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Especial | Negócios sustentáveis

Crédito Negócios inovadores contam com nova fonte de recursos

Investidor busca empresa
com perfil do século XXI
Dauro Veras
Para o Valor, de Florianópolis

Empreendedores com negó-
cios inovadores ou sustentáveis
têm uma nova fonte de capital de
risco. O Fundo de Inovação em
Meio Ambiente (Inseed-Fima)
dispõe de R$ 150 milhões para
investir em empresas de tecnolo-
gias limpas que tenham fatura-
mento anual de até R$ 20 mi-
lhões. A iniciativa da Inseed In-
vestimentos, do Grupo Inovação,
conta com assessoria técnica do
Banco Sumitomo Mitsui e tem
entre os cotistas o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico (BNDES), além de fundos
de pensão e investidores institu-
cionais. Desde janeiro já foram
apoiadas duas empresas e a meta
é chegar a 18 nos próximos qua-
tro anos. O fundo foi apresenta-
do em 13 de maio, em Florianó-
polis, durante evento da Associa-
ção Catarinense de Empresas de
Tecnologia (Acate), que criou
uma Vertical de Sustentabilidade
para difundir o conceito entre
suas 350 associadas.

Os investidores buscam negó-
cios que favoreçam o desenvolvi-
mento de ciclos produtivos sus-
tentáveis, em que o objetivo é ob-
ter o menor impacto socioam-
biental possível na cadeia de va-
lor. “Queremos apoiar empresas
que já nasceram com a mentali-
dade do século 21, com alto nível
técnico e profissional, ambicio-
sas e desprendidas”, diz o gestor
do Inseed-Fima, Alexandre Alves.
O fundo aplica recursos em três
eixos: soluções ambientais – que
vão desde a gestão de resíduos
sólidos à despoluição do ar, solo
e água; tecnologias avançadas,
tais como materiais alternativos,
construções verdes e agropecuá-
ria sustentável; e novos modelos,
como ecofranquias, serviços de
logística e de mobilidade urba-
na. Inicialmente, o valor por em-
presa é de R$ 1 milhão a R$ 5 mi-
lhões, podendo alcançar R$ 10
milhões em rodadas posteriores.
Ao firmar um pacto de investi-
mento, a Inseed passa a partici-
par das decisões como integran-
te do conselho administrativo ou
de cotistas. “Não entramos com
pressa para sair”, diz ele. “Sempre
construímos uma projeção de re-
sultados para um horizonte de
pelo menos cinco anos”.

Em Santa Catarina, negócios
ancorados em tecnologias verdes
têm ganhado projeção nos últi-
mos anos. É o caso da Umwelt
Biotecnologia Ambiental, em-

presa com 30 funcionários criada
em 1996, em Blumenau. Uma de
suas especialidades é o tratamen-
to biológico de águas e efluentes,
utilizado por corporações como
Brasil Foods, Hering, Klabin, Co -
teminas e E m b r a c o. A empresa
criou produtos com a bactéria
marinha vibrio fischeri, que emi-
te luminescência ao entrar em
contato com substâncias tóxicas.
Outra de suas inovações é um
processo de remoção de cor nos
efluentes têxteis, que reduz a
aplicação de produtos químicos
em até 50%. Está em andamento
projeto para degradar gorduras
provenientes da indústria frigo-
rífica. “Nossos produtos são ino-
vadores por não terem referen-
ciais no mercado nacional, e sus-
tentáveis porque garantem a re-
dução dos custos de processo e
um melhor controle ambiental”,
diz o diretor Gerson Zimmer, que
também coordena a Vertical de
Sustentabilidade da Acate.

O Grupo Nexxera, sede em
Florianópolis, desenvolve tecno-
logia de ponta para gestão de
negócios de 300 das 500 maio-
res empresas do país, entre eles,
70 instituições financeiras. Seu
Selo Tecnologia Verde oferece
sistemas para reduzir o número
de documentos impressos no
mundo corporativo. “Além da
economia de papel, contribuí-
mos com a redução do número
de atividades operacionais, au-
mento da mobilidade, rastreabi-
lidade e segurança contra frau-
des”, diz o assessor de projetos e

investimentos da empresa, Pau-
lo Lisboa. O grupo, composto
por nove empresas, publica
anualmente um Relatório de
Sustentabilidade e tem um co-
mitê interno que realiza reu-
niões periódicas sobre o tema.

Outro destaque em sustentabi-
lidade é a D í g i t r o, empresa com
700 empregados que atua nas
áreas de inteligência, tecnologia
da informação e telecomunica-
ções. Sua nova sede, com 11.400
metros quadrados, é um dos pré-
dios mais modernos de Florianó-
polis. A construção atendeu os
critérios da RoHS (sigla em inglês
para Restrição de Certas Substân-
cias Perigosas), diretiva europeia
que proíbe o uso de cádmio, mer-
cúrio, chumbo e outros elemen-
tos nocivos à saúde no processo
de fabricação de produtos. A efi-
ciência energética do edifício já
rendeu vários prêmios. “Te m o s
capacidade de armazenar 60 mil
litros de água da chuva para 22
banheiros e a limpeza, 63% do
consumo da empresa”, informa o
gerente administrativo Ígor Em-
pinotti. As janelas foram planeja-
das para aproveitar ao máximo a
luz solar e atenuar o impacto di-
reto. Um telhado especial, pare-
des com vidro duplo espelhado e
revestimentos de cerâmica retêm
70% do calor externo, economi-
zando 12% de eletricidade com o
ar condicionado. A Dígitro quer
fornecer energia fotovoltaica aos
ambientes de trabalho até 2015.

Várias startups catarinenses
também buscam o caminho da

sustentabilidade para crescer
com ideias inovadoras. A Ekoim -
p a c t o, por exemplo, cria tecnolo-
gias para gestão de resíduos sóli-
dos. Ela está instalada no Midi
Tecnológico, incubadora empre-
sarial mantida pelo Sebrae/SC
em parceria com a Acate e reco-
nhecida como uma das melhores
do país. O carro-chefe da startup
é o Ekobin, que faz a medição
automática dos resíduos e envia
as informações em tempo real
para a internet. “O equipamento
permite obter informações para
pesquisa e desenvolvimento,
marketing verde e ajuda a ava-
liar o retorno de processos de
educação ambiental”, explica
um dos sócios, Alceu Medeiros.
Outros dois produtos em desen-
volvimento são o Ekompost,
que faz compostagem acelerada
de resíduos orgânicos com mi-
nhocários, e o Katalyst, um gera-
dor eólico de pequeno porte
projetado para dar retorno do
investimento em até três anos.

“Sustentabilidade não é ape-
nas discurso, mas comporta-
mento que reflete o valor real
criado na organização”, resume
Gerson Zimmer. “O diferencial
da empresa sustentável é que
ela tem foco no longo prazo, o
que garante crescimento sóli-
d o”. A afirmação é comprovada
por pesquisa feita pela universi-
dade americana Harvard reali-
zou entre 1992 e 2010.

Nesse período, verificou o de-
sempenho de 600 empresas glo-
bais entre as maiores listadas nas
bolsas de valores. O objetivo foi
compará-las com base na adoção
de 27 políticas de sustentabilida-
de nas áreas ambiental e social –
entre elas, eficiência energética,
redução de emissões de gases po-
luentes, respeito aos direitos hu-
manos, promoção da diversida-
de e do trabalho decente.

Para complementar os dados,
os pesquisadores analisaram os
balanços anuais e entrevistaram
200 executivos. As empresas fo-
ram classificadas em dois gru-
pos: as de alta sustentabilidade,
que adotaram mais de dez dessas
políticas na década de 1990, e as
de baixa sustentabilidade, com
menos de quatro políticas e en-
traram no processo a partir de
2000. O resultado apontou que
as primeiras tiveram valorização
do patrimônio 30% superior às
demais, e sua rentabilidade lí-
quida foi duas vezes maior. Con-
clusão: sustentabilidade dá lu-
cro, tanto para o empreendedor
quanto para a sociedade.

Uma palavra feia que revela o mais importante conceito
“Ser sustentável
é criar
relações que
permanecem,
por serem sadias
e satisfatórias.”
Po r Celso
Loducca

A
ntes que eu seja mal
interpretado: apesar
de ser uma palavra
bastante feia e ruim de

falar, sustentabilidade é, na mi-
nha opinião, o mais importante
conceito para a vida de todos
nós. Mas o que se faz com ele, está
cada vez mais risível. E subestima
a inteligência das pessoas.

Ser sustentável é, em última
análise, criar relações que perma-
necem no tempo porque são sa-
dias e satisfatórias para todos os
envolvidos. Que tipo de relações?
Todas. Absolutamente todas.

Marido com mulher, pais com
filhos, pessoas com bichos, bi-
chos com natureza, pessoas com
natureza, empresas com funcio-

nários (colaborador não dá para
engolir), sócio com sócio, políti-
cos com sociedade, célula com
cromossomos, cérebro com célu-
la, planeta com sistema solar, via
láctea com universo e assim por
diante, infinitamente. Tudo que
existe e que está conectado, tudo
que se relaciona de alguma ma-
neira com outra coisa. Ou ainda,
100% do que conhecemos e do
que ainda vamos conhecer.

A ideia de que apenas uma re-
lação sadia (que alguns chamam
de ganha-ganha) é ética e mo-
ralmente defensável e que, por
isso, se sustenta no tempo, não é
nem um pouco nova. Para ficar
em figuras mais pop, Jesus cha-
mava de amor; antes dele, Epicu-
ro chamava de simplicidade, Bu-
da, de caminho do meio e, mais
recentemente, Gandhi deu o no-
me de “a h i m s a”, não violência.

Nossa geração resolveu ser
menos poética e chamou de sus-
tentabilidade.

A veloz e voraz sociedade do
espetáculo em que vivemos in-
corporou o conceito rapidamen-
te ao seu discurso, nem tanto
na prática. Com o xeque-mate
que nosso ecossistema (no sen-
tido mais amplo) nos deu, dizer
que se é sustentável, hoje, é pa-
recer ser bacana, é lustrar sua
imagem perante os outros e,

por que não, perante o espelho.
Salvo honrosas exceções que

acreditam, entendem e praticam
de verdade, estamos assistindo
a um blablablá interminável so-
bre sustentabilidade. Subita-
mente, quase todo mundo diz
que respeita quase tudo. Um
festival de boas intenções e
ações, difícil de acreditar se
checarmos a prática e história
de quem se diz convertido.

Esse excesso de GRP, um termo
técnico que mede exposição e
frequência de uma mensagem,
não é necessariamente ruim,
mesmo que, em boa parte, insin-
cero. Com tanta falação sobre o
assunto, as pessoas vão se fami-
liarizando com o princípio, de-
pois entendendo o conceito
(mesmo que superficialmente),
um dia percebem que faz sentido
e, por fim, cobram que o discurso
vire prática. Típico caso de feitiço
que vira contra o feiticeiro. E com
um efeito colateral bastante de-
sejável para todos: o mundo vai,

Esse excesso de GRP, um
termo técnico que mede
exposição e frequência
de uma mensagem, não
é necessariamente ruim

aos poucos, ficando mais susten-
tável. As relações vão, aos poucos,
se equilibrando.

Longe de mim ser tão naif a
ponto de acreditar que, de hoje
em diante, tudo irá melhorar,
sempre e continuamente. A his-
tória dá milhares de exemplos
(lembra o que aconteceu com o
conhecimento acumulado pe-
los gregos na Idade Média?) de
que podemos voltar atrás, po-
demos perder sempre o grau de
consciência conquistado.

Mas dá para ter alguma coisa
parecida com esperança: o mo-
mento de questionamento pro-
fundo do modelo de desenvolvi-
mento que adotamos, a velocida-
de, profundidade e amplitude de
conhecimento que a tecnologia
proporciona, as incertezas que só
aumentam, a ciência que nos sur-
preende sempre, a arrogância
humana que cede aos poucos.

Talvez este momento delicado
abra um espaço nas pessoas pa-
ra a compreensão de que a nossa
existência não faz sentido algum
sem que a gente possa comparti-
lhar tudo o que existe de uma
maneira equilibrada e sadia
com todos que existem. A ver.

Celso Loducca é presidente da agência
de publicidade Loducca e sócio da Casa
do Saber.

.
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Zimmer, da Umwelt: bactéria marinha identifica substâncias tóxicas

Globo Educação
faz parcerias e
amplia agenda

D I V U LG A Ç Ã O

Maria Pilar: “País precisa recuperar o atraso também dentro da escola”

Silvia Torikachvili
Para o Valor, de São Paulo

Além de enfrentar o desafio de
atender cerca de 80% das crian-
ças de até seis anos que estão fora
das creches, o Brasil precisa re-
solver a questão de 1,5 milhão de
jovens entre 15 e 17 anos que,
por diferentes razões, abandona-
ram a escola. Embora universali-
zada, a falta de perspectiva para a
aprendizagem faz com que a
educação ainda ostente uma
qualidade sofrível. Na tentativa
de mobilizar a sociedade, as fa-
mílias e o poder público em tor-
no de uma melhor formação pa-
ra todos, a Globo lançou na se-
mana passada uma agenda edu-
cacional para o país, disponibili-
zando sua plataforma de comu-
nicação e a experiência de quase
40 anos em educação a distância.

Em parceria com o Unicef e a
Fundação Roberto Marinho, o
Globo Educação contará com
três eixos de atuação: televisão,
internet e fóruns presenciais. A
meta é contribuir para o fortale-
cimento da consciência e do
comprometimento com a quali-
dade da educação pública, di-
fundindo boas práticas, presta-
ção de serviços, matérias jorna-
lísticas, conteúdo online e deba-
tes com especialistas.

“O país é injusto e desigual, e
precisa recuperar o atraso tam-
bém dentro da escola”, disse Ma-
ria Pilar, ex-secretária de Educa-
ção Básica. Para Thiago Feijão,
aluno do ITA (Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica), que traba-
lha com tecnologia educacional,
parte da solução pode estar na
própria universalização do ensi-
no. “A mesma técnica que solu-
cionou a questão da quantidade

pode resolver a universalização
da qualidade”, disse.

Na opinião do economista
Eduardo Gianetti, é preciso aca-
bar com o que chamou de postu-
ra passiva diante do saber. “Deco -
rar, reproduzir o que a professo-
ra fala ou escreve no quadro, não
leva o aluno a organizar a busca
do conhecimento”, diz. Qualida-
de da educação não é uma deci-
são política; precisa estar no cen-
tro de qualquer discussão. “Preci -
samos de uma urgente formação
de capital humano, da mesma
forma e com a mesma urgência
que na década de 1950 se valori-
zou a formação da indústria no
Brasil”, disse Gianetti.

Para Gary Stahl, do Unicef, só
unindo esforços será possível
fortalecer os direitos das crian-
ças e dos adolescentes. Hugo
Barreto, representante da Fun-
dação Roberto Marinho, acredi-
ta que a sociedade brasileira de-
verá ser mobilizada em torno do
tema a partir das plataformas
utilizadas pela Globo em dife-
rentes espaços e conteúdos. Bar-
reto destacou os parceiros nessa
empreitada que, com visões di-
ferentes, podem garantir a qua-
lidade que se persegue.

O vice-presidente das Organi-
zações Globo, José Roberto Mari-
nho, assinou termo de parceria
juntamente com Stahl e Barreto.
“A conquista do conhecimento é
peça central da sociedade e deve
estar no imaginário das pessoas”,
disse. “Nosso objetivo é transfor-
mar o projeto em ponto de en-
contro de educação na Globo e
somar forças para que a educa-
ção tenha o espaço que merece.”
Para Maria Pilar, nada será alcan-
çado sem que seja valorizada a fi-
gura do professor.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 maio 2013, Especial Negócios sustentáveis, p. F2.




