria elétrica
Por Paulo César Teixeira

T

erra privilegiada em recursos naturais, o Brasil
vive um paradoxo. Com
sol, vento e água em
abundância, sem contar
a novidade do gás natural extraído das reservas
do pré-sal, o país apresenta as condições ideais
para oferecer energia elétrica a baixo
custo e, com isso, alavancar um projeto de desenvolvimento de largo
horizonte. Mas não é o que acontece.
Segundo a Agência Internacional de
Energia (IEA), pratica-se por aqui uma
das cinco tarifas mais caras do mundo. O preço é 127,3% superior ao dos
Estados Unidos, 94,9% maior que o

do Canadá e 9% mais alto que o da
Alemanha, conforme estudo da Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc).
“O que era para ser um diferencial competitivo foi capturado por
um conjunto de ineficiências e privilégios que prejudica a competitividade do país”, afirma Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), entidade que
congrega mais de 50 grupos industriais. Para ter-se ideia do impacto
sobre a economia, basta citar que
apenas o movimento de aliviar o sobrepeso de impostos e encargos que

correspondem a 41% da tarifa permitiria elevar em pelo menos meio
ponto percentual o PIB nacional,
conforme projeção da Abrace.
Mas como chegou-se a esse impasse? “No último quarto de século, foram feitas escolhas substancialmente equivocadas, fruto de
tentativas fracassadas de sucessivos
governos”, diz o professor do Instituto de Engenharia e Ambiente da
Universidade de São Paulo (IEA-USP)
Ildo Sauer, que foi diretor da Petrobras de 2003 a 2008. Roberto
D'Araújo, que dirige a ONG Ilumina
(Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético), também atribui o descompasso a uma
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É inadmissível que, na
composição da tarifa, o
valor do ICMS seja maior
do que o custo de geração
e distribuição. Em alguns
estados, é o dobro.
André Pepitone, diretor-geral da Aneel

“pirâmide de erros” cometidos ao
longo dos últimos tempos.
Ele lembra que, de 2008 para cá,
o país triplicou a capacidade de usinas
térmicas, além de gastar fortunas em
megaprojetos de hidrelétricas, como
Belo Monte, no Pará. Em vez disso,
poderia ter apostado em empreendimentos de menor porte, com menos
impacto ambiental e mais eficácia
energética. “Havia estudos para a implantação de pequenas e médias centrais hidrelétricas, já em fase adiantada de viabilização, que foram abandonados. Essas iniciativas poderiam
injetar 15 mil megawatts na capacidade do sistema, potência superior à
de Belo Monte, que é de 11,2 mil megawatts”, diz D’Araújo.
O Ministério de Minas e Energia
(MME) contesta, ao menos em parte, as críticas feitas ao formato de
gestão do sistema elétrico brasileiro. “Hoje, temos um modelo robusto, com estabilidade jurídica, con-
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tratos de longo prazo e garantia de
recebíveis, o que repercute no índice elevado de competitividade dos
leilões de geração e transmissão de
energia”, afirma Reive Barros dos
Santos, secretário de Planejamento
do Setor Elétrico da pasta. Ele reconhece, no entanto, que esses avanços não se refletiram ainda no valor
pago pelo consumidor, uma vez que
a estrutura de composição da tarifa
“precisa, de fato, ser melhorada”.
O patamar elevado da tarifa decorre, muitas vezes, de fenômenos
naturais. É o caso da ocorrência de
períodos hidrológicos desfavoráveis,
que têm se repetido nos últimos sete anos. “Quando os reservatórios
das usinas hidrelétricas não permitem dar conta da demanda, o sistema
é obrigado a recorrer a fontes mais
caras, como as de base térmica, o que
acaba impactando a tarifa”, diz Arthur
Ramos, especialista em energia elétrica e senior advisor do Boston Con-

sulting Group (BCG). Outro fenômeno natural, a crise econômica deflagrada pela pandemia do novo coronavírus, freou a necessidade de fazer
esse cálculo – mas criou outros.
Em abril, o consumo de energia
elétrica caiu 12,5% no país, em comparação com o mesmo mês do ano
anterior – efeito da paralisação de
boa parte do comércio e da indústria.
Também em abril, a inadimplência
dos consumidores aumentou de 3%
para 12%. Acrescente esses fatores
à medida emergencial, anunciada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica, de não haver cobrança extra na
conta de luz até 31 de dezembro de
2020; ao encarecimento da energia
produzida pela usina binacional de
Itaipu (cotada em dólar); ao aumento das cotas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que subsidiam usuários de baixa renda; e à
alta dos gastos com linhas de transmissão que foram licitadas no pas-
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sado e precisam ser remuneradas ao
entrar em operação. O que se tem é
um cenário de derretimento do setor.
Para impedir uma crise ainda maior,
a Aneel aprovou, em maio, um empréstimo no valor de até R$ 16,1 bilhões às distribuidoras de energia.

Foto: S.A. Paulista / Divulgação

Resquícios do passado

A conta de luz pode resistir aos
efeitos devastadores de uma pandemia, mas não escapa dos impostos e dos encargos embutidos na
prestação do serviço. Para a maioria
dos especialistas, são esses os verdadeiros vilões da história. Arthur
Ramos, do BCG, lembra que a carga
de tributos aumentou a partir da
Constituição de 1988, quando os
impostos sobre o setor elétrico passaram a ser de competência estadual – antes, estavam integrados ao
Imposto sobre Operações Relativas
a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País, de
competência da União. “Os estados
perceberam que tinham em mãos
uma fonte de arrecadação relevante e confiável, sem inadimplência ou
fraude, cobrada diretamente sobre
o faturamento das empresas. Então,
aproveitaram para intensificar a carga tributária”, assinala.
Por sua vez, a maior parte dos
subsídios presentes na tarifa de energia elétrica está listada na Conta de
Desenvolvimento Energético. Para
2020, o orçamento aprovado era de
R$ 21,9 bilhões, soma 8% superior
à do ano passado. Criada em 2002,
a CDE congrega encargos para dar
suporte ao acesso universal à eletricidade, subsidiando o usuário de
baixa renda, além de incentivar a
produção de energia a partir de fontes como eólica, fotovoltaica, pequenas hidrelétricas, biomassa, gás
natural e carvão mineral.
Também integram a CDE subsí-

Pequenas e médias centrais hidrelétricas
poderiam injetar potência superior à de
grandes empreendimentos

dios para setores que, à primeira
vista, nada têm a ver com eletricidade, como saneamento, aquicultura e irrigação no campo. “Mais da
metade da conta paga pelo consumidor não é energia; corresponde a
esqueletos do passado incorporados
à tarifa de forma compulsória”, explica Paulo Pedrosa, da Abrace.
Assim, para desatar o nó energético, o setor produtivo reivindica um
novo olhar sobre o modelo de gestão
da energia elétrica, com foco na competitividade. Boa parte das soluções
depende de medidas administrativas,
mas outra parcela está vinculada a
decisões de caráter político. Até o
coronavírus chegar ao Brasil, o principal desafio era diminuir a tarifa de
energia, na avaliação de André Pepitone, diretor-geral da Aneel. O setor
Entre 2012 e 2018,
havia feito avanços significativos paas tarifas
aumentaram
ra isso. Um deles consistiu na quita20% acima da ção antecipada, em setembro, de
inflação. Só em
empréstimos contraídos pelo goversubsídios foram
no federal para socorrer as distribuigastos mais de
R$ 20 bilhões doras durante a crise hídrica de 2014
– a chamada Conta-ACR. Desde enem 2019

tão, a dívida com valores atualizados
na casa de R$ 40 bilhões e vencimento em abril de 2020 vinha sendo amortizada mensalmente na conta de luz. Outra negociação, essa em
andamento, busca reduzir o Custo
Variável Unitário (CVU) do megawatt/hora gerado de energia térmica de R$ 1 mil para R$ 300. A desoneração da tarifa de energia elétrica
ainda ganhou impulso com a diminuição em 40% dos subsídios dados
a consumidores rurais e serviço público por conta de atividades como
irrigação, água, esgoto e saneamento. A medida foi tomada em 2018,
através de decreto que estabeleceu
a redução gradual desses descontos
ao ritmo de 20% ao ano até 2022.

Taxa do Sol

Menos bem-sucedida foi a tentativa de criar um cronograma para
pôr fim ao subsídio à chamada geração distribuída de energia, que beneficia principalmente os usuários
que instalam placas solares em telhados e terrenos. A regra atual, que
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Energia solar está no centro de uma
polêmica envolvendo o fim (ou não)
de subsídios ao segmento

Os efeitos negativos
da pandemia podem
derreter o setor
elétrico – que já
sofre com o preço
da tarifa, normas
burocráticas, barreiras
comerciais, tributos complexos,
riscos judiciais e infraestrutura
deficitária, compondo o
chamado Custo Brasil
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favorece especialmente bancos, telefônicas, redes varejistas e companhias do agronegócio, pode custar
R$ 34 bilhões até 2035, segundo o
Ministério da Economia. Até agora,
a proposta de alteração formulada
pela Aneel – apelidada de Taxa do
Sol – e apoiada pelos ministérios de
Minas e Energia e da Economia, mas
criticada pela Presidência da República e por boa parte do Congresso
Nacional, não foi implementada.
O diretor-geral da Aneel reconhece a necessidade de reavaliação de
outros subsídios, citando os casos de
Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs), energia eólica e de biomassa,
que custarão R$ 3,2 bilhões em 2020.
As benesses foram concedidas na década passada, quando as fontes de
energias renováveis, ainda em fase
incipiente, necessitavam de apoio até
conseguirem andar com as próprias
pernas. Na visão de especialistas, como algumas dessas fontes já possuem
tecnologias maturadas e se tornaram
competitivas, os descontos não se
justificam mais. O problema é que

ações semelhantes costumam suscitar polêmica: “Dar subsídios é fácil.
Retirá-los é sempre muito difícil”, analisa Ramos, do BCG. Seja como for, a
redução de subsídios continuará sendo prioritária até por medida de equidade entre as fontes de energia.
Não menos complexa é a tarefa
de reduzir a carga tributária sobre a
energia elétrica. Embora ressalte que
a questão é da alçada exclusiva dos
governos estaduais, o papel da Aneel é apresentar dados e informações
para fomentar o debate. “É inadmissível que, na composição da tarifa, o
valor do ICMS seja maior do que o
custo de geração e distribuição. Em
alguns estados, é o dobro”, constata
Pepitone. Na opinião do presidente
da autarquia, como a energia elétrica é um bem essencial à sociedade,
não pode ter tratamento tributário
equivalente ao de itens como cigarros e bebidas alcoólicas.

privatizações

Segundo Arthur Ramos, do Boston Consulting Group, as reformas

debate

efetuadas nos últimos anos abriram
espaço para a iniciativa privada. “A
privatização propicia maior dinamismo e ganhos de eficiência e produtividade, que ainda não foram suficientes para contrapor os efeitos
negativos da alta carga tributária,
da política setorial e da eventual
conjuntura climática desfavorável.”
A mais importante das empresas
públicas do setor, a Eletrobras, deve
começar seu processo de privatização no segundo trimestre de 2021.
De acordo com a Secretaria Especial
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, ligada ao Ministério
da Economia, o processo estava previsto para ocorrer em outubro deste ano. O adiamento, segundo a
pasta, se deve à crise provocada pela pandemia – que demandou uma
revisão da agenda do Congresso. A
votação do projeto de lei relativo à
privatização da elétrica deve ficar
para o segundo semestre.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
vinha trabalhando na modelagem
da transferência para o setor privado
da Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA), da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), do Rio Grande do Sul. Já as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) e a Companhia Paranaense de
Energia (Copel), por enquanto, estão
fora da lista, pois demonstram capacidade de investimento e boa qualidade de serviços.
Em relação às críticas feitas à
qualidade dos serviços após as privatizações, a Aneel alega que as companhias encontraram redes de distribuição deterioradas e, por isso,
necessitam de tempo para mostrar
resultados – o que está, inclusive, previsto nos contratos de concessão. Assim, as empresas trabalham com indicadores de qualidade técnica flexíveis
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durante dois anos, período que deverão usar para melhorar a infraestrutura física e para qualificar os serviços.
Muitas vezes, no entanto, não
há solução mágica. Desde o começo do processo de privatização, em
meados dos anos 1990, a tarifa média de energia aumentou 60% acima
da inflação, segundo cálculos da Ilumina. “Não demonizo as privatizações. O que precisamos perguntar
é se sabemos privatizar”, questiona
D’Araújo, da Ilumina. Ele argumenta que a transferência de serviços de
interesse público para a iniciativa
privada requer uma estrutura robus-

ta de fiscalização. E observa que, nos
Estados Unidos, a agência que desempenha papel de regulação do setor elétrico conta com 1,5 mil funcionários, contingente três vezes
superior aos quadros da Aneel.
A agência reguladora brasileira
trabalhava até o começo de 2020
com 593 servidores, 22,48% menos
do que a quantidade determinada
por lei. A justificativa estava no momento da administração pública federal, que passa por reformas focadas em equipes enxutas e gestão
eficiente. “Estamos apoiados em
tecnologia e nas melhores práticas
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Ainda que se discuta a continuidade, há quase um consenso
entre especialistas de que é preciso
ampliar a participação das energias
limpas e renováveis na matriz de
energia elétrica. No caso da eólica,
a necessidade é ainda mais relevante à medida que ela desempenha
um papel complementar ao das hidrelétricas. Isso porque o período
de seca dos rios corresponde ao
padrão mais intenso de ventos, especialmente no Nordeste. “É como
se você guardasse o vento para compensar a diminuição dos reservatórios”, afirma D’Araújo.
Em 2019 a indústria eólica comemorou os dez anos do primeiro
leilão. Embora ainda recente, o segmento já se aproxima do percentual de 10% da matriz de energia elétrica do país, ocupando o segundo
lugar – ainda distante das hidrelétricas, que detêm mais de 60%. Anualmente, a média de crescimento é
de 38% e os investimentos são da
ordem de R$ 7 bilhões. A capacidade instalada atual é de 15,4 gigawatts, com 619 parques eólicos e
7.578 aerogeradores em operação
em 12 estados. Nada menos que 80%
dos equipamentos são produzidos
em solo nacional, a exemplo do modelo de turbinas da GE com 4,8 megawatts – até então, a potência máxima dos equipamentos utilizados
no país era de 3 megawatts.
A escalada positiva se deve ao
incremento da competitividade.
Em 2004, a geração de energia eólica custava quatro vezes mais do
que a da hidrelétrica. A cada ano,
essa proporção foi diminuindo. Até
que, em 2017, já era mais barata

que a de grandes centrais, como
Belo Monte. “Temos tecnologia e
bons ventos, com o dobro de produtividade do resto do mundo”,
afirma Elbia Gannoum, presidente
executiva da Associação Brasileira
de Energia Eólica (ABEEólica).
Além de não poluir o ambiente,
a energia eólica tem efeito multiplicador na geração de renda. Cada
megawatt instalado representa 15
postos de trabalho, resultando no
emprego de 200 mil pessoas no Brasil. De outra parte, os parques melhoram o padrão de vida em regiões
pobres como o sertão e o semiárido
do Nordeste, já que as torres são
instaladas em terras arrendadas de
pequenos produtores rurais. Cada
uma proporciona aporte de R$ 1,5
mil mensais, e há famílias que acolhem dois ou três equipamentos, sem
prejuízo das plantações ou criação
de animais. Conforme o IBGE, em
2017, duas cidades do interior do
Piauí (Curral Novo e Simões) tiveram
crescimento de 800% do PIB, graças
à chegada dos parques eólicos aos
municípios.

Custo Brasil

O que acontecerá nos próximos
meses será determinante para o futuro do setor elétrico. Até o fechamento desta edição, em junho, o
cenário era de incerteza. Boa parte
dos projetos e das mudanças regulatórias previstas para 2020, embora oficialmente em curso, na prática
estavam parados. Enquanto isso, a
demanda de eletricidade seguia caindo – a previsão, segundo um estudo
da consultoria Thymos Energia, é
fechar o ano com queda de até 14%.
Essa mudança no padrão de consumo se perpetuará? Os empresários
de olho na agenda de privatizações
seguirão interessados? E quanto às
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gás e fonte nuclear

Há quase um consenso entre especialistas de que
é preciso ampliar a participação das energias
limpas e renováveis na matriz de energia elétrica.
No caso da eólica, a necessidade é ainda mais
relevante à medida que ela desempenha um
papel complementar ao das hidrelétricas
distribuidoras: vão resistir à pressão,
sem criar novos encargos que acarretem no aumento da conta de luz?
Ao "custo pandemia", acrescentam-se outros fatores que compõem
o chamado Custo Brasil. Como vimos até aqui, o impacto negativo
da tarifa da energia elétrica sobre
a competitividade da economia brasileira não é um fato isolado. À questão energética se agrega um emaranhado de normas burocráticas,
barreiras comerciais, tributos complexos, riscos judiciais e infraestrutura deficitária. Nesse sentido, um
levantamento feito em 2019 pelo
Ministério da Economia em parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) mostrou que o Custo Brasil encarece os negócios em
R$ 1,5 trilhão, representando 22%
do PIB. Para chegar a esse valor, foi
feita uma estimativa dos gastos
adicionais das empresas brasileiras
em relação aos dos países da Or-

ganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
em 12 temas, sendo analisados 31
indicadores em cada um deles.
A investigação revelou a magnitude e a abrangência do Custo Brasil
em todo o ciclo de vida de uma empresa. Entre os fatores apontados, o
empresário Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior
do MBC, destaca o custo da energia,
o sistema tributário, o acesso ao crédito e a logística de transporte como
pontos que precisam ser enfrentados
com maior atenção. Ainda em 2020,
a partir dos dados coletados pelo estudo, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), ligada ao Ministério da
Economia, pretende instituir um programa específico de ações para a redução dos custos sobre o setor produtivo por meio do Programa de
Melhoria Contínua da Competitividade.

Poucos setores retraíram investimentos em razão da pandemia. O de gás natural é um deles.
Por dois motivos. Primeiro porque
continua a expectativa de dobrar
a oferta nacional a um preço competitivo nos próximos anos – sobretudo em razão das reservas do
pré-sal. A estimativa prevê um
salto da produção dos atuais 59
milhões para 147 milhões de metros cúbicos (m³) ao dia, colocando o Brasil entre os cinco maiores
produtores de gás em nível global,
segundo Reive Barros dos Santos,
do MME. A segunda razão inclui a
abertura do mercado, hoje dominado pela Petrobras. No fim de
maio, a estatal anunciou que passará a atuar como processadora de
gás fornecido por outros agentes.
Em paralelo, a Eletronuclear
lançou um plano de aceleração
para dar prosseguimento ao programa nuclear brasileiro. A previsão é que a usina Angra 3, no litoral fluminense, comece a operar
em novembro de 2026 com capacidade instalada de 1.405 megawatts (MW). Atualmente, cerca
de 65% da unidade está construída – a um custo de quase R$ 10
bilhões. Para finalizar a obra, faltam mais R$ 14,5 bilhões. De acordo com o novo plano, as obras
civis e a montagem eletromecânica de Angra 3 serão retomadas
em outubro de 2021. O modelo
de negócios da usina ainda aguarda aprovação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI).
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perigosos
O mundo pós-coronavírus será ainda mais
hiperconectado. E a segurança cibernética surge
como um dos temas cruciais para quem deseja fazer
negócios nesse novo paradigma
Por José Francisco Botelho
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coronavírus não colocou apenas a saúde em risco. A pandemia propiciou a
abertura de novas
brechas aos ataques
cibernéticos. A massificação do home
office tem muito a
ver com isso, pois os sistemas de
segurança residenciais não são tão
robustos quanto no ambiente corporativo. Só no mês de março, houve um aumento de 30 mil % de tentativas de golpes envolvendo arquivos maliciosos ao redor do mundo,
em comparação com os dois meses
anteriores. O dado é de um levantamento feito pela Zscaler, uma empresa americana do setor de cibersegurança. Já a Kaspersky, uma gigante desse mercado, identificou
alta de 124% nas ocorrências de
phishing contra dispositivos móveis
no mesmo mês. O phishing é uma
técnica que utiliza e-mails ou sites
falsos como isca para roubar informações – daí o nome. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS)
sofreu assédios de hackers. No fim
de abril, milhares de senhas e e-mails
foram vazados após o sistema da
entidade ter sido invadido. A crise
da Covid-19, portanto, deve intensificar a importância da proteção
cibernética daqui em diante.
A vastidão desses delitos pode
ser mensurada pelos números do 9º
Estudo Anual do Custo do Crime Cibernético, publicado pelo Ponemon
Institute e pela Accenture Security
em 2019. A pesquisa entrevistou mais

de 2 mil líderes de 355 empresas de
11 países. O documento aponta um
crescimento de 11% nos crimes cibernéticos entre 2018 e 2019, e de
67% nos cinco anos anteriores. A
predileção pelas atividades online,
imposta pela pandemia, pode levar
a uma disparada desses números.
“Os ciberataques estão se tornando
cada vez mais sofisticados e devastadores”, afirma Nycholas Szucko,
diretor de cibersegurança da Microsoft Brasil.
Além do roubo de dados, existem
ataques para destruir informações,
com a finalidade de semear o caos.
E o Brasil ocupa uma posição assustadora nesse ranking de violência
virtual. Segundo a Symantec, o país foi o terceiro com mais ataques
em 2018, atrás apenas de China e
Estados Unidos. Em 2017, ocupava
o sétimo lugar. Por outro lado, o Brasil vem dando passos importantes
na direção de um ambiente virtual
mais seguro, como a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD) em agosto deste ano.
O crescimento nas ameaças virtuais é uma consequência do mundo ligado pela web. "Nos últimos
dez anos, a intermediação da tecnologia trouxe mudanças profundas.
Existe atualmente um ecossistema
que envolve, por exemplo, a Internet
das Coisas e a criptografia, e essas
alterações nos levam a uma sociedade hiperconectada", explica Miriam
Wimmer, diretora do Departamento de Serviços de Telecomunicações
(Detel) da Secretaria de Telecomunicações (Setel), vinculada ao Mi-
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nistério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
"Nós nos comunicamos cada vez mais
por meio de aplicativos com processamentos inimagináveis anos atrás,
inclusive na indústria e nas plataformas do governo, e isso nos traz inúmeras vantagens, como o aumento
de produtividade e de conveniências
para os cidadãos”, diz ela. “Mas o
processo também acarreta riscos."
A cada tecnologia que surge, há
também novas tensões e preocupações na área da segurança. José Pela, sócio da área de risk advisory da
Deloitte, lembra que antigamente
era comum as empresas guardarem
suas informações em folhas de papel. “Os ataques cibernéticos que
ocorrem com mais frequência simulam de forma muito fidedigna o roubo daquela folhinha. Ou seja: é um
tipo de crime antigo, mas facilitado
pela tecnologia", destaca. Os crimes
cibernéticos podem se dividir entre

aqueles cometidos contra pessoas
físicas e os direcionados a corporações e governos. No primeiro caso,
a maioria dos ataques ocorre por
meio de phishing.
Esse tipo de crime vinha diminuindo antes da pandemia, enquanto os ataques a empresas e governos
aumentavam. Nos EUA, os chamados business e-mail compromises,
que afetam contas corporativas,
cresceram 120% entre 2016 e 2019.
“Isso é preocupante, pois são ataques
de baixa sofisticação técnica que
podem ter retornos financeiros e informacionais altos”, alerta Louise
Marie Hurel, coordenadora dos projetos do programa Segurança Cibernética e Liberdades Digitais do Instituto Igarapé. Os criminosos também se valem de ataques à cadeia
de suprimentos e a infraestruturas
críticas, a exemplo do que aconteceu
com o vírus NotPetya, que em 2017
tirou a transportadora marítima Ma-

De acordo com um
relatório de ameaças à
segurança na internet,
divulgado pela Symantec em
fevereiro de 2019, o Brasil foi o
quarto país com mais ataques de
ransomware no mundo: 5% de
todas as infecções registradas
em 2018 aconteceram em solo
brasileiro. À frente estão
Estados Unidos (13%), Índia
(14,3%) e China (16,92%).
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ersk do ar e causou um prejuízo de
US$ 300 milhões à empresa.
Os delitos mais preocupantes
desse gênero são os cometidos por
programas chamados ransomwares.
Com eles, hackers sequestram informações e exigem um resgate,
geralmente em criptomoedas. "Esses
são os ataques mais custosos e os
que levam mais tempo para serem
resolvidos", diz André Fleury, diretor
executivo de segurança cibernética
da Accenture. Além disso, ele também é diretor de relacionamento com
o governo do CompTIA Cybersecurity Enterprise Council Brazil, grupo de
executivos do setor de segurança e
defesa cibernética criado para desenvolver soluções que melhorem o segmento no país.
Em 2006, a Microsoft criou sua
Unidade de Crimes Digitais (DCU,
na sigla em inglês) para combater
diretamente as ameaças digitais. A
DCU é formada por advogados, in-

545,2 mil
foi o número de ataques de
ransomware no mundo em 2018

444,2 mil
atingiram empresas

Segundo a Symantec,
1 em cada 415 e-mails
enviados no Brasil tem
conteúdo malicioso.

O valor da informação

Assim como o ladrão de informações antes arrombava um cofre
para se apossar de documentos, o
ransomware entra na máquina e
captura informações. Ou melhor,
impede que o proprietário as acesse.
Isso pode acontecer não apenas em
um, mas em todos os computadores
de uma organização. "Existem ataques dispersos, ou seja, que afetam
várias máquinas e instituições, e outros direcionados", afirma Dario Caraponale, diretor da Strong Security
Brasil, especializada em segurança de
computadores. "Os ataques direcionados são mais difíceis de evitar. O
hacker algumas vezes fica até 200
dias estudando o ambiente da empresa, em absoluto silêncio, até que
age para se apossar de dados vitais.”
Uma vez sequestrados os dados, surge na tela um aviso com o número
de uma conta e o valor do resgate.
Após o pagamento, os hackers enviam
um código de acesso que libera as
informações.
Os códigos maliciosos se espalham por meio de mensagens ou sites, mas na maioria dos casos é pre-
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vestigadores, cientistas de dados e
engenheiros, entre outros profissionais. “Todos têm o compromisso de
lutar contra malwares globais combinando análises de dados avançadas,
perícias e estratégias jurídicas”, destaca Szucko. A DCU trabalha ainda
com clientes e órgãos públicos para
ajudar a identificar e desativar botnets criminosas – redes de computadores infectados por softwares
maliciosos e passíveis de controle
para envio de spams e disseminação
de vírus ou ataques. Até o fim de
2019, a Microsoft havia removido
18 botnets criminosas, resgatando
quase 500 milhões de dispositivos
do controle secreto dessas redes.

A segurança tem sido uma questão sensível
tanto para empresas como para usuários finais.
Os dados estão se proliferando em velocidades
sem precedentes e ganhando maior valor. Ao
mesmo tempo, as ameaças se tornam mais
sofisticadas e os estilos de trabalho flexíveis
impõem novos desafios à segurança digital.
Nycholas Szucko, diretor de cibersegurança da Microsoft Brasil

ciso que uma pessoa aperte algum
botão para causar o estrago. Em
2017, mais de 150 países foram atingidos por um novo ladrão virtual,
capaz de pular a etapa humana: o
WannaCry, que se espalha de computador em computador sem qualquer interação de usuários, aproveitando-se de vulnerabilidades do
sistema – ou seja, erros de código
que são como brechas permitindo
a ação de intrusos. O Brasil foi o
sexto mais atacado.
O superataque causou um prejuízo de bilhões de dólares no mundo inteiro, mas nem todos os crimes
virtuais visam ao lucro imediato. Alguns ataques têm por objetivo causar danos à reputação. "Muitas vezes
após invadir uma empresa, o hacker
joga seus dados na internet e isso
gera um alvoroço no mercado, pois
a companhia passa a ser vista como
insegura", observa Pela, da Deloitte.
Em geral, esses ataques ocorrem
quando uma companhia quer desestabilizar ou prejudicar a imagem de
uma concorrente. Outra situação de
crime cibernético vinculado à reputação acontece no mercado financeiro. Pela relata que, em alguns ca-

Vítima de um
ataque em 2018, o
Banco Inter foi
condenado a pagar

R$ 1,5 milhão
a instituições de
caridade e de
combate a crimes
cibernéticos

sos, quando uma empresa anuncia
que vai abrir capital, grupos fazem
ataques direcionados a fim de diminuir sua credibilidade e reduzir o preço das ações, para então comprar os
títulos por um valor mais baixo.
Em 2018, um ataque desse tipo
vitimou o Banco Inter, primeira instituição financeira totalmente digital no país. Três dias antes de negociar suas ações na BM&FBovespa,
em maio, o banco confirmou os rumores de que havia sido vítima de
uma tentativa de extorsão por
hackers. Entretanto, a instituição só
revelou em agosto daquele ano que
os dados de 19 mil correntistas foram vazados pelos invasores. Uma
ação civil pública foi movida contra o
banco, que foi condenado a pagar
R$ 1,5 milhão a instituições de caridade e de combate a crimes cibernéticos.
O caso se tornou uma espécie
de aviso do Ministério Público sobre
a importância de proteger dados
pessoais de clientes contra crimes
cibernéticos. Para a maioria dos especialistas, no entanto, as organizações no Brasil ainda estão longe do
patamar adequado de proteção.
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Segundo o 9º Estudo Anual
do Custo do Crime
Cibernético*, que envolveu
355 companhias no mundo
inteiro, cada empresa
sofreu em média 145
ataques virtuais em 2019.

11

%

Aumento na quantidade
de ataques cibernéticos
sobre 2018

US$
7,24 mi

Gasto médio das
empresas no Brasil para
enfrentar ataques
virtuais

67

%

Crescimento das
violações de segurança
em cinco anos

79

%

Índice de executivos
que acham que os
riscos virtuais evoluem
mais que as proteções

US$
11,7 mi

US$
13 mi

Gasto médio de cada
empresa para lidar com
ataques cibernéticos em
2017

Marca a que essa
quantia chegou em
2018

15

%

Aumento dos ataques
de ramsomware a
empresas de 2017 a
2018

*Publicado pelo Ponemon Institute e pela Accenture Security em 2019
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US$
5,2 tri

Valor total em
risco calculado pela
Accenture para os
próximos cinco anos

Sem vacina

“Sabendo que aproximadamente 25% de todos os computadores
no mundo estão vulneráveis a sequestros de dados, talvez a pergunta central seja: será que estamos
avançando tão rápido quanto gostaríamos?” Quem questiona é Hurel, do Instituto Igarapé. Segundo
ela, no lado da prevenção aos ataques de acesso remoto, o Brasil tem
evoluído no estabelecimento de
níveis mínimos de segurança e proteção de dados para os setores público e privado. “Dois exemplos são
a nossa Lei Geral de Proteção de
Dados, que proporciona salvaguardas para os titulares dos dados e
multas para empresas que não estiverem devidamente adequadas à
legislação, e a Resolução 4856 do
Banco Central, sobre segurança cibernética”, explica.
Ainda assim, Hurel destaca uma
frase comum entre profissionais de
segurança: “Não existe segurança
absoluta”. José Pela, da Deloitte, diz
não haver uma vacina geral contra
ataques cibernéticos; apenas paliativos usados caso a caso. Afinal, todos os dias surgem vulnerabilidades
novas, com novas aplicações com
algum erro de código. Do ponto de
vista tecnológico, uma das tendên-

cias na prevenção a crimes cibernéticos são aplicativos que analisam o
comportamento dos usuários e alertam quando algo foge à normalidade. É o que acontece quando um e-mail é acessado a partir de um IP
que até então jamais fora usado para isso. Outro tipo de ação fora do
comum é o acesso a uma conta em
um horário em que a pessoa não
costuma estar conectada.
Porém, como os hackers costumam ser mais rápidos do que quem
os combate, outra tendência é não
colocar todas as fichas em soluções
tecnológicas. Também é preciso conhecer o comportamento dos cibercriminosos, assim como as técnicas
usadas por eles. “Por isso, nas organizações mais maduras, a segurança
já não se reporta mais à tecnologia",
observa Fleury, da Accenture. Órgãos
ligados à segurança, como o FBI e a
Europol, aconselham as vítimas de
ataques virtuais a não ceder às exigências dos hackers. Além disso, é
importante assegurar que os dados
estejam seguros e possam ser resgatados como se fossem um backup.
Essas práticas foram exemplificadas em março de 2019, após um
ataque de hackers à multinacional
norueguesa Norsk Hydro, uma das
maiores produtoras de alumínio no
mundo. A invasão de ransomware

afetou 22 mil computadores em 170
plantas espalhadas por 44 países.
Mas a direção da multinacional decidiu não responder à extorsão. Por
precaução, a empresa havia feito diversos backups, que foram prontamente usados para diminuir os danos.
Mesmo assim, a perda de informações
criptografadas custou mais de US$
50 milhões, e foram necessários meses para uma recuperação completa.
O prejuízo financeiro, por sua vez,
foi compensado pelo ganho em reputação: em vez de esconder o tamanho do ataque, a Norsk Hydro
divulgou o problema em tempo real,
em sua página no Facebook. A ação
foi elogiada por especialistas de segurança de diversos países.
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"Muitas empresas têm dificuldade
em manter os antivírus atualizados
e em se livrar das vulnerabilidades
que permitem a contaminação das
máquinas", diz Caraponale, da Strong
Security Brasil. Além disso, há outro
componente a facilitar os ataques.
Se antes os hackers tentavam invadir diretamente o servidor das empresas, agora os ataques são laterais
– ou seja, focados nos usuários. Logo, uma invasão pode partir do dispositivo móvel de um funcionário
ou mesmo de um cliente.

Crimes sem fronteiras

Um dos aspectos mais preocupantes na onda de crimes cibernéticos que afeta o mundo hiperconectado é a sua natureza "deslocalizada".
Ou seja: um crime pode ser desencadeado num continente e terminar
em outro. Isso gera uma série de
complicações jurídicas que ainda não
foram resolvidas. Imagine a seguinte situação: um criminoso no Leste
Europeu lança um ataque invadindo
computadores nos Estados Unidos
e acaba roubando dinheiro ou informações de um banco na América do

Empresas e setor público precisam de uma
estratégia mais estrutural em curto, médio e
longo prazos de educação, conscientização e
empoderamento de usuários para ingressarem
num ambiente cada vez mais digitalizado.
Louise Marie Hurel, especialista do Instituto Igarapé
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Em 2017, um vírus tirou o armador
dinamarquês Maersk do ar, causando
um prejuízo de US$ 300 milhões

Sul. A qual legislação estaria esse criminoso sujeito? "O que caracteriza
um excelente criminoso cibernético
é sua capacidade de permanecer anônimo. E conseguir provas legais é ainda mais difícil quando um crime começa na Ucrânia e termina no Brasil",
exemplifica Fleury, da Accenture.
Foi esse tipo de complicação internacional que levou ao bloqueio
do WhatsApp em 2015, decretado
por autoridades brasileiras. Miriam
Wimmer relata que havia uma série
de crimes em várias regiões, não relacionados entre si, ligados a tráfico
de drogas e pedofilia e que envolviam
conversas e compartilhamento de
arquivos pelo WhatsApp. A Justiça
brasileira, então, pediu que os provedores enviassem os metadados.
Como eles estavam nos Estados Unidos, não se viram obrigados a responder, já que não se encontravam
sob a soberania brasileira. "Para se
conseguir os metadados, seria pre-
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ciso que a polícia recorresse a vias
diplomáticas, o que levaria muito
tempo. Então veio o bloqueio”, diz
ela. “Mas depois se chegou à conclusão de que esse tipo de ação fere
as liberdades individuais. De lá para
cá, não surgiu uma solução definitiva, apenas um amadurecimento:
o bloqueio não é a melhor solução
e é preciso haver mais celeridade nos
mecanismos de cooperação internacional, para que a internet não
seja uma terra sem lei."

Avanços na legislação

Miriam Wimmer cita uma legislação americana como benchmark
de prática que pode ajudar no combate ao cibercrime internacional: o
CLOUD Act (ou Clarifying Lawful
Overseas Use of Data Act), de 2018.
O ato permite que as autoridades
dos Estados Unidos obriguem empresas de tecnologia atuando no
país a fornecer os dados exigidos por

processos legais, mesmo que os servidores estejam em território estrangeiro. No Brasil, ainda não existe uma lei assim. Para a diretora
do Detel, o passo inicial para regular as regiões selvagens do mundo
virtual foi o Marco Civil da Internet,
de 2011. "Antes de tipificar crimes,
era preciso uma espécie de ‘Constituição da Internet’, e o início disso foi o marco – um regime de responsabilidade de plataformas que
buscou um equilíbrio entre os direitos e a tipificação de crimes, mas
também criou polêmicas, com
ações que hoje tramitam no Supremo Tribunal Federal.”
Outro passo no caminho da regulação virtual foi a Política Nacional de Segurança da Informação
Lançado em 2018
nos EUA, o CLOUD (PNSI), instituída por decreto em
Act é considerado dezembro de 2018, criando o Couma referência para mitê Gestor de Segurança da Inque empresas
formação (CGSI), cujo objetivo é
colaborem com
governos
assessorar o Gabinete de Seguran-
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Esforços internacionais
De acordo com Louise Marie Hurel, coordenadora dos projetos do programa Segurança Cibernética e Liberdades Digitais do Instituto Igarapé, o principal mecanismo internacional do segmento é a Convenção de Budapeste, estabelecida pelo Conselho da Europa em 2001 e ratificada por mais de 60 países. “Ela serve como um
instrumento importante no combate a crimes cibernéticos, pois institui canais de cooperação internacional e
critérios básicos para a harmonização de leis observando a preservação e o fortalecimento de direitos humanos”,
diz Hurel. Em dezembro de 2019, o Brasil deu início ao processo de adesão ao tratado. “É um passo importante
na resposta a incidentes e crimes cibernéticos.”
Outra iniciativa importante é o Chamado de Paris para a Confiança e a Segurança no Ciberespaço, lançado
em novembro de 2018. Trata-se de um esforço entre governos, empresas e sociedade para fortalecer a proteção
contra ameaças à infraestrutura digital mundo afora. O Apelo de Paris, como também é conhecido, baseia-se
no estabelecimento de princípios e normas a fim de proteger os cidadãos e a infraestrutura civil de ciberataques.
Entre os signatários estão o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e mais de 60 governos, 130 ONGs e 340 associações empresariais e companhias. Uma delas é a Microsoft, que conta com 140 datacenters espalhados por
56 regiões do mundo, inclusive no Brasil. “Estamos constantemente desenvolvendo nossa infraestrutura e conectando nossos centros locais a uma estrutura global capaz de fornecer a escalabilidade, a estabilidade e as
camadas de segurança necessárias para os serviços em nuvem”, afirma Nycholas Szucko, diretor de cibersegurança da Microsoft Brasil.

ça Institucional (GSI) da Presidência da República. Além disso, a PNSI colocou a segurança e a defesa
cibernéticas entre os elementos
principais na estratégia de segurança de informação nacional. "A
PNSI ainda não tem força impositiva a não ser no âmbito do governo federal, mas talvez seja o embrião de uma futura Lei Geral de
Segurança Cibernética", explica
Fleury. Ele observa que, tanto no
Brasil quanto em outros países, há
regulamentações claras dizendo
quem pode exercer profissões como a advocacia, medicina, engenharia ou mesmo pilotar um avião.
“Mas e quando as decisões e operações são feitas por um software, quem garante a competência
e o preparo de quem construiu o
algoritmo? Nada ou quase nada
regulamenta como se defender ou
qual o patamar mínimo de segurança quando a ameaça é digital.”

Ainda assim, diz ele, a PNSI é um
passo na direção certa.
O próximo avanço, bem mais
impactante, é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Aprovada
em 2018, a norma passará a vigorar em agosto. Inspirada na legislação europeia conhecida como
General Data Protection Regulation
(GDPR), a lei brasileira obrigará as
empresas a seguir regras rígidas ao
lidar com as informações dos clientes. Segundo o texto, apenas dados
necessários à prestação do serviço
poderão ser coletados, e fica proibido utilizar, compartilhar ou vendê-los sem a autorização do cliente. Todas essas informações deverão ser apagadas após o fim da relação comercial entre consumidor
e empresa. As multas podem chegar a 2% do faturamento, e valerão
apenas a partir de 2021.
"Se você for comprar leite na
esquina, hoje, talvez lhe peçam seu

CPF, RG ou endereço. Esses dados
podem ser roubados e, com isso, já
se formula um sequestro", afirma
Pela, da Deloitte. Segundo ele, a
administração pública percebeu que
isso é um problema de segurança
nacional, pois quando há muitos
vazamentos de dados perdem-se
ativos e valor de mercado. Contudo,
por mais que se multipliquem práticas, leis e iniciativas, não se deve
esperar um futuro livre de ameaças
virtuais. O preço da tecnologia é a
vigilância constante, para não se
deixar levar por armadilhas que
acompanham as conveniências.
"Não existem atalhos. A cada avanço tecnológico há novas possibilidades de negócio, mas também
novas ameaças intrínsecas", resume
Fleury, da Accenture. "Devemos agir
para reduzir o impacto de ataques
potenciais e diminuir a probabilidade de um incidente. Mas essa
possibilidade nunca será zero.”
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bússola
MBC auxilia PPI a renovar concessões ferroviárias
Fortalecer a interação entre poder
público e iniciativa privada é a finalidade do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), do governo federal.
Ao longo de 18 meses, a iniciativa contou com apoio técnico do Movimento
Brasil Competitivo (MBC) na condução
das renovações de cinco concessões
ferroviárias. Conforme avaliação feita
em reunião que ocorreu em setembro
de 2019, a contribuição gerou resultados efetivos.
Na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por exemplo,
houve ganho considerável de tempo
na análise de projetos. Antes, um processo demorava entre 30 e 45 dias
apenas para ser apreciado. Com a parceria, mais de 80 projetos foram analisados ao longo de seis meses. Além
disso, o trabalho técnico permitiu ao
plenário doTribunal de Contas da União
(TCU) aprovar a renovação antecipada da concessão da Malha Ferroviária
Paulista, operada pela Rumo Logística,
por mais 30 anos.
O contrato, antes previsto para ser
encerrado em 2028, foi estendido até
2058, em decisão unânime do TCU. A
resolução também estipulou o incre-

Foto: Agência Brasil

Ferrovia Norte-Sul: contrato de
concessão foi assinado em Anápolis
(GO) em julho de 2019

mento das contrapartidas da concessionária. Isso incluiu a obrigatoriedade
de investimentos em segurança e aumento da capacidade. A assinatura do
contrato aditivo ocorreu no fim de
maio. Segundo o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o
acordo entre a Rumo e a ANTT deve
render R$ 6 bilhões em investimentos
nos próximos seis anos, bem como a
criação de 10 mil empregos e o aumento da carga de transporte – saltando de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas no período.

Mais de

80

projetos de concessões
ferroviárias foram analisados
em apenas seis meses.

Ao longo dos próximos seis
anos, a Malha Ferroviária
Paulista deve aportar cerca de

R$

6

bilhões

em melhorias.

Estão previstos, ainda,

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DO
ADMINISTRADOR PÚBLICO
Com a experiência de quem participou diretamente da evolução da administração pública
brasileira nos últimos 30 anos, o ex-ministro-chefe da CGU Valdir Simão indica não apenas
um caminho para aprimorar a governança do setor estatal. Em seu mais novo livro, Manual de
sobrevivência do administrador público: 10 passos
para a excelência da sua gestão (2020, editora
Trevisan), o conselheiro do MBC elenca uma dezena de etapas abordando todo o ciclo da gestão,
desde o convite para ocupar um cargo de direção até o momento de sair.
A obra, lançada em março, já está à venda.
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10

mil

novos empregos gerados
através do acordo entre a
Rumo e a ANTT.

O contrato, antes previsto
para ser encerrado em

2028,

foi estendido até

2058

SÉRIE DIÁLOGOS MBC DEBATE PAUTAS PARA O PÓS-PANDEMIA
Discutir temas estruturantes: esse é o
objetivo da série Diálogos MBC. Os eventos
reúnem empresários, lideranças políticas,
especialistas e associados. Os participantes
apresentam conceitos e informações que
subsidiam reflexões para o desenvolvimento
econômico, político e social do país. Entre
abril e maio, foram quatro encontros virtuais,
transmitidos pelo YouTube. E a pauta não
poderia ser outra: o Brasil pós-pandemia. Antes, em março, houve um encontro presencial, realizado em São Paulo. A cobertura
completa e a agenda dos próximos Diálogos
MBC estão disponíveis em dialogosmbc.org.
Segundo Tarcísio Gomes de
Freitas, ministro da Infraes06/3 trutura, o Brasil tem o projeto de concessões mais sofisticado do mundo. Por isso, o Ministério
tem se esforçado em resolver problemas
do passado: “Não podemos passar a mensagem regulatória errada para o investidor
no exterior".
Diálogos

Os possíveis cenários para o
Brasil e as principais ações a
28/4 serem tomadas por governos
e empresas após o período
mais crítico da pandemia estiveram em
pauta no primeiro Diálogos MBC Web.
Claudio Porto, presidente do Conselho da
Macroplan, fez uma análise com base em
Diálogos

uma versão atualizada do estudo O que
será do Brasil em 2020.
A dívida pública não pode gerar uma segunda crise no Bra11/5 sil – concordam Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, e Marcos Lisboa, presidente
do Insper e ex-secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda. No encontro, ambos criticaram o que chamaram
de gastos públicos desorientados e o endividamento futuro do país.
Diálogos

Diálogos

15/5

Lançada no fim de abril, a nova Estratégia de Governo Digital 2020-2022 como oportunidade frente à crise foi o

tema abordado por Luis Felipe Salin Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia. Segundo ele, o processo de digitalização vem ajudando a atenuar os efeitos negativos da pandemia no
Brasil: "O objetivo da Estratégia é diminuir
a distância entre governo e cidadão".
A agenda da infraestrutura
na recuperação da economia
21/5 pós-crise foi destaque na série Diálogos MBC. Participaram do encontro Natália Marcassa, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, e Marco Aurélio Barcelos, secretário de Infraestrutura e Mobilidade do governo de
Minas Gerais.
Diálogos

nova EGD: Rumo ao governo digital
O governo brasileiro mantém desde agosto de 2019 o seu portal único federal, o www.gov.br.
A plataforma pretende centralizar todos os canais de informação e atendimento federais até o fim de 2020.
De acordo com o Painel de
Monitoramento de Serviços do
portal, em junho deste ano a
União contava com 3.575 serviços
disponíveis ao cidadão, sendo:

• 55,5% totalmente digitalizados
• 17,3% parcialmente digitais
• 1.977 é o número total de serviços 100% online
• 41 dias é o tempo médio entre a solicitação do serviço e a sua entrega
• 4,26 é a nota média dada pelos usuários à ferramenta, em uma escala de 0 a 5
55
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de estagiário

a presidente

Presidente da Motorola
Solutions no Brasil, Elton
Borgonovo soma 20 anos de
carreira sem jamais ter saído
da empresa na qual ingressou
ainda estudante, às vésperas
do bug do milênio
Por Paulo César Teixeira
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perfil

O

catarinense Elton
Borgonovo, de 40
anos, completou
uma marca singular no mundo corporativo dos dias
de hoje. Em dezembro de 2019, ele completou duas décadas de trajetória ininterrupta em uma única empresa – a Motorola Solutions do Brasil, na qual
ingressou como estagiário às portas
do século 21 e chegou à cadeira da
presidência em maio de 2016. Do
estágio ao topo da hierarquia corporativa, o percurso não se deu por
acaso, mas obedeceu a um rigoroso
planejamento de carreira. “Sempre
fiz questão de manifestar aos líderes
da empresa quais eram os meus objetivos e aonde queria chegar em
médio e longo prazos. Gostaria que
meu exemplo servisse de inspiração
para os jovens que estão começando a vida profissional”, afirma.
Como presidente da Motorola,
as responsabilidades de Borgonovo
abrangem desde a liderança de um
time de aproximadamente 200 colaboradores até a gestão de áreas
de responsabilidade social – dirigidas
especialmente para educação. Mas
sua missão principal é concentrada,
antes de tudo, nos resultados do negócio. Nesse ponto, ele também tem
o que comemorar. Embora não divulgue os dados exatos do desempenho financeiro, admite que a operação brasileira da Motorola cresceu
na marca de dois dígitos em 2018 e
2019, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia. “Conseguimos
entregar excelentes resultados em
um momento em que o Brasil já não
vive uma situação tão pujante como
antes”, assegura.

Sonho nos campos

Catarinense de Rio do Sul, município localizado a cerca de 100 quilômetros de Blumenau, no Vale do
Itajaí, Borgonovo vem de uma família que mescla origens da Itália e
Alemanha. A cidadania alemã é legado da ascendência da mãe, Renata.
Do lado paterno, uma das heranças
é a paixão futebolística pelo Botafogo, do Rio de Janeiro, time para o qual
torcia o Nono – como era chamado
o avô, conforme o costume italiano.
Seu Luminato era influenciado pelo
alcance das ondas de emissoras de
rádio cariocas que chegavam a Santa
Catarina narrando façanhas de Garrincha e Nilton Santos.
Criado em propriedade familiar
com plantações de fumo, o pai de Elton, Nelson Borgonovo, mudou-se
para a área urbana cedo, para estudar
em colégio interno. Em Rio do Sul,
após completar os estudos, fundou a
Nerede, empresa que comercializava
materiais médico-hospitalares. Encorajado pelo sucesso comercial, Nelson
investiu em marketing. Uma das ações
de promoção da marca foi criar um
time de futebol de salão, que seria
campeão estadual profissional em
1994.
Não à toa, o futebol de salão representou a primeira atividade esportiva de Elton, que vestiu o uniforme
azul, vermelho e branco do Nerede
dos 6 aos 15 anos de idade, jogando
nas categorias de base como fixo –
posição que equivale a zagueiro no
futebol de campo. “Eu jogava diariamente, imaginando que algum dia
seria atleta profissional de futsal”,
conta ele. Indagado se era craque,
responde com modéstia: “Diria que
jogava razoavelmente bem”. Como
não fazia parte do time principal, não

participou da conquista do campeonato em 1994, mas estava na arquibancada no jogo decisivo, contra a
Sadia, em Concórdia, vibrando como
torcedor.
Elton desistiu do futsal para cursar o ensino médio em Florianópolis.
Nas férias escolares, retornava a Rio
do Sul para estagiar na empresa do
pai, ainda adolescente. “Meu pai foi
um empresário de muito sucesso e
me deu a oportunidade de aprendizagem em diferentes áreas da empresa, como financeira, logística, vendas”,
relata. Na capital catarinense, iniciou
a formação superior com o curso de
Engenharia Elétrica da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), onde já estudava o irmão mais velho,
Deivis. Depois, complementou a vida
acadêmica com um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV). Elton possui
ainda certificação PMP (Project Manager Professional), a credencial mais
respeitada mundialmente na área de
gerência de projetos.
Ele chegou a estagiar em um dos
laboratórios da Fundação Centros de
Referência emTecnologias Inovadoras
(Fundação CERTI), entidade de pesquisa e tecnologia que é referência
em diferentes áreas de metrologia no
Sul do Brasil. Na ocasião, participou
de programas de expressão, como o
desenvolvimento de urnas eletrônicas.
Além do projeto mecânico do aparelho, a CERTI contribuiu com o desenvolvimento de hardware eletrônico e
software de apoio e testes do produto. Mas a oportunidade que alterou
o curso de sua vida chegou quando
ele estava na metade da faculdade:
uma vaga de estagiário no escritório
da Motorola em Florianópolis.
Borgonovo faz questão de sempre
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Sempre fiz questão de manifestar aos líderes
da empresa quais eram os meus objetivos e
aonde gostaria de chegar em médio e longo
prazos. Gostaria que meu exemplo servisse
de inspiração para os jovens que estão
começando a vida profissional.

enaltecer aquele começo de jornada.
Aliás, prega como filosofia de vida que
os primeiros passos sejam essenciais
para o êxito da caminhada em qualquer atividade. “Se começar sem motivação ou com pouca vontade, sem
tentar dar o melhor desde o começo,
a pessoa dificilmente terá sucesso.”
Já nos primeiros dias de trabalho, o
futuro CEO da Motorola se deparou
com um enorme desafio. Na contagem regressiva para a virada do ano
2000, havia a preocupação de que os
computadores entrassem em parafuso por causa da mudança. Era o “bug
do milênio”, como ficou conhecido o
temor que se espalhou por todos os
cantos do planeta. “Lembro de ter
passado o réveillon na central de um
dos clientes como garantia de que,
se houvesse qualquer problema, seria
resolvido de imediato. Felizmente,
tudo deu certo sem nenhuma ocorrência”, recorda.

Tecnologia de
comunicação crítica

Em setembro de 2001, prestes a
concluir a faculdade, Elton foi efetivado, integrando-se à área de gestão
de projetos para implantação de sistemas de celulares – onde permaneceu até 2006. Foi um período rico em
aprendizagem, no qual vivenciou com
intensidade a sequência de ciclos tecnológicos da telefonia celular na abertura do século, que saía rapidamente
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do analógico para o digital. Nessa
época, a juventude contou pontos a
favor. “Eu era jovem e tinha disponibilidade para viagens, ao passo que
os mais experientes já não queriam
tanto pegar a estrada”, rememora.
Disposto a aproveitar as oportunidades que se abriam, ele passou temporadas com duração de alguns meses até um ano em diferentes regiões.
Em 2003, já era gerente do setor em
Brasília e no Centro-Oeste.
Para algum outro jovem executivo, as conquistas alcançadas em poucos anos de carreira talvez pudessem
servir de zona de conforto. Não era o
caso do antigo fixo do time do Nerede, habituado a alterar o plano de jogo sempre que necessário. Em 2007,
ele aceitou a missão de liderar uma
área que pouco conhecia, mas que já
era uma das mais importantes da Motorola. É curioso que, embora a maioria das pessoas conheça a empresa
pela atuação na telefonia celular, há
cerca de 90 anos um dos principais
negócios da companhia tem sido a
alta tecnologia aplicada à comunicação crítica, utilizada principalmente
pelas corporações de segurança pública.
Logo Borgonovo se viu diante de
uma empreitada gigante, que iria impactar os passos futuros da carreira:
a coordenação da montagem de sistemas e soluções tecnológicas para
a segurança dos Jogos Pan-America-

nos do Rio de Janeiro, em 2007. Para
tanto, ele esteve à frente de um time
global, que incluía colaboradores dos
Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul,
Portugal e Líbano, entre outros países.
Não havia tempo a perder. “O contrato foi assinado em fevereiro de
2007 para a conclusão do trabalho
em julho, quando iniciava a competição. Foi uma conquista enorme ter
entregado um projeto de grande qualidade no prazo estabelecido."
A experiência deixou claro que ele
trabalhava bem com instituições públicas. Em 2008, Borgonovo recebeu
o convite da Motorola para ser gerente de comercialização de sistemas
de radiocomunicação destinados às
áreas de segurança pública de São
Paulo e da região sul – cargo que exerceu por quatro anos. No período, em
duas oportunidades, figurou no
ranking da parcela dos 10% com melhores resultados de vendas da Motorola no mundo, reconhecimento
que lhe abriu novas portas. A façanha
fez com que sua área de atuação na
comercialização da tecnologia de segurança se estendesse a todo o território nacional. Pela primeira vez, não
respondia unicamente pelos resultados da equipe com a qual trabalhava
diretamente, e sim por um time espalhado por todas as regiões. Nada
que o assustasse.
“Estou sempre disposto a aprender cada vez mais sobre gestão de
pessoas. A liderança está no meu
DNA”, costuma dizer. Desde que assumiu como presidente da Motorola
Solutions no Brasil, passou a liderar
um contingente de cerca de 200 pessoas. Se alguém solicitar a ele que
defina o estilo de liderança que adotou, responderá com uma palavra:
“inclusiva”. Traduzindo, significa que
é preciso olhar as pessoas ao redor e
trazê-las para perto das decisões. “Não
decido sem ouvir o time, mas não me
esquivo de assumir a responsabilidade e os riscos da tomada de decisão”,
ressalta.
Elton Borgonovo utiliza boa par-

perfil

MATRIMÔNIO
Apaixonados por vinhos, Elton e Mariana
casaram-se em Bento Gonçalves em 2005

MESMAS RAÍZES
A filha, Luísa, frequenta a mesma escola em
que o executivo estudou, em Rio do Sul

NOVAS DESCOBERTAS

MOVIDO A DESAFIOS
Elton celebra com a filha depois de participar de
circuito de corrida na altitude da Serra Catarinense
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Fotos: Arquivo pessoal

Em Mendoza, na Argentina: a família não abre mão de
viagens para destinos de boa oferta gastronômica

te do aprendizado que leva da Motorola como conselheiro do Movimento Brasil Competitivo (MBC), que
exerce paralelamente há cinco anos. Nesse sentido, o
contato direto com as áreas governamentais, que manteve durante o período em que liderou a área de vendas
da empresa para governos, proporcionou-lhe uma visão
privilegiada dos processos da máquina pública e da relação que ela estabelece com o setor privado. “Em minha
opinião, governos e iniciativa privada estão diretamente
relacionados. Por isso, manter uma relação ética e transparente é salutar para ambos os lados”, afirma.
Ele destaca a importância de projetos do MBC que
buscam assegurar mais eficiência e competitividade para a área governamental, como as tentativas de diminuição do Custo Brasil e de melhorias da gestão pública. “O
que buscamos é entender os processos da área pública
para que possamos colaborar no sentido de aprimorá-los cada vez mais”, complementa.

Múltiplas paixões

Em 2016, o CEO da Motorola no Brasil tomou uma
decisão surpreendente: voltou a morar na cidade em que
nasceu, no interior de Santa Catarina. De lá para cá, ele
garante que muita coisa mudou – para melhor – em sua
vida. “No primeiro momento, pode parecer loucura, afinal, é uma viagem de avião a mais durante a semana,
mas posso assegurar que é justamente isso que recarrega as minhas energias.”
Até a pandemia de coronavírus, sua rotina era trabalhar em São Paulo de segunda a sexta, preservando o
final de semana para a família. Desde março, entretanto,
está em casa, na companhia da esposa, a psiquiatra Mariana, e da filha, Luísa, nascida em 2012. “A família é o
pilar que serve de base para tudo que eu faço.” Manter

a base em Rio do Sul, a duas horas de
Florianópolis, permite oferecer aos
familiares a qualidade de vida que ele
próprio teve na infância. A filha, por
exemplo, está matriculada no mesmo
colégio em que o executivo estudou.
“Mais que uma educação de boa qualidade, a escola deve ensinar valores
de vida”, diz.
Aos fins de semana (em tempos
de normalidade), Elton se divide entre o descanso no sítio da família e a
prática de esportes. Na Motorola, ele
havia dado prosseguimento à atividade de jogador de futsal, desta vez
como hobby, ao criar um grupo que
disputava partidas semanalmente.
Em 2012, entretanto, uma lesão no
joelho o obrigou a abandonar as quadras. Dali em diante, passou a se dedicar ao ciclismo e às maratonas. No
primeiro caso, tem a companhia do
irmão mais novo, Dalton, com quem
pedala em meio à natureza por trilhas
agrestes do Vale do Itajaí.
Já as corridas ilustram bem a obstinação por desafios que move o líder
da Motorola: “Comecei caminhando
e, com um ano de treinos, já fazia 10
km”. O executivo participa de circuitos organizados que incluem provas
como o “Desafrio Urubici”, na serra
catarinense, evento no qual subiu ao
pódio pela primeira vez em 2018. A

corrida é disputada em altitudes que
variam entre 900m e 1.822m, passando pelo Parque Nacional de São
Joaquim. No pódio, a filha estava junto dele, pegando o gostinho de praticar esportes. “Procuro transmitir a
ela a importância de ter desafios pela frente”, diz. Para ele, a atividade
esportiva ajuda tanto na saúde quanto no desempenho profissional. “Na
segunda-feira, estou mais leve para
reiniciar a jornada de trabalho.”
Outro hobby que ajuda a relaxar
são as viagens regadas a gastronomia
e vinho. “Não consigo viajar sem pesquisar a culinária de cada localidade
por onde passo”, conta ele, que exerce os predicados culinários ao reunir
familiares e amigos para o almoço de
domingo. “Faço bem paella e moqueca”, orgulha-se. Por sua vez, os vinhos
o fascinam desde a época em que o
pai plantava uva e produzia a bebida
no sítio da família. Nas férias, Elton
Borgonovo conheceu vinícolas no
Chile, Argentina, África do Sul, Estados
Unidos e Itália. O Vale dos Vinhedos,
na serra gaúcha, é outro local de predileção, que visita pelo menos duas
vezes ao ano. Gosta tanto da região
que fez questão de se casar em um
spa em Bento Gonçalves, para eternizar o vínculo entre o vinho e os bons
momentos da vida.

Duas décadas marcantes
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Ainda estudante de
Engenharia Elétrica na
UFSC, Elton Borgonovo
ingressa como
estagiário no escritório
da Motorola em
Florianópolis.

Em meio ao medo
generalizado do
“bug do milênio”,
Elton passa o
réveillon de plantão
na central de um
cliente da empresa.

Deixa a área de gestão
de projetos de telefonia
celular e passa a liderar
o pouco conhecido
departamento de
tecnologia aplicada à
comunicação crítica.

Assume como diretor
de vendas a governo,
depois de colocar duas
vezes a operação
brasileira entre os
melhores resultados da
Motorola no mundo.

Convidado para ocupar o
cargo de CEO da empresa
no Brasil, decide voltar às
origens e viver em Rio do
Sul, com a família – ainda
que passasse a semana
em São Paulo.
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Juntos
tiramos o Brasil da crise
Entendemos que precisamos
reagir de forma responsável à crise
causada pela pandemia de Covid-19.
Por isso, promovemos a união entre os
setores público e privado para encontrarmos
soluções inovadoras em busca da
retomada econômica e social.
Junte-se a nós nessa causa.
www.mbc.org.br

mbcompetitivo
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