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RESUMO E XECUTIVO
Nos últimos 15 anos, a região da América Latina e do Caribe tem passado por grandes
melhorias sociais - redução da pobreza, da desigualdade e da fome - bem como o progresso
econômico e tecnológico. A parcela de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza
caiu em dois terços da América Latina e em um terço no Caribe. Mas a região ainda precisa
enfrentar desafios ambientais e sociais nítidos que colocam em risco o futuro crescimento
econômico, a estabilidade e a prosperidade compartilhada. Como em todos os continentes,
ou blocos comerciais, não é possível generalizar os resultados deste relatório para cada país
da América Latina ou do Caribe. No entanto, acreditamos que este conteúdo será útil para
qualquer pessoa que esteja interessada na região como um todo.
A poluição atmosférica e o congestionamento estão sufocando as cidades em rápido
crescimento da região. A agricultura em expansão e a extração de recursos naturais
estão degradando rapidamente o capital natural da região - a América Latina perdeu
aproximadamente 90 milhões de hectares de florestas entre 1990 e 2010. 1 Eventos
climáticos severos, como secas, inundações e furacões, estão sendo intensificados na região,
uma tendência que está associada à mudança climática global. O número médio de pessoas
afetadas anualmente por desastres naturais na América Latina dobrou na última década,
e os custos de reconstrução estão drenando os recursos públicos. Um estudo estima que
o custo dos furacões no Caribe atingirá US$5 bilhões por ano até 2050. 2 A temporada de
furacões do Atlântico de 2017 já foi calculada como a mais dispendiosa já registrada, sendo
que os danos causados apenas pelo furacão Irma custaram US$30 bilhões ao Caribe em
setembro.3
Analisando o aspecto social, o desemprego médio na região aumentou mais de 8 por
cento em 2016, e foi ainda maior durante a crise financeira de 2008-2009. Além disso, a
parcela de trabalhadores em empregos vulneráveis cresceu ao mesmo tempo, uma vez
que investimentos relativamente baixos em novas tecnologias e qualificações limitam a
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capacidade da região para criar novos empregos bons. Embora a participação das mulheres
na força de trabalho da região, (53 por cento) esteja agora acima da média global de 50 por
cento, as desigualdades de gênero no local de trabalho persistem. E quase um terço das
mulheres ainda não tem fonte de renda própria.
Existem muitas indicações de que os governos e as empresas da América Latina e do Caribe
ainda não estão atuando em conjunto para enfrentar efetivamente esses desafios. Os
governos recolhem níveis de impostos extremamente baixos: a proporção média regional
de impostos para o produto interno bruto (PIB) foi de 22,8 por cento em 2015, comparada
à média de 34,3 por cento da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), enquanto que a evasão de impostos naquele ano atingiu aproximadamente 6,7 por
cento do PIB regional. A corrupção continua a prejudicar o progresso social e econômico.
A região obteve 44 pontos de um total de 100 no Índice de Percepção de Corrupção da
Transparência Internacional de 2016, no qual uma pontuação abaixo de 50 indica um
problema sério.
As empresas, os governos e os líderes da sociedade civil da América Latina e do Caribe
precisam enfrentar esses desafios rapidamente para manter o impulso econômico da região,
proteger o seu capital natural e alcançar o desenvolvimento social inclusivo. Este relatório
oferece um caminho prático. O alinhamento de suas estratégias aos 17 Objetivos Globais das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Imagem 1) e aos objetivos individuais de
cada um reestruturará efetivamente as ameaças ambientais e sociais da região transformandoas em oportunidades potenciais para crescimento e desenvolvimento.
A grande população urbana e os excelentes recursos naturais da América Latina conferem
à região uma posição excepcionalmente boa para desenvolver uma economia de baixo
carbono e socialmente inclusiva alinhada aos Objetivos Globais. Seguindo essa rota abrem-se
oportunidades atraentes para investimentos em 60 pontos sustentáveis do mercado. Juntos,
esses mercados poderiam produzir um valor econômico superior a US$1,2 trilhão na região
da América Latina e do Caribe até 2030, 4 sem mencionar os grandes benefícios ambientais e
sociais, notavelmente no aspecto de empregos. Esses pontos importantes poderiam criar mais
de 24 milhões de novos empregos, estendendo a prosperidade às populações rurais e urbanas.

Principais oportunidades de mercado
Este relatório detalha as oportunidades de negócios mais significativas alinhadas aos
Objetivos Globais em quatro áreas-chave da economia da América Latina e do Caribe:
cidades, energia e materiais, alimentação e agricultura e saúde e bem-estar. As empresas
focadas no futuro já estão desenvolvendo soluções inovadoras nas quatro áreas.
Cidades: com mais de 80 por cento da sua população vivendo em cidades, a América Latina
é atualmente a região mais urbanizada do mundo.5 Espera-se que as cidades da América
Latina acrescentem outros 92 milhões de habitantes até 2030.6 Mas a rápida urbanização
foi acompanhada de escassez de habitações adequadas, demanda crescente de energia,
congestionamentos que paralisam o tráfego e poluição do ar. As oportunidades de negócios
que causam o maior impacto urbano econômico, ambiental e social estão na construção de
moradias economicamente acessíveis e projetadas para enfrentar as catástrofes naturais, no
aumento da eficiência energética em edifícios e nos veículos elétricos e híbridos, ao lado de
sistemas de transporte público enxutos e ambientalmente corretos.
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Alimentação e agricultura: Na América Latina, o desenvolvimento de serviços para
gerenciar ecossistemas, protegendo as florestas e ao mesmo tempo extraindo valores das
mesmas, oferece mais recompensas potenciais do que em qualquer outra região do mundo.
O valor dos serviços de ecossistemas florestais poderá ser US$193 bilhões por ano na
América Latina e no Caribe até 2030, representando a maior oportunidade da região. A
redução do desperdício de alimentos nas cadeias de suprimentos, a ampliação a tecnologia de
gerenciamento de recursos em grandes propriedades agrícolas e a expansão da agricultura
urbana oferecem novas possibilidades atrativas.
Energia e materiais: Aqui, as oportunidades de negócios são originadas principalmente da
previsão de uma regulamentação mais rigorosa para a proteção dos recursos naturais e a
mudança de combustíveis fósseis para fontes de energia mais limpas. Essas tendências abrem
perspectivas particularmente interessantes na América Latina e no Caribe para os modelos
de negócios "circulares" nas indústrias automotiva, de eletrodomésticos e eletrônicos e na
expansão de energia renovável. As indústrias extrativistas também poderiam participar do
investimento em infraestrutura essencial, reduzindo amplamente os custos dos transportes
envolvidos e facilitando o comércio.
Saúde e bem-estar: A classe de consumidores em expansão da América Latina significa
que são necessários mais cuidados para as condições de saúde no longo prazo associadas
ao aumento de consumo e de vidas mais sedentárias. Ao mesmo tempo, a desigualdade de
renda e o terreno diversificado da região se traduz numa enorme diferenciação de acesso
aos cuidados de saúde. Aproximadamente 30 por cento da população não tem acesso a
assistência médica por questões econômicas e 21 por cento das pessoas têm dificuldade em
chegar até aos centros de cuidados devido a barreiras geográficas.7 As tecnologias digitais
oferecem soluções de negócios potenciais para todos esses desafios. As novas tecnologias
são a base para oportunidades de negócios importantes em compartilhamento de riscos,
gerenciamento remoto do paciente e telessaúde.
O valor econômico total para atingir os Objetivos Globais será mais alto do que a estimativa
de US$1,2 trilhão disponível na região a partir de oportunidades nessas quatro áreas.
Outros setores críticos para o desenvolvimento sustentável, notadamente, em tecnologia da
informação e comunicação (TIC), educação e bens de consumo podem oferecer mais valor.
Além disso, o apreçamento dos custos reais dos danos ambientais - como os causados pela
mudança climática - nas projeções de valor poderá resultar em um aumento adicional da
dimensão "real" do valor em 40 por cento.

Financiamento de infraestrutura sustentável
A procura dessas oportunidades vinculará inexoravelmente o crescimento econômico na
América Latina e no Caribe a uma inclusão social e proteção ambiental maior em toda a região.
Mas a percepção do seu potencial total dependerá do desbloqueio dos investimentos necessário
e da renovação do contrato social entre empresas, governos e sociedade civil.
O investimento em infraestrutura sustentável é uma pré-condição para o total alcance do
valor econômico apresentado pelos 60 pontos cruciais de mercado, uma vez que os ganhos da
maioria dependem da infraestrutura de suporte existente. Esta infraestrutura é necessária em
vários setores - energia, transporte, agricultura, água - e precisará adotar várias formas, desde
escolas e hospitais até redes de banda larga que ofereçam acesso à internet de alta velocidade.
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Mas o investimento em infraestrutura pública na América Latina vem apresentando uma
tendência decrescente, e a reconstrução após condições climáticas severas e desastres
naturais está aumentando a demanda de recursos públicos. Em contraste, a América Latina e
o Caribe lideram o mundo em desenvolvimento no que diz respeito a investimentos privados
em infraestrutura. De 1990 a 2013, o setor privado investiu US$680 bilhões na América
Latina e no Caribe, aproximadamente 30% a mais do que nas economias asiáticas de alto
crescimento (US$503 bilhões) e acima de cinco vezes mais do que os investimentos na África
subsaariana (US$130 bilhões).)8
No entanto, na região da América Latina e do Caribe existe um significante hiato de
investimentos em infraestrutura. Em 2012, a Comissão Econômica das Nações Unidas para
a América Latina e o Caribe estimou que os mercados latino-americanos deveriam investir
6,2% do PIB - US$320 bilhões na região - em infraestrutura todos os anos até 2020 para
atender às necessidades mais imediatas de infraestrutura.9 Na melhor das hipóteses, o setor
público provavelmente poderá financiar aproximadamente um terço desse investimento. Isso
inclui a necessidade de um aumento aproximado de quatro vezes nos investimentos do setor
privado em infraestrutura sustentável em toda a região para preencher a lacuna.
O uso mais amplo e mais eficiente de instrumentos e de veículos financeiros combinados
poderia atrair muito mais capital privado para infraestrutura sustentável na América Latina e
no Caribe. Esses instrumentos podem ajudar no rateio de riscos dos projetos de infraestrutura
entre investidores públicos e privados de forma que o perfil risco/retorno fique mais viável.
Existe potencial para estender o uso de financiamento combinado além da infraestrutura
para incentivar os investimentos privados em setores novos ou de maior risco, incluindo
cuidados de saúde, agricultura sustentável e uso do solo, habitação social, educação para
meninas e energia limpa fora da rede.

Renovação e energização do contrato social
Os governos e as empresas da América Latina e do Caribe precisam não apenas aprender
a melhor forma de mesclar e expandir o fundo comum de capital para investimentos em
infraestrutura sustentável e desenvolvimento, como também devem aprender a acelerar
a entidade individual, o setor industrial e as soluções intersetoriais do trabalho visando
atingir os Objetivos Globais.
As empresas devem se certificar de criar empregos bem remunerados e oferecer condições
de trabalho e treinamento condizentes. Os governos devem garantir que as políticas sejam
claras e alinhadas aos Objetivos Globais. Eles devem evitar o desperdício, a ineficiência
e a corrupção que as políticas ambíguas e contraditórias incentivam atualmente, como é
o caso dos subsídios para os combustíveis fósseis. A sociedade civil também exerce uma
função crítica em garantir que as empresas e governos atuem legalmente. A sociedade civil
deve fazer pressão por mudanças na lei e nas práticas locais quando as empresas e governos
deixarem de combater a corrupção ou proteger as pessoas atingidas por mudanças rápidas e
inovadoras.
Este relatório mostra como a empresa, o governo e a sociedade civil podem, e devem, ser
orientados pela mesma visão inspiradora de uma região da América Latina e do Caribe
economicamente dinâmica, socialmente inclusiva e ambientalmente estável. O aspecto
econômico e o moral para fazê-lo são evidentes. Seguindo este caminho, a América Latina e o
Caribe podem ser citados como exemplo para o resto do mundo.
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La Castañuela, uma pequena fazenda de gado, café e frutas, está localizada perto de um parque nacional na Colômbia, o Parque Nacional Natural Farallones de Cali. O fazendeiro iniciou um projeto para restaurar solos degradados em sua propriedade, plantando árvores
e conservando o restante da floresta.
Crédito da foto: Instituto de Recursos Mundiais/Flickr.com

1. POR QUE OS OBJETIVOS GLOBAIS SÃO IMPORTANTES PARA
OS LÍDERES DE NEGÓCIOS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE
A América Latina e o Caribe observaram grandes melhorias sociais nos últimos anos, com
a redução da pobreza, da desigualdade e da fome em toda a região. A parcela de pessoas
consideradas vivendo na extrema pobreza diminuiu em dois terços da América Latina, de
13 por cento em 1990 para 4 por cento em 2015 e, em um terço no Caribe, de 33 por cento
para 22 por cento.10 A região, como um todo, fez progressos consideráveis na redução da
desigualdade de renda: nos últimos 25 anos, o número de pessoas que passam fome na
América Latina e no Caribe teve uma redução de 50 por cento e a taxa de subnutrição caiu
para 5,5 por cento.11
O progresso econômico na América Latina e no Caribe está começando a dar sinais de
recuperação, depois de um período de estiagem na última década. O PIB da região quase
dobrou nos últimos 20 anos e, finalmente, foi estabilizado em 2017 com o fortalecimento
do consumo privado e o aumento dos investimentos.12 A projeção é de que o crescimento
deva aumentar por 2,1% em 2018, à medida que houver a recuperação do Brasil, que é a
maior economia da América Latina, e a de outros exportadores de produtos.13No entanto,
a região depende de frágeis recursos naturais e industrias extrativas para suas atividades
econômicas, 14 e ainda existem projeções preocupantes quanto ao aumento da pobreza de
renda, aumentos do desemprego, das pressões inflacionárias e da evasão fiscal.
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Há desigualdades significativas na região, particularmente entre gêneros e raças. Embora
a América Latina tenha reduzido seu coeficiente de Gini (uma medida de desigualdade de
renda) em toda a região para 0,52 - o valor mais baixo até então registrado para a região
- o índice ainda permanece acima de 0,40, que é o limite de "alta desigualdade".15 Em
média, a pobreza feminina na América Latina diminuiu menos do que em outras regiões. A
remuneração das mulheres é mais baixa do que a dos homens para os mesmos empregos; a
representação feminina nas instituições públicas é menor; a violência doméstica pôs fim à
vida de 1.678 mulheres em 2014; e as mulheres continuam a sofrer pobreza, discriminação
e exploração de maneira desproporcional. A desigualdade entre gêneros é ainda mais
evidente entre as áreas urbanas e rurais: 40% das mulheres que vivem em áreas rurais na
América Latina não têm renda própria.16 As populações indígenas e afrodescendentes estão
representadas de forma excessiva nos quintis mais baixos da distribuição de renda, e seus
níveis de pobreza e indigência, assim como a vulnerabilidade à pobreza, são muito mais
altos do que na população em geral.17
O modelo atual de desenvolvimento é instável, desigual e não está progredindo em
velocidade suficientemente rápida. O futuro crescimento econômico, a estabilidade e a
prosperidade compartilhada da região estão sob ameaça do impacto local de uma lista
crescente de ônus políticos, ambientais e sociais. Em quase todos os países da região há
deficit fiscais, a maioria dos quais tem aumentado e, em mais de um quarto dos países os
deficit estão acima de 5 por cento do PIB.18 A política interna e a incerteza política, bem
como a incerteza sobre mudanças de políticas nos Estados Unidos, poderiam reduzir ainda
mais a confiança e retardar o crescimento da região no curto e médio prazos. O caminho
atual para a recuperação é irregular; enquanto a Argentina e o Brasil parecem estar saindo
de recessões, o crescimento no México e na Colômbia ficou mais lento.
No aspecto ambiental, o mundo já ultrapassou quatro de nove limites planetários. A
atividade humana resultou em mudança climática, danos à biosfera, mudanças no uso da
terra e mudanças nos ciclos biogeoquímicos que afetam, por exemplo, a água, o nitrogênio e
o fósforo. Embora a América Latina tenha contribuído menos para as mudanças climáticas
do que as demais partes do mundo, a sua localização geográfica, a biodiversidade e os
modelos de especialização em produção tornam a região particularmente vulnerável aos
efeitos dessas mudanças. Os impactos das mudanças climáticas têm sido associados à
intensificação de eventos climáticos extremos na região. Anualmente, o número médio de
pessoas nas regiões afetadas por desastres naturais, especialmente secas e inundações,
dobrou na última década comparada à anterior. A seca afetou aproximadamente 4,3 milhões
de pessoas na região em 2016,19 e o Caribe agora enfrenta um maior número de furacões de
categorias 4 e 5 do que antes.20 Em 2017 a temporada de furacões do Atlântico já trouxe dois
furacões de categoria 5: Irma e Maria. Estima-se que nos últimos 40 anos, esses desastres
tenham custado quase 5 por cento do PIB da sub-região do Caribe.21 Uma avaliação calcula
que os custos anuais da atividade intensificada de furacões estarão próximos de US$5
bilhões em 2050. 22 Apenas o furacão Irma custou US$30 bilhões ao Caribe em setembro
deste ano. 23
A incerteza gerada por essas questões torna difícil para as empresas investirem com
confiança na América Latina, e muitos dos ônus existentes estão começando a impor
restrições significativas nas perspectivas de crescimento futuro. A região precisa de um
modelo econômico diferente - um que não somente seja de baixo carbono e ambientalmente
sustentável, mas que também reconheça como a pobreza, a desigualdade e a falta de acesso
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financeiro podem gerar novas oportunidades de mercado para empresas inteligentes,
progressistas e orientadas para o lucro.
Este relatório oferece um modelo convincente de crescimento alternativo, com base na
procura de estratégias alinhadas com os 17 Objetivos Globais das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável (Imagem 1). 24 Esses 17 Objetivos Globais e suas 169 metas
componentes, formulados por meio de colaboração com os governos, empresas e sociedade
civil, visam produzir soluções práticas necessárias para proteger os recursos do nosso
planeta sem que ninguém seja prejudicado. A produção desses resultados começa com a
definição de políticas e a priorização do investimento público, mas isso não é o suficiente.
A definição de estratégia de negócios e a transformação dos mercados em linha com os
Objetivos Globais reestruturará os desafios ambientais e sociais da América Latina e
do Caribe transformando-os em oportunidades para crescimento e desenvolvimento
econômico. Em 2030, isso resultará em uma vantagem econômica num valor acima de
US$1,2 trilhão e incontáveis benefícios sociais em toda a região.
Este relatório é baseado em pesquisas apresentadas em Empresas Melhores, Mundo Melhor,
publicadas pela Comissão de Negócios e Desenvolvimento Sustentável em janeiro de 2017.
Esta pesquisa identificou as 60 oportunidades de negócios mais significativas relacionadas
à busca dos Objetivos Globais em quatro sistemas industriais em todo o mundo:
alimentação e agricultura, cidades, energia e materiais e saúde e bem-estar. Este relatório
detalha os resultados de pesquisa e estudos de caso particularmente relevantes para a
América Latina e o Caribe.

IMAGEM 1

Os 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável
ERRADICAÇÃO DA
POBREZA

FOME ZERO

BOA SAÚDE E
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE DE
GÊNERO

ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO

ENERGIA ACESSÍVEL
E LIMPA

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUZIR A
DESIGUALDADE

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

MEDIDAS CONTRA
A MUDANÇA
CLIMÁTICA

VIDA EMBAIXO DA
ÁGUA

VIDA RURAL

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS PARA
ALCANÇAR OS
OBJETIVOS
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Os Objetivos Globais só podem ser atingidos com a ajuda de um forte engajamento do
setor privado. O caso de negócio para o desenvolvimento sustentável já é forte. Acima de
tudo, o desenvolvimento sustentável abre novas oportunidades e ganhos potenciais de
eficiência, impulsionando a inovação e aumentando a reputação. As empresas em todo o
mundo estão prosperando de uma maneira sustentável e oferecendo retornos atraentes aos
seus acionistas. O corpo de evidências cada vez maior, mostrando que melhor desempenho
de sustentabilidade significa melhor desempenho financeiro, está ganhando força entre
os investidores. Em uma análise de 200 estudos sobre sustentabilidade e desempenho
corporativo, 90 por cento desses estudos descobriram que altos padrões ambientais,
sociais e de governança (ESG) reduziram o custo de capital das empresas, e 80 por
cento apresentaram uma correlação positiva entre o desempenho do preço das ações e as
boas práticas de sustentabilidade25 Um estudo de 2014 feito pela McKinsey & Company
descobriu que 44 por cento dos líderes de empresas sustentáveis citam o crescimento
e as novas oportunidades de negócios como razões para enfrentar os desafios de
sustentabilidade.26 As empresas podem usar suas reputações de sustentabilidade para atrair
e reter funcionários, consumidores, clientes de negócios para negócios e investidores e
garantir suas licenças para operar. E o caso de negócios para o desenvolvimento sustentável
como estratégia básica fica muito mais forte à medida que o mundo alcança os Objetivos
Globais. É por isso que as empresas sustentáveis em todo o mundo estão prosperando e
oferecendo retornos atraentes aos seus acionistas.
Em toda a América Latina e no Caribe, empresas pioneiras já estão utilizando modelos de
negócios e tecnologia inovadores para desbloquear oportunidades sustentáveis em linha
com os Objetivos Globais, que eles estão considerando com sinais sérios para futuras
políticas e direção do mercado. Aproximadamente 2.200 empresas em toda a região já se
inscreveram nos 10 princípios do Pacto Global da ONU, um guia para o comportamento
empresarial sustentável para empresas de todo o mundo.27 Ao fazê-lo, elas representam
mais de 20% das empresas participantes do Pacto Global da ONU.
Outras podem seguir a orientação dessas pioneiras incorporando os Objetivos Globais
em suas principais estratégias de crescimento, operações da cadeia de valor e posições
de políticas, qualquer que seja a escala de sua empresa. Uma atitude de "negócios como
sempre" não será suficiente para oferecer todos os benefícios potenciais. As empresas
devem se certificar de que os empregos gerados por elas ofereçam remuneração, condições
de trabalho e treinamento condizentes. Os governos devem certificar-se de que as políticas
sejam claras e alinhadas aos Objetivos Globais, para evitar o desperdício, a ineficiência e a
corrupção que as políticas ambíguas e contraditórias incentivam atualmente. A sociedade
civil deve certificar-se de que as empresas e governos ajam de acordo com a lei ou faça
pressão para que haja mudanças nas leis e nas práticas locais que deixarem de combater a
corrupção, ou proteger as pessoas atingidas por mudanças rápidas e tumultuadas.
Se as empresas na América Latina e no Caribe não decidirem abraçar os Objetivos Globais,
os custos do ônus global descrito acima continuará a aumentar. Isso resultará em sociedades
menos estáveis e menos equitativas, em um ambiente danificado irreversivelmente e em risco
político maior. A volatilidade aumentada enfraquecerá as condições de negócios e reduzirá
ainda mais o crescimento. Os governos serão forçados a promulgar regulamentos rigorosos
para tentar evitar os piores efeitos da composição de ônus sociais e ambientais. Por estas
razões, o setor privado não pode aceitar ignorar os Objetivos Globais. Além disso, o mundo
não pode permitir que o setor privado os ignore. Nossa análise do impacto dos Objetivos
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Globais nos quatro sistemas industriais que estudamos mostra que a atividade do setor
privado nessas áreas-chave será crucial para a concretização de mais da metade das 169
metas dos Objetivos Globais em todo o mundo (Anexo 2).
Os esforços para alcançar os Objetivos Globais na América Latina e no Caribe criarão 24
milhões de empregos na região, especialmente nas empresas de pequeno e médio porte,
estimulados por investimentos incrementais e amplamente baseados em tecnologias

IMAGEM 2

As oportunidades de negócios têm um efeito
significativo em mais da metade dos Objetivos Globais
Objetivo Global

Porcentagem de metas impactadas por oportunidades de

Número de
metas

negócios
Energia acessível e limpa

100

Boa saúde e bem-estar

92

13

90

Cidades e comunidades sustentáveis
Fome zero

10
8

88

Consumo e produção responsáveis

5

11

82

Indústria, inovação e infraestrutura

75

8

Água limpa e saneamento

75

8

Trabalho decente e crescimento
econômico

12

67

5

60

Medidas contra a mudança climática

12

58

Vida rural
Erradicação da pobreza

7

57

Vida embaixo da água

40

10

37

Parcerias para alcançar os Objetivos
Igualdade de gêneros
Reduzir a desigualdade

19

11

9

10

10

Educação de qualidade*

10

Paz, justiça e instituições eficazes

12

Total

169

53

Grau de impacto

Alto

Médio

Fonte: pesquisa bibliográfica; análise AlphaBeta

* Não houve impacto direto, pois esta análise abrangeu apenas quatro sistemas: alimentação e agricultura; cidades; saúde
e bem-estar; e energia e materiais.
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digitais. Isto expandirá a prosperidade nos ambientes rurais e urbanos e ajudará a revigorar
os mercados de trabalho locais. As próximas seções do relatório detalham algumas das
principais oportunidades de mercado para um crescimento sustentado liderado por
empresas na América Latina e no Caribe.
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A Volvo Bus Latin America e a Ericsson assinaram uma parceria para promover a mobilidade urbana. Crédito da foto: Ericsson.

2. PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE MERCADO
O fundamento para incluir o desenvolvimento sustentável como uma estratégia central
passa a ser muito mais forte à medida que mais e mais países em todo o mundo alcancem
os Objetivos Globais. Isto é especialmente válido nas economias emergentes e em
desenvolvimento que têm o maior potencial para mudança, representando mais da metade
do valor total das oportunidades de negócio criadas pela realização dos Objetivos. A
Comissão de Negócios e Desenvolvimento Sustentável já identificou US$12 trilhões em
oportunidades de negócios anuais que estarão disponíveis para o setor privado se os
Objetivos Globais forem atingidos nos quatro sistemas: alimentação e agricultura; cidades;
energia e materiais; e saúde e bem-estar. 28Essas categorias foram selecionadas por seus
impactos econômicos e relevâncias para atingir os Objetivos Globais. Elas fornecem uma
ideia significativa da vantagem econômica que pode ser obtida quando os Objetivos forem
atingidos e ajudam as empresas a identificar o ponto para concentração de seus esforços
a fim de obter os maiores retornos. (Veja o Quadro 1. Quantificação das oportunidades de
negócios associadas aos Objetivos Globais.)
Nossa pesquisa mostra que na América Latina e no Caribe, até 2030, as 60 maiores
oportunidades criadas pela realização dos Objetivos Globais poderiam gerar receitas e
economias de negócios no valor de US$1,2 trilhão, de um total de US$12 trilhões.29
As 20 maiores oportunidades representam quase 80% desse valor (Imagem 3). As
oportunidades são, em ordem de classificação: (1) serviços de ecossistemas florestais; (2)
habitação a preço acessível; (3) mutualidade de riscos em cuidados de saúde; (4) modelos
circulares no setor automotivo; (5) expansão renovável; (6) modelos circulares em
eletrodomésticos; (7) redução do desperdício de alimentos na cadeia de valor; (8) veículos
elétricos e híbridos; (9) melhoria da eficiência energética em edifícios; (10) monitoração
remota do paciente; (11) modelos circulares em eletrônicos; (12) tecnologia nas grandes
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propriedades agrícolas; (13) infraestrutura compartilhada; (14) conteúdo local em setores
extrativos; (15) transporte público; (16) melhoria da eficiência energética em segmentos
industriais não-energointensivos; (17) telessaúde; (18) armazenamento de energia; (19)
reformulação do produto e (20) carro e condução compartilhados.

IMAGEM 3

As 20 maiores oportunidades para a América Latina e o Caribe
(US$bilhão)

Sistema

HotSpot

América Latina

Mundo

1

Alimentos

Serviços de ecossistema florestal

193

365

2

Cidades

Habitação a preço acessível

154

1.079

3

Saúde

Mutualização de riscos em cuidados de saúde

110

500

4

E&M

Economia circular: automóveis

60

809

5

E&M

Expansão renovável

41

606

6

E&M

Economia circular: aplicações

39

526

7

Alimentos

Redução do desperdício de alimentos na cadeia de
suprimentos

38

406

8

Cidades

Veículos elétricos e híbridos

32

319

9

Cidades

Eficiência energética: edifícios

31

768

10

Saúde

Monitoração remota de paciente

27

440

11

E&M

Economia circular: eletrônicos

27

364

12

Alimentos

Tecnologia em grandes propriedades agrícolas

24

181

13

E&M

Infraestrutura compartilhada

24

120

14

E&M

Conteúdo local em setores extrativos

24

120

15

Cidades

Transporte público

22

206

16

Cidades

Eficiência energética: segmentos industriais nãoenergointensivos

22

313

17

Cidades

Telessaúde

20

320

18

Cidades

Armazenamento de energia

19

262

19

Cidades

Reformulação do produto

15

204

20

Cidades

Automóvel e condução compartilhados

15

203

Nota: Energia e materiais (E&M).

Nos capítulos seguintes, exploramos algumas das oportunidades que apresentam altos
potenciais em cada um dos quatro sistemas em toda a região.
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Quadro 1. Quantificação das oportunidades de negócios ligadas aos
Objetivos Globais
Para entender as oportunidades de negócios, nós nos concentramos em "sistemas industriais", que
definimos como áreas de atividade econômica com condutores de valor comuns. Por exemplo, o sistema
industrial de alimentação e agricultura engloba todas as atividades econômicas que proporcionam
valor ao mesmo tempo em que fornecem alimentos aos consumidores, desde fertilizantes e produção
agrícola até serviços de logística e de varejo. Nós nos concentramos nos sistemas industriais, e não nos
setores empresariais tradicionais, porque a definição geralmente mais restrita dos setores empresariais
não capta as mudanças dinâmicas no cenário de negócios que a busca dos Objetivos Globais poderia
desencadear, particularmente em cadeias de valor relacionadas. Com base em critérios, incluindo
impacto econômico, relevância geográfica e importância para alcançar os Objetivos Globais, priorizamos
os quatro sistemas industriais a seguir:
•

Cidades – incluindo veículos e setores relacionados a transporte, habitação, construção e serviços
públicos;

•

Energia e materiais – incluindo mineração, petróleo e gás, energia renovável, geração de energia e
bens duráveis;

•

Alimentação e agricultura – incluindo produção de alimentos, fertilizantes, distribuição e varejo; e

•

Saúde e bem-estar – incluindo produtos farmacêuticos, cuidados primários e secundários,
academias de ginástica, e prevenção e bem-estar.

Nossa equipe de pesquisa se envolveu extensivamente com especialistas empresariais e acadêmicos
de cada sistema industrial, e consultou relatórios industriais e literatura acadêmica para identificar
e estimar a magnitude das principais oportunidades para o setor privado. Para os quatro sistemas
industriais combinados, os pesquisadores estabeleceram que as oportunidades valerão pelo menos
US$25 bilhões globalmente até 2030.
Alguns dos benefícios da implementação dos Objetivos Globais, como o aumento da participação da
força de trabalho através da igualdade de gênero, são espalhados em toda a economia. Ao invés disso,
nós nos concentramos em áreas que geram oportunidades específicas para as empresas.
As oportunidades que identificamos são baseadas na tecnologia comercializada existente, mas
observamos que muitas oportunidades importantes relacionadas aos Objetivos Globais surgirão de
tecnologias que ainda não são conhecidas, ou estão em fase embrionária de desenvolvimento. Os
valores da "dimensão do prêmio" avaliam a oportunidade anual em 2030, calculada em dólares com
cotação de 2015, arredondados para o múltiplo de 5 bilhões mais próximo. Os números são baseados
em economias estimadas (por exemplo, o valor da terra poupada ao melhorar os rendimentos dos
pequenos agricultores) ou no tamanho do mercado (por exemplo, a demanda do mercado de alimentos
para consumidores de baixa renda que saíram da pobreza extrema). Em cada caso, medimos o tamanho
incremental da oportunidade em um cenário de Objetivo Global em comparação com o cenário de
"negócios como sempre". Por exemplo, calculamos a oportunidade de melhoria dos rendimentos
das fazendas de pequenos produtores como a melhoria da produtividade esperada a partir da
implementação dos Objetivos Globais, em comparação com os níveis de produtividade esperados em
um cenário de "negócios como sempre". Os cenários dos Objetivos Globais têm como base atingir todos
os Objetivos Globais relevantes e continuar no caminho certo para manter o aumento da temperatura
média global igual, ou inferior, a 2 graus Celsius até o final do século. No entanto, não incluem preços
de carbono ou outras externalidades (exceto os serviços de ecossistemas florestais, nos quais o preço
do carbono é a principal fonte de receita). Derivamos os cenários de "negócios como sempre" das
políticas existentes e anúncios de políticas. Sempre que possível, utilizamos várias fontes para cada
oportunidade para gerar um conjunto de valores. Os valores são estimados a partir de uma perspectiva
microeconômica ascendente e não levam em conta a interação e os efeitos de equilíbrio geral.
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A. Cidades
Até 2030, 60 por cento da população mundial viverá nas cidades; valor acima do atual
54 por cento, isso significa que nos próximos 15 anos haverá um acréscimo de mais de 1
bilhão de pessoas nas cidades.30 Nas próximas duas décadas, espera-se que quase todo o
crescimento da população mundial ocorra em áreas urbanas, o equivalente a adicionar
aproximadamente 1,4 milhão de pessoas - quase igual à população de Estocolmo - a cada
semana.31 Atualmente a América Latina é a região mais urbanizada do mundo. Mais de 80
por cento da população vive nas cidades,32 e espera-se que a população urbana na América
Latina tenha um aumento de 92 milhões de habitantes até 2030.33
A urbanização é um dos impulsionadores cruciais do crescimento econômico; nenhum país
evoluiu do estado de baixa renda à renda média sem que houvesse migração significativa
da população para as cidades. As razões incluem as economias de escala disponíveis
nas cidades maiores, bem como os salários mais altos que as pessoas em geral recebem
quando migram do trabalho agrícola para os empregos de manufatura e de serviços nas
áreas urbanas. As cidades também promovem a inclusão e a participação social, além do
dinamismo econômico.
No entanto, a urbanização rápida desafia as cadeias de valor que dão suporte a mobilidade,
infraestrutura e habilitação nas cidades.34 As cidades atualmente representam quase
dois terços do consumo global de energia e geram mais de 70 por cento das emissões de
gases de efeito estufa.35 As cidades em crescimento exigirão grandes investimentos em
infraestrutura que causem um impacto ambiental mais leve. O planejamento mais sistêmico
dos espaços urbanos, integrado a recursos que melhoram a mobilidade, como as rotatórias
e as marginais, pode contribuir para melhorar a qualidade do ar, reduzir a congestão e
diminuir a expansão urbana desordenada.
A mobilidade urbana da América Latina é caracterizada por congestão grave, poluição de
ar e mortes no trânsito. Além disso a posse de veículos privados continua a crescer.36 A
América Latina é particularmente deficiente em infraestrutura de transportes e quatro
de suas cidades, Buenos Aires, Santiago, Rio de Janeiro e Cidade do México (que ocupa a
primeira posição) estão entre as 20 cidades mais congestionadas no mundo.37} A congestão
e as doenças associadas à má qualidade do ar estão se tornando cada vez mais graves
nas cidades da América Latina. A poluição do ar causa a morte de aproximadamente 49
mil brasileiros todos os anos, e mais de metade dessas mortes resultam da poluição de
ambientes externos, tornando-se o nono maior risco de mortalidade no país.38
Além de administrar a rápida migração para as áreas urbanas, as cidades também devem
agir contra as desigualdades e a degradação ambiental. Existe um vínculo identificado
entre o aumento da criminalidade e a urbanização nas cidades latino-americanas que não
são capazes de atender às necessidades dos grupos marginalizados.39
A agenda dos Objetivos Globais das Nações Unidas propõe uma rota sustentável para o
desenvolvimento de uma cidade sujeita a mudança. Esta mudança exercerá um grande
impacto nas cadeias de valor que dão suporte à mobilidade, à infraestrutura e à habitação
nas cidades da América Latina e do Caribe, resultando em diversas oportunidades de
negócios inovadores. Juntas, essas oportunidades valerão US$336 bilhões em 2030.40
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A próxima seção analisa algumas dessas oportunidades mais detalhadamente.

Quadro 2. Abordando o risco de desastres naturais na América Latina e
no Caribe
A região da América Latina e do Caribe e uma das áreas mais propensas a desastres do mundo. Ela
está altamente exposta a riscos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, inundações, tsunamis,
deslizamentos de terras e secas. A região abriga nove dos 20 países do mundo mais expostos a
impactos econômicos causados por desastres. Esses desastres naturais estão se tornando muito caros
para a região. O impacto econômico dos danos causados pelos ciclones tropicais é considerável –
estimado em US$110-149 bilhões no período de 2021 a 2025, incluindo US$80-103 bilhões para a Costa
do Golfo do México e US$30-44 bilhões para a América Central e as Antilhas.
As avaliações pós-desastre indicam a habitação como um dos setores mais afetados na sequência de
riscos climáticos e outros riscos naturais – mais comumente por inundações, terremotos, deslizamentos
de terra e incêndios. No período de 22 anos entre 1990 e 2011, o mínimo de perdas no setor habitacional
em 16 países da América Latina e do Caribe totalizou US$53 bilhões. 41 Entre 2010 e 2017, o Chile foi
atingido por 10 graves episódios de risco natural, afetando cerca de 340.583 residências e custando
US$3,6 bilhões em reconstrução. 42 O terremoto de magnitude 7.1 que destruiu a área central do México
em setembro deste ano causou o colapso, ou danos severos, de pelo menos 60 edifícios na capital do
país, além de 360 edifícios e residências em perigo de desmoronamento. 43
A região da América Latina e do Caribe se encontra naturalmente em um território propenso a perigos,
mas não foram implementadas medidas preventivas suficientes para aumentar a sua resistência às
catástrofes.

Habitação a preço acessível
Valor: US$154 bilhões por ano até 2030
O crescimento das cidades pode seguir um caminho oposto à inclusão social, especialmente
porque a habitação passa a ser cada vez mais dispendiosa. Em 2025, um terço da população
urbana, ou seja, 440 milhões de famílias, poderá não ter acesso a habitação adequada.44
Atualmente, 25 por cento da população latino-americana vivem em favelas, caracterizadas
pela predominância de habitações de baixa qualidade, bem como casas modulares de
baixo custo e autoconstruídas45. Até 2012, uma em cada três famílias na América Latina e
no Caribe, totalizando 59 milhões de pessoas, vivem em residências que são inadequadas
para a habitação, ou são construídas com materiais de baixa qualidade e não possuem
serviços básicos de infraestrutura.46 . No Brasil, o déficit habitacional atinge 28 milhões de
pessoas, 47} e no México, 9 milhões de famílias vivem em habitações de baixa qualidade.48
Para solucionar a falta de moradia em Honduras, seria necessário construir 45.000
unidades habitacionais a cada ano durante os próximos 20 anos. 49 Essas famílias estão
sujeitas a risco maior de sentir os impactos de desastres naturais.
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Embora tenha havido medidas para enfrentar a escassez quantitativa de habitações,
os esforços para melhorar a qualidade das moradias não atingiram a mesma escala e
impulso. As habitações de baixo custo também devem ser resilientes, com o objetivo de
reduzir as vulnerabilidades inerentes. Se a resistência ao clima extremo não for levada
em consideração, é mais provável que as casas precisem ser reconstruídas (ver o Quadro
2. Abordagem do risco de desastres naturais na América Latina ). O Fundo de Adaptação
recentemente aprovou projetos de infraestrutura resistente ao clima em El Salvador, no
valor de US$5,4 milhões.50
Existe uma lacuna significativa em financiamentos a ser preenchida. Menos de 30 por
cento das moradias na América Latina e no Caribe são construídas usando algum tipo
de financiamento formal.51 Se a região tiver o objetivo de liquidar o deficit habitacional
apenas com moradias financiadas pelo governo e pelo desenvolvimento urbano, seria
necessário intensificar sete vezes mais os investimentos em programas de habitação
pública, atingindo um total de US$310 bilhões por ano, ou 7,8 por cento do PIB regional.52
Algumas iniciativas já estão em ação para preencher essa lacuna. Em 2007, a Comisión
Nacional de Vivienda do México (a National Housing Commission, conhecida como
CONAVI) lançou um programa de grande escala para a construção de moradias com
tecnologia sustentável para a população de baixa renda usando materiais ecológicos e um
mínimo de água e energia, e ao mesmo tempo proporcionando acesso a financiamentos
para residentes de baixa renda. De 2007 a 2012, o objetivo do governo foi oferecer 6
milhões de créditos para a construção de habitação a empreiteiras, sendo que 20 por cento
direcionados à habitação sustentável.53 No Chile, o grupo de reflexão Elemental dedicado
a arquitetura operacional ficou conhecido por projetar moradias flexíveis de baixo custo
para famílias de baixa renda. 54
Para a realização dessa oportunidade serão exigidos esforços para a liberação de novas
terras através de mecanismos inovadores (por exemplo, por meio de fornecimento de
bônus de densidade), o emprego de técnicas de eficiência disponíveis para a redução de
custos em até 30 por cento, e o acesso de desenvolvedores e compradores a opções de
financiamento de baixo custo. A transformação desta lacuna em oportunidade dependerá
de três iniciativas amplas. A primeira inclui as estratégias de desenvolvimento habitacional
de caráter inclusivo que aumentam o suprimento de moradias de baixo custo ao oferecer
concessões de planejamento aos desenvolvedores em troca de unidades habitacionais
a preços acessíveis. A segunda iniciativa é a construção magra, que reduz os custos
de construção por meio da adoção de técnicas industriais, tais como a pré-fabricação
de componentes fora do local e a montagem no local, assim como a padronização das
principais operações como o projeto estrutural e os elementos de acabamento. A terceira
iniciativa é o gerenciamento de propriedades de baixo custo para reduzir as despesas
de manutenção das residências. As técnicas incluem as unidades de modernização com
eletrodomésticos mais eficientes em termos de energia e a integração dos serviços de
manutenção em uma fonte única de fornecimento.
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Quadro 3. Atendendo a demanda do Brasil por habitações a preços acessíveis
O programa "Minha Casa Minha Vida" foi lançado em 2009 para tentar resolver a escassez de 5,4 milhões
de casas no Brasil, oferecendo financiamento subsidiado para famílias com renda abaixo de R$5.000
(US$1.600) por mês. 55 Ao estimular o desenvolvimento do setor privado, a iniciativa visa reduzir o número
de brasileiros que vivem em favelas – 11,4 milhões no Censo de 2010 e com milhões mais vivendo em
acomodações inadequadas. O programa foi criticado pela ineficiência, pelas construções irregulares
e por escolher áreas isoladas, longe de serviços públicos e de infraestrutura, para suas construções
- fatores que o governo brasileiro tem procurado resolver através de padrões mais rígidos. Mas os
números são impressionantes: 10,5 milhões de pessoas de baixa renda alocadas em 2,6 milhões de
unidades habitacionais em todo o país até 2016. As empresas também estão apresentando números
significativos: em 2014, a Direcional Engenharia entregou uma média de 1.540 casas por mês e alcançou
um faturamento de US$575 milhões. 56

Quadro 4. Proporcionando às famílias mexicanas a chance de construir
suas próprias casas seguras, acessíveis e que respeitam o meio ambiente
A iniciativa social ¡Échale! a Tu Casa pretende oferecer a famílias de baixa renda no México a
oportunidade de serem proprietárias de residências seguras, acessíveis e que respeitem o meio
ambiente. Isso está sendo realizado através de empréstimos inovadores e de um programa de
autoconstrução assistida, no qual as comunidades são treinadas com as capacidades técnicas
adequadas para construir suas próprias casas, supervisionadas por arquitetos certificados. Em face de
uma grave escassez de habitações – e o fracasso dos programas governamentais para enfrentá-la – o
fundador da organização, Francesco Piazzesi, desenvolveu um modelo que visa aumentar a quantidade
de residências de alta qualidade para grupos de baixa renda, ao mesmo tempo em que usa o processo
de construção para promover habilidades financeiras e técnicas e aumentar a inclusão social.
Estima-se que famílias de baixa renda no México gastam uma média de 30% de sua renda para construir
ou melhorar suas casas. Mas sem ajuda técnica ou financeira, elas geralmente pagam valores altos
por materiais de má qualidade e um resultado ruim. O programa ¡Échale! compra mais de 60% de
seus materiais de construção localmente e oferece emprego aos trabalhadores da construção local.
A iniciativa oferece também uma linha de crédito com baixa taxa de juros, criada especificamente
para seus clientes, e workshops financeiros para ajudar as famílias a gerenciar seus rendimentos
e economizar dinheiro. Nesse programa de autoconstrução assistida, os participantes recebem os
materiais e o treinamento técnico necessários para construir uma casa de dois quartos em um mês,
e são supervisionados por um arquiteto certificado. Construídas com blocos de terra comprimidos
patenteados pela ¡Échale!, as casas são projetadas para um uso mínimo de energia e água, reduzindo os
seus custos e respeitando o meio ambiente. As características que ajudam a preservar o meio ambiente
incluem aquecedores solares de água, fogões que economizam madeira e sistemas de colheita que usam
a água da chuva.
Ao trazer inovações para o setor de construção, a ¡Échale! conseguiu racionalizar o processo de
autoconstrução, mantendo os custos baixos e ao mesmo tempo aumentando a velocidade das obras.
30 mil novas casas já foram construídas e mais de 150 mil residências existentes foram melhoradas
apenas no México. A ¡Échale! agora está exportando sua tecnologia para Belize, Egito, Haiti, Nicarágua
e Emirados Árabes Unidos e desenvolvendo um modelo de franquia social que permite que outros
repliquem seu sucesso. O sucesso pode ser constatado a partir dos números: até 2014, a ¡Échale!
atendeu 1 milhão de pessoas e alcançou um faturamento anual de US$5 milhões.
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Veículos elétricos e veículos híbridos
Valor: US$32 bilhões por ano até 2030
As opções de mobilidade em desenvolvimento estão definidas para resultar em mudanças
significativas na indústria automotiva e nos padrões de propriedade do veículo privado.
Várias cidades da América Latina e do Caribe desenvolveram políticas locais com o objetivo
de reduzir as emissões de carbono e a poluição do ar. Em junho de 2016, 149 prefeitos de
cidades latino-americanos assinaram o Compact of Mayors, um esforço cooperativo global
cujo objetivo é a medição padronizada e a comunicação de emissões e riscos climáticos.57 A
adoção generalizada de veículos híbridos ou elétricos em todas as cidades latino-americanas
seria um divisor de águas, abordando a poluição do ar exterior que sobrecarrega a saúde e
onera a economia dos moradores da região urbana. De acordo com a Navigant Research, as
vendas globais de veículos elétricos (EV) aumentarão pela taxa de 10 por cento anualmente
a partir de 2019, alcançando um valor acima de US$318 bilhões até 2030. Na América Latina,
as vendas anuais de veículos elétricos deverão atingir até 230.000 unidades nos próximos
seis anos.58Estima-se que os veículos elétricos e híbridos poderiam compreender 62 por
cento de veículos leves novos em todo o mundo em 2030,59, embora isso dependa de uma
redução significativa e contínua no custo de baterias. Além das inovações na tecnologia
de baterias a fim de aumentar a autonomia e reduzir os custos, também seria necessário
investir em extensas infraestruturas para carregamento de baterias para garantir o acesso à
rede e fontes de energia que possam suportar o uso generalizado de veículos elétricos.
Os veículos elétricos e híbridos aumentam a opção de oportunidades de negócios,
incluindo as relacionadas a fornecedores de componentes como catodos e fornecedores
de infraestrutura de carregamento. Varejistas, centros comerciais, hotéis, pontos de
venda de refeições rápidas, estacionamentos e todos os tipos de empresas em que haja
estacionamentos poderiam oferecer serviços de carregamento de baterias. No Chile,
a maior empresa de energia, a Chilectra, empreendeu vários projetos-piloto. Esses
projetos incluem o Smartcity Santiago, uma iniciativa que testa desde redes inteligentes
até veículos elétricos, localizada em um centro empresarial urbano, e um programa de
compartilhamento de veículos elétricos, que seria o primeiro de seu tipo na América
Latina.60 Na Argentina, também está em andamento um projeto inovador para desenvolver
o hidrogênio como combustível e vetor de energia. O projeto está conectando todas as
instituições de pesquisa de hidrogênio no país inteiro para que possam trabalhar em
conjunto e desenvolver uma tecnologia que possa ser usada para veículos e instalações
fixas.61
Outra solução de mobilidade é a introdução do compartilhamento de veículo, permitindo
que cada carro seja utilizado mais intensivamente, e ao mesmo tempo reduzindo o número
de veículos nas estradas. De acordo com um estudo realizado pela McKinsey & Company,
a maioria dos veículos é mantida ociosa 90 por cento do tempo, ou mais.62 Os serviços de
compartilhamento de veículos cresceram em aproximadamente 35 por cento ao ano nos
Estados Unidos, chegando a 1,6 milhão de participantes em 2014. O ritmo de crescimento
futuro dessa oportunidade na América Latina e no Caribe dependerá do desenvolvimento
de regulamentos de suporte; como a tecnologia e os produtos evoluem para facilitar o uso
para os clientes e, se há disponibilidade de investimento de capital para a infraestrutura
necessária, como a compra de frotas de carros.
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Eficiência energética em edifícios
Valor: US$31 bilhões por ano até 2030
Globalmente, o setor de edifícios é responsável por aproximadamente um terço do consumo
final total de energia e mais da metade de toda demanda de eletricidade. 63Na América
Latina, espera-se que a demanda de energia cresça em mais de 50% na próxima década,
e as emissões do setor de edifícios por si só devem dobrar entre 2010 e 2030.64 Existem
oportunidades significativas para melhorar a eficiência energética dos edifícios por meio de
dois canais principais: controle de temperatura e consumo de eletricidade. O desempenho
do aquecimento e do resfriamento pode ser melhorado com a modernização de edifícios
antigos e com a instalação de tecnologias mais eficientes nos novos. Uma abordagem
alternativa é ampliar os sistemas de aquecimento e resfriamento em todo o bairro ao invés
de instalar sistemas de aquecimento e resfriamento individuais em cada edifício. A etapa
adicional do uso de cogeração para ligar a rede elétrica com o suprimento de aquecimento
e resfriamento poderia melhorar a eficiência em até 90%.65 Iluminação, eletrodomésticos e
equipamento eletrônicos eficientes poderiam reduzir a demanda e o consumo de energia.66
Essas oportunidades sugerem vários modelos de empresas, desde aquelas que desenvolvem
componentes com eficiência energética nos edifícios até as que prestam serviços de
energia. Entre a última, há potencial para empresas especializadas na prestação de
serviços de energia e de utilidade pública que fornecem fundos para investimentos iniciais,
e utilizam seus conhecimentos especializados para identificar e capturar a economia
proveniente da eficiência energética. Contratos de desempenho de energia podem ajudar
a superar as restrições de capital por meio da associação do pagamento de financiamentos
à propriedade, ou ao medidor de consumo de serviços de utilidade pública, ao invés
de ao proprietário do imóvel. O Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores do México (Instituto federal para moradia dos trabalhadores, conhecido
como Infonavit) lançou a Hipoteca Verde em 2007, que oferece um crédito para o
financiamento de US$1.250 para os donos de imóveis que instalarem tecnologias ecológicas
como iluminação com lâmpadas eficientes, aquecedores de água com energia solar,
recipientes separados para resíduos sólidos e aquecedores de água a gás energeticamente
eficientes. Cerca de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com o programa e mais de
900.000 créditos foram distribuídos entre 2007 e 2012.67
Se as melhores práticas atuais de eficiência energética fossem implementadas em larga escala,
a América Latina poderia reduzir sua demanda por energia em um terço.68 No entanto, a
população não tem conhecimento suficiente sobre ações e tecnologias que poderiam melhorar
o uso de energia e suas prováveis vantagens econômicas. Comprar um equipamento com base
somente em seu custo inicial, sem levar em consideração os gastos operacionais (ex: consumo
de energia) durante a sua vida útil continua sendo a atitude padrão.69
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Quadro 5. Instalando iluminação eficiente nas cidades da América Latina
Nos últimos anos, os diodos emissores de luz (LED) tornaram-se cada vez mais comuns, pois têm
um desempenho duradouro e usam uma fração da energia das luzes tradicionais. Muitos LEDs têm
uma estimativa de vida útil de mais de 20 anos e usam 80% menos energia para produzir a mesma
quantidade de luz. A prefeitura da cidade de Ensenada, no México, associou-se à empresa privada
Optima Energía,70 uma empresa mexicana de serviços de energia com sede em Monterrey, para
financiar a instalação de 28.000 LEDs de alta eficiência em todo o município. A cidade substituiu 25 mil
luzes de rua de baixa eficiência por LEDs de alta eficiência e de longa vida útil, reduzindo drasticamente
o consumo de eletricidade e as emissões de gases de efeito estufa, melhorando ao mesmo tempo a
segurança pública. O projeto inovador tem o objetivo de reduzir em 60% as despesas de iluminação
pública do município.
A maioria dos municípios não tem verba para comprar luzes LED e, muitas vezes, tem acesso muito
limitado, ou nenhum acesso, ao financiamento. A prefeitura de Ensenada superou esse obstáculo
através da parceria com a Optima Energía. A empresa privada de serviços de energia atua como
facilitadora, oferecendo soluções de engenharia e financeiras para permitir que a cidade pague pelas
melhorias através da economia gerada pela nova iluminação pública, sem pagamentos antecipados.
Além disso, para ajudar aos pioneiros, como a Optima Energía, em seus caminhos para o crescimento,
a Corporação Interamericana de Investimentos (CII) está oferecendo financiamento personalizado
através de sua Unidade de Clima e Energia Limpa.
Além de incentivos econômicos significativos para os municípios, o projeto de Ensenada traz benefícios
óbvios para o clima, prevenindo a emissão de 150 mil toneladas de carbono ao longo de um período de
20 anos. Também contribuiu para o empoderamento de gênero: a Optima Energía criou um programa
de estágio para estudantes de engenharia do sexo feminino para que elas ganhassem experiência em
um setor em crescimento no qual estão sub-representadas.
Os municípios têm uma necessidade real de substituir a iluminação pública existente por alternativas
mais eficientes e sustentáveis. Somente no México, cerca de 2.000 sistemas de iluminação pública
precisam ser atualizados – um investimento total estimado em mais de US$4 bilhões. Projetos como
o de Ensenada são cada vez mais atraentes para empresas de serviços de energia, como a Optima
Energía, com quem a CII trabalha atualmente para estendê-los a outras cidades mexicanas.71
Em 2013, a cidade de Buenos Aires, na Argentina, iniciou um projeto para trocar a maior parte das luzes
de rua – mais de 90 mil lâmpadas – por lâmpadas LED mais eficientes energeticamente e controladas
remotamente, como parte de uma parceria público-privada com a Philips Lighting.72 A instalação
completa, concluída em 2015, substituiu 75% da iluminação da cidade e estima-se que tenha sido
responsável pela redução de 50% dos custos operacionais,73 bem como pela diminuição do consumo
de energia da cidade em 40-50%.
Na América Latina, estima-se que seja possível substituir 25 milhões de luzes de rua, o que proporcionaria
uma impressionante economia de cerca de US$2 bilhões anuais e tornaria este um dos próximos setores
de crescimento potencial na região. Países como o Brasil, o Chile e a Colômbia são mercados com
uma demanda real por iluminação pública mais eficiente. As comunidades locais e o meio ambiente
conseguem colher os benefícios, assim como as empresas privadas que ajudam nesta transição.

Empresas Melhores, Mundo Melhor: América Latina e Caribe

26

Transporte público em regiões urbanas
Valor: US$22 bilhões por ano até 2030
A infraestrutura de transporte precisará evoluir para que as cidades possam gerenciar o
acesso de maneira sustentável e reagir às mudanças dos sistemas de mobilidade. Nas cidades
modernas mais populosas com densidade média e alta de moradias, o transporte público é
a maneira mais eficiente de atender às necessidades de mobilidade urbana. Os padrões de
mobilidade associados à expansão urbana não planejada e o aumento do uso de veículos
privados são a maior fonte de emissão de gases do efeito estufa. De acordo com a Agência
Internacional de Energia (International Energy Agency - IEA), para limitar os aumentos
médios da temperatura global em 2 graus Celsius até 2050, 21% de todas as reduções de
carbono devem ocorrer no setor de transporte.74
À medida que a melhora do acesso ao transporte público se tornar uma prioridade, a
construção de estradas e avenidas para os veículos privados diminuirá em favor dos
sistemas BRT (do inglês bus rapid transit), sistemas ferroviários e redes de metrô. Tudo
isso exerce um papel significativo na redução da pobreza, por meio da melhora de acesso
aos mercados de trabalho, e da redução das emissões de gases nocivos que causam o
aquecimento global. Se um quarto dos quilômetros percorridos pelos passageiros fosse
mudado para uso de veículos leves para uma mistura de meios de transporte público, o
consumo de energia poderia ser reduzido em 5 quatrilhões de unidades térmicas britânicas
(QBTUs ou "quads") em 2030, ou o equivalente a 225 bilhões de toneladas de carvão.75
Também foi demostrado que o investimento no transporte público corta os custos
associados aos congestionamentos e reduz os gastos com transporte domiciliar em 20%.76
Sistemas de transporte urbano eficientes e confiáveis são essenciais para sustentar um alto
crescimento econômico na América Latina. Atualmente, 38% das emissões de gases de efeito
estufa da região são provenientes da queima de combustíveis fósseis para o transporte, e
aproximadamente 94% do transporte urbano são movidos a derivativos do petróleo.77 A
solução para a mobilidade urbana na América Latina é integrar um sistema multimodal.
O BRT oferece potencial para sistemas de baixo custo que possibilitam maior acesso ao
transporte público, especialmente em países nos quais a capacidade fiscal das cidades é
mais limita.78 Os corredores de BRT têm capacidade para transportar 43.000 passageiros
por hora em cada direção,79 e o custo estimado é de menos de 15% do custo de um sistema
de metrô com capacidade comparável. 80 O corredor Transoeste de BRT do Rio de Janeiro
aumentou o uso do transporte público pelos residentes de 18% em 2009 para 63% em
201681 e reduziu as emissões de CO2 em um valor estimado de 107.000 toneladas por ano.82
Trens elétricos de alta velocidade e transporte público urbano elétrico são exemplos
a serem seguidos. Além de causar menor impacto ambiental, esses meios de trasporte
também exercem menor impacto social devido aos seus efeitos positivos na inclusão social.
Em 2004, a cidade de Medellín, na Colômbia, instalou sua primeira linha de transporte
público por teleférico, o Metrocable, projetado não somente como um meio de trasporte
para subir e descer os morros, mas também para levar trabalhadores, turistas e negócios
para os bairros da região, que anteriormente eram mantidas reféns do tráfico de drogas.83
O Metrocable foi criado por meio de uma parceira público-privada para enfrentar vários
problemas urbanos de uma só vez: mobilidade, segregação socioeconômica, insegurança
pública e falta de oportunidades econômicas.
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Existem excelentes oportunidades para operadores do setor privado – desenvolvedores
de aplicativos, empresas de processamento de dados, cooperativas de táxis, produtores
e operadores de telefones, e provedores de sistemas de pagamento – para fornecer
melhores serviços de transporte por meio do desenvolvimento e da operação de sistemas
de transporte público em parceria com o governo. O investimento público da América
Latina no setor de transporte aumentou em uma média de 0,37% do PIB de 2008 a 2015,
atingindo 1,52% do PIB em 2015. 84 Aumentos mais notáveis no investimento em transporte
público foram observados na Bolívia, no México e no Panamá, que mais do que dobraram
durante esse período.85

Quadro 6. Melhorando o sistema de transporte inteligente de Goiânia
com a Ericsson e a Volvo Bus
A RedeMob Consórcio, grupo de empresas responsáveis pelo transporte público em Goiânia, a sexta
maior cidade do Brasil, conseguiu melhorar o sistema de transporte inteligente da cidade graças a uma
parceria com a Ericsson e a Volvo Bus Latin America. As operações diárias da RedeMob são apoiadas
pela solução ITS4mobility, da Volvo, combinada com o suporte de liderança de integração de sistemas
e serviços da Ericsson. A rede envolve 1.300 ônibus e 6.000 paradas de ônibus e é responsável por
transportar 600.000 pessoas todos os dias na área metropolitana de Goiânia.
Os operadores de ônibus em Goiânia podem acompanhar a frota em tempo real e acessar informações
sobre tempo de viagem, pontualidade e quantidade de ônibus em cada rota. Eles usam esses dados
para distribuir os ônibus em toda a rede de maneira eficiente, proporcionando assim um melhor
atendimento aos passageiros. Desde o começo da iniciativa, os clientes da RedeMob observaram uma
melhoria de 7,5% na eficiência operacional devido ao aumento da qualidade do serviço de transporte
e à redução do congestionamento. Os passageiros também têm acesso a informações em tempo real
sobre horários de chegada e localização dos ônibus, tanto on-line como através de aplicativos para
smartphones. Além desses benefícios sociais, uma operação mais eficiente dos ônibus significa uma
redução na emissão de CO2. Em Goiânia, a taxa de satisfação com os transportes públicos está entre as
mais altas do Brasil, alcançando mais de 80%. 86
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B. Alimentação e Agricultura
Durante os próximos 15 anos, o setor de agronegócio e de alimentos da América Latina e
do Caribe enfrentará numerosos desafios e terá muitas oportunidades de contribuições,
produção, processamento, logística, varejo e distribuição. As contribuições para os
setores de agricultura e pesca serão transformadas pela ênfase global em acabar com a
fome, melhorar a produtividade agrícola, e mitigar e se adaptar às mudanças climáticas.
A grave degradação do solo e a obstrução de acesso a terras cultiváveis em regiões com
infraestrutura limitada podem restringir a produção, especialmente se esses aspectos forem
combinados com instabilidade política. A falta de investimento em inovações também pode
afetar a colheita. O baixo investimento em inovações na agricultura é significativo em todo
o mundo: embora a agricultura represente 10% do PIB global, os fundos de investimentos
para a tecnologia agrícola (AgTech) sofreram uma queda de 30% em 2016 em comparação ao
ano anterior.87
O sistema agrícola também é pesadamente afetado pelos subsídios de recursos, que
sobrecarregam cada vez mais os sistemas financeiros dos governos. Os mercados de
alimentos estão atualmente distorcidos por uma série de subsídios globais, incluindo
US$490 bilhões em subsídios agrícolas, US$35 bilhões em subsídios para a pesca e cerca
de US$455 bilhões em subsídios para água (já que a agricultura é responsável por cerca de
70% da demanda global de água).88 Portanto, reformar os esquemas de subsídio e/ou as
normas de determinação de preço do carvão poderia exercer um drástico impacto sobre
as dinâmicas de competitividade do sistema de alimentos e agricultura. Os preços desses
produtos básicos poderiam subir em 50 a 450% se refletissem o atual impacto ambiental
da produção de alimentos.89 Esses desafios poderiam promover a adoção em larga escala
de uma série de práticas de agricultura sustentável envolvendo novas tecnologias, como a
robótica e a internet móvel.
A cadeia de valor de logística em mercados de consumo urbanos na América Latina e no
Caribe será transformada em breve por novos modelos de clientes sob demanda (como
o UberEATS), pelas inovações na tecnologia promovidas pela Internet das coisas e pelas
respostas às crescentes preocupações com fraudes e a segurança alimentar. O setor de
varejo sofrerá uma das maiores transformações da cadeia de valor. A busca por atingir a
meta global de acabar com a extrema pobreza abrirá novos mercados para a entrega de
alimentos nutritivos para consumidores de baixa renda. A produção sustentável deixará
de ser uma categoria de nicho para ser um padrão da indústria. E a preocupação dos
consumidores com o tratamento dos animais, padrões de-bem-estar animal e condições
gerais da agricultura continuará a crescer.
A produção global de alimentos precisará aumentar em 60 a 70% até 2050 para alimentar a
crescente população do mundo.90 A América Latina é um grande exportador de alimentos
e representa 13% de todo o comércio agrícola.91 Entretanto, o aumento da expansão da
agricultura para atender à crescente necessidade de alimentos no mundo exerceu efeitos
negativos significativos no ecossistema natural – por meio da degradação da terra e da
perda da biodiversidade – e dos meios de subsistência rurais. Além disso, grande parte da
produção de alimentos é perdida ou desperdiçada antes de chegar ao mercado, e muitos
problemas ambientais ameaçam o suprimento. As comunidades agrícolas da América
Latina e do Caribe necessitam desesperadamente de soluções sustentáveis que garantam a
segurança alimentar sem danificar o meio ambiente.
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A agenda dos Objetivos Globais da Organização das Nações Unidas propõe atender esses
profundos desafios com uma mudança no sistema de alimentos e agricultura para um
sistema de desenvolvimento sustentável. Essa mudança será transformadora e exercerá um
grande impacto em toda a cadeia de valores de alimentos e da agricultura, com potencial
para produzir um número impressionante de oportunidades comercias no valor de mais de
US$328 bilhões na região da América Latina e do Caribe até 2030.92
A próxima seção analisa algumas dessas oportunidades mais detalhadamente.

Serviços de ecossistema florestal
Valor: US$193 bilhões por ano até 2030
A especialização e a intensificação no setor de uso da terra na América Latina provocou
destruição maciça dos ecossistemas naturais e, ao mesmo tempo, fez com que as
economias nacionais se tornassem muito dependentes de um número reduzido de
produtos de exportação.93 No presente, o desmatamento e a degradação das florestas
são responsáveis por 17% das emissões globais de gases, que é maior do que no setor
de transporte.94 A América Latina e o Caribe abrigam 23% das florestas do mundo, mas
entre 1990 e 2010, essas regiões perderam 90 milhões de hectares, principalmente devido
a incêndios, infestações por pragas e extração de madeira e lenha 95 A região também
abriga 23% da terra cultivável do mundo (a segunda maior região fica próxima da África
subsariana); no entanto, está previsto que 50% esteja desertificada até 2050.96
Existe uma grande oportunidade de negócios na abordagem do manejo sustentável de
florestas que equilibrará as necessidades ambientais socioculturais e econômicas dos
produtos e serviços da floresta, combinado com mecanismos de pagamento para serviços
ambientais. O capital natural das florestas está intimamente ligado à resiliência do sistema
de agricultura e alimentos, já que a floresta exerce um papel essencial no manejo do solo,
no ciclo de nutrientes e nos sistemas de água. A Nova Economia Climática estimou que a
redução no desmatamento e na degradação da floresta podem promover uma diminuição de
2,8–7,3 gigatoneladas nas emissões de CO2 até 2030. 97
Algumas empresas já se comprometeram a eliminar o desmatamento de suas cadeias de
suprimento para produtos agrícolas básicos até 2020, de acordo com a Declaração e Nova
York sobre Florestas.98O impacto positivo de programas subsequentes é visível no norte
da Argentina, que tem mais de 90.000 hectares cobertos por sistemas silvopastorais – que
combinam reflorestamento e pastagens – e um nível de adoção consideravelmente maior do
que em outras regiões. No Brasil, a adoção desses sistemas ainda é limitado a um pequeno
número de produtores, mas há potencial para um grande crescimento (consulte o Quadro
7). Ampliação de sistemas silvopastorais na América do Sul).
Os pagamentos por serviços ambientais (PSA) incluem redução nas mudanças climáticas,
gestão das bacias hidrográficas, e conservação da biodiversidade. Em 2011, a renda
proveniente do PSA chegou a um total de US$2,5 bilhões em todo o mundo.99 A experiência
com sistemas de PSA implementados na Costa Rica, no México e Equador na última década
fornece informações valiosas que contribuem para moldar estratégias para redução das
emissões de gases por desmatamento, e da degradação da floresta (REDD+) nos países
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participantes da região. Em conjunto, esses programas estão atualmente ajudando a
conservar mais de 3 milhões de hectares de florestas.100 Desde 1997, quase 1 milhão de
hectares de floresta da Costa Rica fez parte do programa de PSA em um momento ou outro,
e a floresta voltou a cobrir mais de 50% das terras do país, em comparação ao baixo valor de
20% observado em 1980.101

Quadro 7. Ampliando sistemas silvopastorais na América do Sul
Nas últimas décadas, a agricultura industrial voltada à exportação tornou-se o principal impulsionador
para o uso das terras na América do Sul, o que aumenta a pressão para encontrar sistemas de
produção mais eficientes e intensivos.102 Sistemas silvopastorais que combinam gestão florestal e
pecuária de maneira mutuamente benéfica são uma abordagem atraente e promissora do uso da
terra para produtores de grande porte de bovinos e operadores agroflorestais de pequena escala. Os
sistemas silvopastorais provaram oferecer benefícios econômicos, ambientais e sociais superiores
em comparação com as estratégias de uso único da terra. Eles aumentam a estabilidade econômica
ao permitir a produção de diferentes bens em diferentes horizontes temporais, diversificar fluxos de
receita para aumentar a adaptabilidade em tempos de crise e fornecer mais receitas do que os sistemas
tradicionais de pecuária. Os sistemas silvopastorais também conseguem controlar a erosão, proteger as
bacias hidrográficas e capturar o carbono de uma maneira melhor em comparação com a produção de
apenas carne bovina, ao mesmo tempo que reduz a pressão sobre as florestas naturais. Como o setor
florestal oferece mais emprego do que o setor de produção de carne bovina, os sistemas silvopastorais
podem gerar melhores benefícios sociais no longo prazo.
Apesar desses resultados positivos, a adoção de sistemas silvopastorais na América do Sul ainda é
baixa. As complexas interações entre os diferentes componentes do setor alimentar e agrário exigem
mais conhecimento técnico do que apenas a produção de carne bovina, ou apenas a produção florestal.
Os sistemas silvopastorais também exigem maiores investimentos, com os quais os produtores podem
contribuir por conta própria, ou em uma parceria com empresas de gestão florestal e compradores, como
na região leste do Paraguai.
A região leste do Paraguai possui uma área de cerca de 5,8 milhões de hectares para uso silvopastoral
de forma a não afetar florestas naturais ou a agricultura. Aproximadamente 1,9 milhão de hectares já
estão cobertos de pastagens implantadas.103 A Corporação Agrícola do Paraguai, uma empresa de
grande porte que investe em agricultura, produção bovina e silvicultura naquele país, tem implementado
com sucesso sistemas silvopastorais no leste do Paraguai desde 2011, combinando plantações de
eucalipto com diferentes culturas das espécies forrageiras Brachiaria e P. maximum (capim gordura).
A empresa possivelmente expandirá suas operações com um investimento de US$60-70 milhões nos
próximos 10 anos, atingindo uma área de cerca de 20.000 a 25.000 hectares.
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Quadro 8. Produzindo bebidas e conservando a água
Fundada em 1908, a Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) é uma das principais empresas
costarriquenhas de alimentos e bebidas e uma das maiores corporações da América Central, com
uma grande participação no mercado doméstico de cerveja em particular. Em 2008, o CEO Ramón
Mendiola Sánchez deu à sua equipe executiva um novo desafio: atuar com excelência nas esferas
social e ambiental, além da esfera econômica. Usando uma nova Tabela de Desempenho para o
Balanço da Sustentabilidade Corporativa, a equipe de gestão da empresa estabeleceu 12 objetivos de
sustentabilidade: três econômicos, três ambientais e seis sociais. A FIFCO também disponibilizou suas
demonstrações financeiras ao público em geral, incluindo informações sobre seu desempenho social e
ambiental, de acordo com o padrão da Global Reporting Initiative (GRI).
A empresa estabeleceu uma estratégia para reduzir e compensar o custo ambiental de suas operações
através do PSE (Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos) para o abastecimento de água. Um dos
novos objetivos da FIFCO foi começar a repor toda a água que utiliza até 2012. Para isso, a empresa
mediria todo o consumo de água em suas operações e compensaria esse uso com melhorias que
aumentariam a disponibilidade de água potável na Costa Rica. Por causa das necessidades de
recursos, a conservação da água é uma prioridade da empresa. Em 2003, o primeiro ano de Sánchez
como CEO, a FIFCO utilizava 14 litros de água para cada litro de bebida produzida. Em 2008, o consumo
de água havia sido reduzido para 8 litros. A FIFCO acelerou seus esforços depois de apresentar a
Tabela de Desempenho para o Balanço da Sustentabilidade Corporativa, e o consumo de água baixou
para 4,72 litros em 2011. Esses passos proporcionaram uma redução média de 44% no uso de água da
FIFCO nos últimos nove anos, período em que a produção aumentou em 70%.104
Sob o aspecto ambiental de seu compromisso, a FIFCO fez progressos significativos nas áreas de
embalagens sustentáveis, resíduos sólidos e emissões de carbono. Em 2015, a empresa estabeleceu o
objetivo de reduzir sua pegada de carbono na operação de bebidas da Costa Rica em 3,5% entre 2016 e
2017, o que representa uma redução de 46.088 toneladas de emissões de CO2 – o equivalente a remover
mais de 10 mil carros das estradas.105 A FIFCO também está pressionando as autoridades nacionais
para que passem de uma política ambiental baseada em penalidades para uma baseada em incentivos
positivos para um bom desempenho social e ambiental. A empresa paga às comunidades locais para
replantar árvores, o que aumenta a conservação do capital natural da bacia hidrográfica. Também apoia
outras ações de conservação, investindo em reflorestamento na área de Guanacaste, na Costa Rica, e
protegendo 449 hectares de floresta na bacia superior do rio Segundo e 370 hectares em Santa Cruz.106
Além disso, a FIFCO apoia as ações de seus funcionários relacionadas à questão da água (por exemplo,
a construção de infraestrutura de abastecimento de água em comunidades carentes).

Empresas Melhores, Mundo Melhor: América Latina e Caribe

32

Desperdício de alimento em cadeias de fornecimento
Valor: US$38 bilhões por ano até 2030
Globalmente, de 20 a 30 por cento dos alimentos são desperdiçados em alguma parte
da cadeia de valor entre o produtor e o consumidor – a maior parte nos países em
desenvolvimento.107 As causas fundamentais da perda substancial na cadeia de valor após
a colheira incluem informações limitadas sobre o planejamento da produção de alimentos,
infestações por pragas e doenças; infraestrutura insatisfatória ou inadequada como
estradas, água, energia e espaços no mercado; falta de sistemas de transportes específicos
para alimentos e o empacotamento de baixa qualidade para grandes volumes, que resulta
em derramamento e danos.
A América Latina e o Caribe são responsáveis por 6% da perda global de alimentos; seus
produtores desperdiçaram 28% da produção da região em 2014 (consulte a Imagem 3).108
O equivalente a mais de 500 quilocalorias de alimentos por pessoa por dia é desperdiçado
na cadeia de suprimento da região antes de chegar ao consumidor final.109 Globalmente,
apenas 2% das vendas de alimentos no varejo são realizadas em locais modernos que
contenham unidades adequadas de armazenamento. Na América Latina, estima-se que o
total do desperdício chegue a 4,4% das vendas no varejo, e a contenção das perdas poderia
aumentar os lucros em 29% no Brasil, 14% na Argentina e 7% no México.110
Há uma ampla gama de oportunidades de investimentos, desde sistemas de dados para
melhorar a gestão dos processos de produção até o investimento em unidades refrigeradas
para armazenamento. As soluções para recuperar os lucros com a diminuição dessas perdas
inclui o uso de embalagens inteligentes para alimentos perecíveis, otimização das embalagens
de alimentos e expansão de mercados secundários para alimentos com danos estéticos na
embalagem. As preocupações com o custo e a conscientização cada vez maior do consumidor,
associado ao aumento das exigências de relatórios de sustentabilidade dos varejistas do
setor de alimentos, aumentarão o desenvolvimento de empresas de processamento de
alimentos com baixo nível de desperdício. Planos piloto para o desenvolvimento de técnicas
de armazenamento de baixo custo e práticas de manejo na África subsariana e do sul da Ásia
reduziram a perda de alimentos em mais 60% e aumentaram a renda de pequenos agricultores
envolvidos nos planos piloto em mais de 30%.111
Uma oportunidade significativa de melhorar a cadeia de valor dos alimentos na América
Latina e no Caribe é fortalecer a logística de transporte refrigerado com o uso cada vez
maior de tecnologias limpas e sustentáveis de refrigeração. Um desafio importante a ser
superado para aproveitar esta oportunidade é o alto capital necessário para o investimento
em sistemas de transporte refrigerado, embora parcerias entre empresas possam viabilizar
os financiamentos. Também existe o risco de que as tecnologias atuais da cadeia refrigerada
aumentem a poluição do ar, portanto, novas tecnologias que reduzam as emissões de
hidrofluorocarbono (HFC) na armazenagem refrigerada são essenciais para prevenir a
produção de gases de efeito estufa e proteger a camada de ozônio. Muitas empresas de
alimentos já estão adotando medidas de responsabilidade ambiental que aumentarão a
demanda por métodos de refrigeração que não prejudiquem a camada de ozônio.

Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade Empresarial

33

IMAGEM 4

Perdas e desperdícios de alimentos na América
Latina, pelo segmento de fornecimento de alimentos
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Fonte: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, com base em dados do Banco Mundial (2014)

Tecnologia em grandes propriedades agrícolas
Valor: US$24 bilhões por ano até 2030
A América Latina e o Caribe foram responsáveis por 16% do total global de exportações de
produtos agrícolas e alimentos em 2015, e a região continuará a ter um papel fundamental na
produção e nas exportações globais de alimentos no futuro.112 A produção agrícola na América
Latina precisará crescer em 80% entre 2007 e 2050 para atender o aumento previsto de mais
de 35% na população no mesmo período.113 As grandes propriedades agrícolas (com mais de
2 hectares de terra) são responsáveis por um valor estimado de 70% das terras cultivadas
da região.114 Embora as grandes propriedades agrícolas produzam, em média, o dobro dos
pequenos produtores rurais, as evidências mostram que ainda é possível melhorar a produção
em 40% nos próximos 20 anos.115
A tecnologia pode ter um papel particularmente importante no preenchimento das lacunas
de informação e na promoção de modelos de negócios com boa relação custo-benefício
para atender às grandes propriedades agrícolas. Novas técnicas e tecnologias já estão
sendo usadas para transformar áreas anteriormente não utilizadas e estéreis da América
Latina em terras produtivas, promovendo um crescimento considerável na produção
agrícola da região nos últimos 10 anos.116 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) foi pioneira em mais de 9.000 projetos tecnológicos para o desenvolvimento da
agricultura no Brasil, incluindo o desenvolvimento de linhagens tropicais de soja e outros
produtos agrícolas adequados ao clima do Brasil.117 Na Argentina, o Grupo Los Grobo
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está implantando sensores em muitos de seus campos arrendados que enviam dados em
tempo real sobre a temperatura e a umidade do solo para os administradores da empresa,
o que os ajuda a gerenciar as colheitas.118 A rápida adoção da tecnologia na Argentina –
especificamente as técnicas de plantio sem aragem e sementes geneticamente modificadas
– permitiu que o setor de agricultura do país prosperasse.119

Quadro 9. Usando tecnologia moderna para aumentar a eficiência da
utilização do solo no Brasil120
À medida em que a América Latina busca diminuir as emissões de carbono através de energias renováveis e
do uso mais eficiente da terra, surgem oportunidades notáveis para o Brasil. Um fenômeno surpreendente já
começou a ocorrer no país: a vegetação secundária tropical – recrescimento que ocorre em terras desmatadas
na Amazônia – aumentou em mais de 70% entre 2004 e 2014.121 Esse aumento é considerável: tal área
expandiu de 10 milhões de hectares em 2004 para mais de 17 milhões de hectares em 2014122 – e o processo
continua. Estudos recentes mostram que as práticas agrícolas modernas ajudaram a reduzir o desmatamento
e permitiram que esse recrescimento ocorresse.
Uma pesquisa do Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas (CPI/PUC-Rio) mostra que as principais
transformações na agricultura promoveram ganhos de rendimento sem aumentar o desmatamento. Os
estudos fornecem quatro exemplos em que a produtividade aumentou, sem aumentar a pegada de produção:
a revolução da soja na região do Cerrado, a expansão da distribuição de eletricidade nas áreas rurais, a
mudança na relação de preços entre produtos agrícolas e de carne bovina, e o recente aumento do número de
usinas de cana-de-açúcar. Nas quatro áreas em que a produtividade aumentou, o desmatamento caiu.
•

Revolução da soja: Grandes inovações tecnológicas ao longo da década de 70 adaptaram a soja para
que ela prosperasse na região central do Brasil.123 Esses progressos criaram benefícios econômicos,
refletidos na valorização das fazendas e das terras, além de benefícios ambientais. O desmatamento
diminuiu nos municípios que eram mais adequados para o cultivo da soja.

•

Expansão da distribuição de eletricidade: Entre 1960 e 2000, o Brasil ampliou o acesso à energia
elétrica em diversas áreas rurais. Isso transferiu os criadores de gado para a agricultura, que é uma
atividade mais produtiva. Um aumento de 10% no acesso à energia elétrica levou a uma diminuição de 3
pontos percentuais de terras dedicadas à pastagem.124 Essa mudança também está associada à redução
do desmatamento, uma vez que os agricultores estão mais propensos a manter a vegetação nativa.

•

Mudança nos preços: Na Bacia do Tapajós, no Brasil, quando os preços dos produtos agrícolas
aumentaram em relação aos da carne bovina, os fazendeiros reorientaram o uso de suas terras para
a agricultura.125 As pastagens começaram a ser usadas para fins mais produtivos, evitando mais
desflorestamento. Essa mudança no uso das terras reduziu o desmatamento em 5.300 quilômetros
quadrados entre 2002 e 2012.

•

O crescimento da indústria da cana-de-açúcar: Entre 2005 e 2012, a área de cultivo de cana-de-açúcar
no Brasil aumentou 70%. O Brasil já era o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, e esta expansão
deverá aumentar mais 37% até 2024.126 No estado do Mato Grosso do Sul, a área de cultivo de cana-deaçúcar aumentou em mais de 300% no mesmo período, principalmente nas terras de pastagem. Um
estudo revela que três anos após a chegada de uma usina no estado, um município típico beneficiou-se
de um aumento de 30% no PIB, além de um aumento na taxa de emprego de 40%, aumento de salários
de 44% e aumento de receita tributária de 31%.127 Nos mesmos três anos, o desmatamento reduziu em
média 6.300 hectares. Esses resultados adicionaram uma dimensão interessante à discussão global
"alimentos versus combustível".
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Apesar do potencial de expansão da agricultura sem comprometimento da proteção ambiental, os
riscos do desmatamento no Brasil continuam. O desmatamento da Amazônia brasileira aumentou quase
30% em 2016 em relação ao ano anterior, e a regeneração tropical não apresenta equivalência biológica
ou ecológica com as florestas primárias, nem compensará totalmente a devastação causada por anos
de desflorestamento. No entanto, é possível mudar o uso da terra do Brasil com o emprego de mais
inovações tecnológicas, aumento do investimento privado e implementação de políticas aprimoradas.

Outras aplicações da tecnologia associadas com esta oportunidade inclui o uso de técnicas
de grande conjuntos de dados para otimizar a produção da plantação; instalar um sistema
de posicionamento global (GPS) e sensores multiespectrais nos tratores (para permitir a
aplicação de nitrogênio); e usar software de gerenciamento da propriedade, tecnologia de
drone e robótica avançada. Neste ano, o NXTP Labs – um fundo de investimento em estágio
inicial na Argentina – criou um programa de tecnologia agrícola que ajudará agricultores
que operam em grande escala a identificar pequenos agricultores com quem possam
trabalhar, e isso desenvolverá outros projetos piloto em tecnologias agrícolas no futuro.128

Quadro 10. Ajudando os agricultores a se conectarem com suas terras
Lançado em 2011 na Argentina, o Tambero (que significa "produtor de lacticínios") é o primeiro sistema
gratuito, global, baseado na web, para melhorar os rendimentos da pecuária leiteira, bovinos de corte
e outros tipos de produção agrária.129 Desenvolvido na Argentina rural e agora usado em mais de
150 países, o software tem como objetivo ajudar os agricultores do mundo todo, especialmente nos
lugares mais isolados, a melhorar os rendimentos de sua produção.
O aplicativo Tambero permite que os produtores de lacticínios aumentem a eficiência e a
produtividade de suas operações. Eles podem gerenciar os animais diretamente no campo com
um telefone, tablet ou laptop, e ver relatórios comparativos. Podem também usar códigos QR para
gerenciar lotes de terra e exibir imagens de satélite. O aplicativo pode mostrar aos agricultores a
história de um animal e sua condição, em tempo real, e compará-la com dados climáticos. Ele os ajuda
a evitar o sobrepastoreio e avisa sobre os riscos de estresse calórico. Os resultados foram evidentes: a
produção de leite de vacas leiteiras administradas pelos usuários do Tambero aumentou a cada ciclo
de lactação, dobrando no 350º ciclo.130
E os benefícios oferecidos pelo aplicativo estão aumentando. Em 2014, o Tambero ganhou uma
interface de programação de aplicativos (API) que permite a integração de sua plataforma com outros
empreendimentos da AgTech e oferece um conjunto mais amplo de produtos. No final do ano passado,
o Facebook convidou o Tambero para participar do seu programa Internet.org na Colômbia, oferecendo
aos colombianos acesso gratuito e fácil ao aplicativo, mesmo para usuários sem um plano de dados.131
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Agricultura urbana
Valor: US$4 bilhões por ano até 2030
Estima-se que 800 milhões de pessoas cultivem alimentos em ambientes urbanos ou em
zonas periféricas para sustento próprio e como uma forma de aumentar sua renda.132 A
agricultura urbana melhora a segurança dos alimentos para as pessoas de baixa renda
das cidades por meio do aumento do suprimento de alimentos para a crescente população
urbana, além de reduzir o custo devido à diminuição da necessidade de transporte e
armazenamento. Além de atender à crescente demanda por alimentos, a agricultura
urbana também aumenta a eficiência dos recursos, melhora a independência econômica
das mulheres e pode ajudar a mitigar as mudanças climáticas. A maior parte da agricultura
urbana atualmente ocorre em pequena escala e a produção é baixa. Conectar os
agricultores urbanos com cadeias de suprimento locais, e oferecer treinamento e melhores
equipamentos, pode aumentar significativamente a produtividade deles.
As regiões rurais no perímetro das cidades têm potencial para produzir grande parte
dos alimentos consumidos pelos residentes das regiões urbanas. Também há muitas
oportunidades de cultivar alimentos nas próprias cidades. Nos últimos anos, várias cidades
da América Latina e do Caribe reforçaram com sucesso a renda das famílias envolvidas
na agricultura urbana com a facilitação de redes e empresas que prestam serviços para
melhorar a produtividade.133 Havana, em Cuba, que anteriormente tinha problemas com
racionamento de alimentos e desnutrição infantil, agora conta com 97 hortas organopônicas
(pequenas, orgânicas e urbanas). Um número estimado de 90.000 famílias da cidade agora
estão cultivando seus próprios vegetais e criando pequenos animais para consumo.134 Em
toda Cuba, 40% das famílias estão seguindo a tendência, juntamente com 20% das famílias da
Guatemala e de Santa Lúcia.135 Nas principais cidades e municípios do Estado Plurinacional
da Bolívia, 50.000 famílias também são produtoras de alimentos. No Haiti, 25.500 famílias
cultivam 260 hectares de terra em Porto Príncipe e nas redondezas, além de outras cidades.136
A iniciativa Cinturão Verde Metropolitano de Medellín está analisando se é possível aproveitar
o conhecimento dos residentes mais antigos da região para resolver problemas de segurança
alimentar urbana em um cenário de mudanças climáticas.137

C. Energia e materiais
O crescimento mais lento da demanda por energia e materiais associado a uma cadeia
de suprimento mais diversa e versátil cria novos desafios e oportunidades no sistema de
energia e materiais. A ênfase na adoção de padrões sustentáveis de produção que reduz o
desperdício e melhora a eficiência energética de recursos – conforme definidos nas Metas
Globais – transformará os processos de fabricação. A produção municipal de resíduos
sólidos pode crescer em até 70% até 2025, o que aumentará os custos para os governos
e consumirá recursos valiosos da terra.138 Em reposta, a expansão dos regulamentos de
responsabilidade do produtor está sendo mais disseminada e exige que os fabricantes
gerenciem melhor os resíduos gerados por seus produtos. Os modelos circulares baseados
na reciclagem e refabricação podem substituir os modelos de produção linear nas indústrias
de bens duráveis e automotiva, promovendo mudanças no design de produtos. As cadeias
de suprimentos de baixa visibilidade serão substituídas por sistemas mais rastreáveis que
incentivem a produção de relatórios de sustentabilidade. Materiais avançados leves e de alta
resistência melhorarão a eficiência da produção, a redução do desperdício e o uso de energia.
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A maior eficiência energética é outo importante objetivo das Metas Globais e promoverá
mudanças nos processos em todos os setores tradicionais que utilizam muita energia (como
o do aço e o do cimento) e também em setores que usam menos energia.
O setor extrativista enfrenta vários desafios regulatórios e de produção. A estrutura de
produção da América Latina depende muito das atividades extrativistas que exercem grande
impacto ambiental, tanto diretamente quanto em termos de consumo de energia. A extração
de óleo e gás e a mineração aumentaram muito na última década na América Latina. Mas
os regulamentos referentes ao clima podem colocar em risco o capital investido, resultando
em US$300 bilhões de ativos inutilizados em todo o mundo até 2035.139 A determinação
do preço do carvão e da água poderiam alterar significativamente as curvas de custos dos
principais recursos e dos combustíveis. Por exemplo, a determinação do preço da água para
refletir o "preço sombra" – o valor econômico da água com a sua melhor alternativa de uso –
poderia aumentar os custos do minério de ferro em 3,3% em todo o setor.140O interesse cada
vez maior das agências reguladoras em reduzir em mais de US$400 bilhões os subsídios
para combustíveis fósseis em vigor em todo o mundo poderia reduzir significativamente
a demanda por meio do aumento dos preços para o usuário final. Embora a energia e os
recursos minerais mundiais não estejam acabando, a produção está mudando para lugares
mais remotos com infraestrutura insatisfatória, de riscos políticos e de grandes restrições
de estímulos. A produção de cobre do Chile foi profundamente comprometida pela greve
realizada no começo deste ano em Escondida, a maior mina de cobre do mundo. A falta
de água também pode restringir significativamente a produção, tendo em vista que 32%
das minas de cobre e 39% das minas de minério de ferro estão localizadas em regiões com
escassez moderada até alta de água. Isso aumenta o risco de interrupções no suprimento e
faz com que o fornecimento seja ainda mais inflexível.
A expansão do uso de energia renovável pode reduzir drasticamente o aumento na demanda
por combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a produção de combustível fóssil se tornará mais
eficientes com as minas de carvão mudando para a tecnologia supercrítica, e as turbinas à
gás de ciclo combinado se tornarem a norma. A produção remanescente de carvão continuará
utilizando a captura de carbono e o armazenamento para reduzir as emissões.
Os desafios enfrentados pelos combustíveis fósseis representam um grande problema para
a América Latina, já que o petróleo e seus subprodutos são responsáveis por 41% da energia
distribuída na região.141 O investimento público em energia da região está estagnado e
retornou à média de 0,55% do PIB em 2015, depois de atingir o pico de 0,67% em 2013.142
O fornecimento de energia renovável também diminuiu nas duas últimas décadas, criando
uma necessidade mais urgente de novos investimentos na região para reverter essa
tendência. A América Latina tem capacidade para desenvolver sua própria tecnologia de
energia renovável – um exemplo é a energia geotérmica – e projetar e produzir veículos
movidos a energias renováveis. Há um maior escopo para o desenvolvimento de tecnologias
relacionadas ao uso de recursos naturais, onde questões ambientais e de inclusão convirjam.
A agenda dos Objetivos Globais da Organização das Nações Unidas propõe atender a
esses desafios com uma mudança no sistema de energia e materiais para um percurso de
desenvolvimento sustentável. Essa mudança será transformadora e exercerá impactos
importantes em todas as cadeias de valor de energia e materiais. E poderia levar ao
surgimento de oportunidades de negócios tumultuantes no valor de US$321 bilhões na
América Latina e no Caribe até 2030.143
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A próxima seção analisa algumas dessas oportunidades mais detalhadamente.

Circularidades nas indústrias automotiva, de produtos eletrodomésticos
e eletrônicos
Valor: US$126 bilhões por ano até 2030
Os modelos circulares de negócios baseados na reciclagem e refabricação podem substituir
os modelos de produção linear e promover mudanças no design de produtos e nas cadeias de
valor. O setor automotivo será particularmente afetado. A participação da América Latina
nas vendas e registros globais de carros aumentou em 165% desde 2005 144 – Juntos, Brasil,
México, e Argentina têm cerca de 140 milhões de veículos registrados.145 O mercado do Peru
é o de crescimento mais rápido, onde o número de carros nas ruas está aumentado por uma
taxa de 9,3 ao ano.146Alguns desses veículos fora de uso serão exportados como estoque de
segunda mão, e o restante será enviado dos varejistas do setor automotivo para empresas de
desmanche e sucata para processamento, reutilização e reciclagem.
A transformação de veículos fora de uso em materiais de base consome muita energia
e resulta em perda de valor. Tendo em vista que o fim de vida útil dos veículos é
normalmente determinada por defeitos de apenas um pequeno número de componentes
não tão importantes, é possível estender significativamente a vida útil dos veículos por
meio do aumento da taxa de recondicionamento e refabricação desses componentes.147
Isso aumenta a eficiência do uso de material e de energia, e aumenta o valor residual dos
veículos. No entanto, a mudança para um modelo circular é desafiadora. Os projetos de
veículos precisam antecipar a desmontagem e o capital que será necessário para construir
plantas centralizadas de recondicionamento. Os consumidores também podem resistir à
compra de veículos recondicionados, embora as garantias devam aliviar parcialmente essas
preocupações.148
Muitos aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos e máquinas industriais também são bastante
adequados para os modelos circulares. A quantidade de desperdício de equipamentos
eletrônicos (e-waste) está crescendo na América Latina; o Brasil e o México são os países
que mais contribuem para isso, descartando quase 4.000 quilotoneladas de equipamentos
eletrônicos em 2014.149 Os celulares representam 17 quilotoneladas desse descarte.150 No
momento, a taxa de coleta é menor do que a de veículos – em geral, menos de 50% de
eletrodomésticos e 15% de equipamentos eletrônicos – portanto, a oportunidade de coleta
de uma quantidade maior de materiais para reciclagem e recondicionamento é alta. Uma
máquina de lavar roupas, por exemplo, geralmente contém 30 a 40 quilogramas de aço, e
uma máquina recondicionada poderia reduzir os custos dos recursos materiais em 60%.151
Embora muitos dos modelos de economia circular atuais tenham sido implementados na
Europa e na América do Norte, aluns estão começando a surgir na América Latina. Em
2013, a Telefónica Movistar Ecuador processou 112.321 celulares obsoletos entregues pelos
usuários. Em 2012, o Descarte Certo recebeu dos clientes 43.782 celulares, baterias e
carregadores da operadora brasileira de telefonia móvel Oi.152 Para garantir que a coleta e o
recondicionamento capturem o máximo valor possível, pode ser necessário que os modelos
de negócios mudem de compra para modelos baseados em aluguel ou desempenho do
celular. Isso incentivará os fabricantes a projetarem produtos com maior durabilidade. Dessa
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maneira, países como Chile e Peru poderão adotar processos de produção de valor mais alto
ou de economia circular, mudando sua dependência linear da extração de recursos.

Quadro 11. Criando valor a partir da sucata
O Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está trabalhando com uma empresa
siderúrgica no Equador para transformar o que já foi um pequeno programa de incentivo para os
coletores de sucata em figura central de sua estratégia de crescimento e, no processo, criar valor
compartilhado. A Adelca, abreviação de Acería del Ecuador C.A. (Steelworks of Ecuador, Inc.) é uma
empresa familiar fundada há mais de 50 anos. Não existe extração de ferro no Equador, então todo o
aço produzido no país é fabricado a partir de sucata ferrosa, ou seja, ferro e aço recicláveis. Isso pode
incluir o excesso de material de processos de produção - por exemplo, aparas provenientes de uma
fabrica de eletrodomésticos - ou metal que pode ser reciclado no final da vida útil de um produto. O aço
pode ser reciclado várias vezes sem perder sua força. Na verdade, é o material mais reciclado do mundo.
Nos últimos anos, a demanda por aço aumentou bastante no Equador, em decorrência do crescimento
do setor da construção e de um maior investimento em infraestrutura pública. Enquanto as empresas
equatorianas produzem a maior parte do "aço longo" (por exemplo, barras de reforço, arame galvanizado,
malhas e pregos) que o país precisa, a sucata doméstica fica muito aquém da demanda.
A fundição da Adelca transforma sucata ferrosa em barras de aço, conhecidas como lingotes, que
são então colocadas em uma laminadora para produzir peças longas de aço utilizadas no setor da
construção. Mais de metade da matéria-prima da Adelca provém de fornecedores de atacado e varejo
no Equador. Um componente fundamental dessa cadeia de suprimentos é a rede de fornecedores
de pequeno e médio porte, que acumula peça por peça, pilha por pilha, tonelada por tonelada de
sucata. A empresa está se preparando para construir uma segunda siderúrgica com um financiamento
significativo do BID, ao mesmo tempo em que busca maximizar a quantidade de sucata que pode obter
dos pequenos fornecedores.
Além disso, a empresa iniciou um programa de incentivo, chamado Clube dos Recicladores, para
fidelizar tais fornecedores. Assim que os fornecedores estabelecem um relacionamento com a Adelca,
eles se tornam elegíveis para receber dinheiro antecipadamente para financiar suas compras de
sucata. A equipe do BID percebeu rapidamente que esse tipo de compartilhamento de valor poderia
levar o programa a um novo nível. Dessa forma, seria possível fortalecer o modelo de negócios da
Adelca, ao mesmo tempo em que aumentaria o impacto social e econômico, ajudando indivíduos
e pequenas empresas na base da cadeia de suprimentos e beneficiando, em última instância,
suas comunidades. Através de seu processo de avaliação, a equipe do BID desenvolveu uma
ampla estratégia de cinco anos, estabelecendo várias áreas em que a empresa poderia investir em
seus fornecedores menores e esperar um retorno desse investimento em apenas alguns anos. As
estimativas mostram que o programa de valor compartilhado beneficiará mais de 800 fornecedores
da cadeia de valor e proporcionará à Adelca 80.000 toneladas adicionais de sucata. Isso deve permitir
à empresa transformar o que começou como uma experiência de US$50.000 em um programa
fundamental da empresa, que atingiu o valor de US$2,7 milhões.
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Expansão da energia renovável
Valor: US$41 bilhões por ano até 2030
A energia renovável, que inclui a energia solar, a hidrelétrica, a eólica e a geotérmica, tem
potencial para aumentar a geração de energia e reduzir a poluição local ao mesmo tempo
em que desacelera drasticamente o crescimento da demanda por combustíveis fósseis e
diminui a mudança climática global. Países da América Latina e do Caribe estão repensando
suas combinações de energia em busca de alternativas mais ecológicas em virtude dos
preços altos e imprevisíveis da energia, do rápido crescimento da demanda por energia e dos
impactos cada vez maiores sobre o clima.
O potencial de energia renovável da América Latina e do Caribe é grande, e a região
já adotou medidas significativas para tirar proveito das fontes renováveis, que foram
responsáveis por 24% do cabaz de energias da região em 2015.153 Muitos dos países da
América Latina utilizam atualmente uma grande porcentagem de energia hidrelétrica,
responsável por 50% do cabaz de eletricidade de toda a região.154 E mais de 20% do potencial
hidrelétrico viável da área ainda não é aproveitado.155 No entanto, a energia hidrelétrica
depende muito da chuva e se torna cara durante a época de seca.
Os níveis de oferta econômicos da geração de energia renovável estão melhorando e esperase que os custos da tecnologia renovável continue a cair. De 2010 a 2015, os custos de novas
células fotovoltaicas para produção em larga escala caíram em dois terços e espera-se que
caiam mais um quarto até 2020.156 A energia solar, juntamente com a eólica, emergiu como
o investimento mais atrativo entre as tecnologias de energia renovável e provavelmente
atrairá a maior parte do futuros investimentos, especialmente devido ao potencial de queda
ainda maior dos preços.
Duas áreas particularmente promissoras de investimentos em energia solar foram criadas
recentemente. A primeira é a geração de energia solar de baixo custo para uso residencial
e comercial, cujo crescimento dependerá da disponibilidade de financiamento com baixa
taxa de juros para os clientes, de reações das prestadoras de serviços de utilidade pública
reguladas e da competitividade por tarifas de energia em comparação à rede elétrica
tradicional. O aumento na distribuição de equipamentos de energia renovável, como painéis
fotovoltaicos para telhado, permitirá que os consumidores vendam energia de volta para
a rede. A segunda área é a de fornecimento de capacidade de pico em plantas de larga
escala. O importante para atuar nesta,assim como em outras áreas de energia renovável, é
reduzir os custos de implementação utilizando as técnicas lean, como componentes préfabricados, automação, e avaliações aéreas do local para agilizar o projeto de protótipos,
e pela colaboração com empresas de engenharia, de compras e da área de construção para
compartilhar ideias que diminuam os custos. Em 2013, reformas realizadas em Honduras
tiraram proveito do excelente potencial solar do país para alavancar, por meio de iniciativas
direcionadas, mais de US$1 bilhão em investimentos no setor de placas fotovoltaicas
solares.157 (Para mais exemplos na região, consulte a Quadro13. Financiamento de projetos de
energia solar fotovoltaica na América Latina.)
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Quadro 12. Criando uma parceria para transformar a matriz energética
da América Central
A geração de energia elétrica desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer
país ou região. No início dos anos 2000, plantas termoelétricas ineficientes e altamente poluentes
dominavam a matriz energética da América Central. A Mesoamerica, uma empresa de fundo de
investimento privada de médio porte, notou que o setor precisava de transformação. Em 2004, ela
adquiriu um pequeno parque eólico de 20 megawatts (MW) na Costa Rica chamado Plantas Eólicas,
o primeiro parque eólico de grande porte construído na América Latina. Esse investimento inicial
serviu como base para a criação da Globeleq Mesoamerica Energy (GME), a principal empresa de
desenvolvimento de energia renovável da região. A Actis, uma empresa de fundo de investimentos
mundial para mercados emergentes, adquiriu uma participação majoritária na GME em 2010. Essa
parceria levou à expansão da GME, quando ela se desenvolveu e começou a operar novos projetos
de energia eólica e solar em Honduras, Nicarágua e Costa Rica. No final de 2016, a GME tornou-se a
maior empresa privada de energia renovável da região, gerando mais de 1,5 TWh (terawatt hora) de
energia por ano e expandindo sua capacidade de produção 16 vezes desde 1996, para cerca de 400
MW. Após o sucesso da GME, a Mesoamerica e a Actis estão agora replicando a parceria de sucesso
com um coinvestimento na Zuma Energía, a segunda maior empresa de energia renovável do México.

Vários países – incluindo Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, México, e Uruguai – já
começaram a aumentar o uso de outras tecnologias de energia renovável para promover
o domínio de outras energias complementares no cabaz de suas energias.158 O México
estabeleceu a meta de produzir 35% de sua energia a partir de fontes renováveis até 2024,
40% até 2035, e no mínimo 50% até 2050.159 Apesar de a região como um todo ter reduzido
o investimento no setor de energia nos últimos anos, a Argentina, Belize, e Bolívia
relataram aumentos notáveis.160 Outras reformas e investimentos adicionais, incluindo
soluções de armazenamento e transmissão de energia, serão necessárias para garantir que o
desenvolvimento renovável seja tão sustentável, do ponto de vista financeiro, quanto o é do
ponto de vista ambiental.
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Quadro 13. Financiamento de projetos de energia solar fotovoltaica na
América Latina
A Inter-American Investment Corporation (IIC) se juntou a uma geradora independente de energia
renovável, a empresa Providencia Solar S.A. de C.V, para financiar o desenvolvimento do primeiro
projeto de energia solar fotovoltaica (PV) de escala comercial em El Salvador.161 O chamado "Projeto
Providencia Solar PV" consiste na construção, operação e manutenção de um projeto de energia solar
fotovoltaica de cerca de 100 MWp (megawatts pico – a saída máxima) e de suas instalações, perto
do aeroporto internacional no Departamento de La Paz. O objetivo é ajudar a diversificar a matriz
energética do país, altamente dependente dos combustíveis fósseis. A Providencia Solar deverá gerar
uma média estimada de 163.800 MWh de energia térmica por ano, por uma média de 20 anos, para
os consumidores finais através de sete empresas de distribuição de eletricidade, evitando a emissão
de cerca de 114.500 toneladas de gases de efeito estufa anualmente. O projeto também impulsionará
o desenvolvimento social e econômico das comunidades próximas, já que o investidor alocará uma
parte das receitas geradas de uma das plantas para financiar investimentos sociais de alta prioridade
em saúde, educação, eletricidade e abastecimento de água no município de El Rosario, em La Paz. A
primeira doação já ajudou a financiar uma clínica local.
O projeto tem sido fundamental para atrair capital privado para o setor de energia não-térmica em
El Salvador, demonstrando a viabilidade comercial do investimento em PV em escala industrial. Essa
iniciativa tem incentivado a participação privada mediante um Acordo de Compra de Energia, no qual
os desenvolvedores providenciam o projeto, as permissões, o financiamento e a instalação de um
sistema de energia solar na propriedade de um cliente com baixo ou nenhum custo, possibilitando
o financiamento da estrutura contratual e melhorando a viabilidade da proposta mais recente de
energia renovável do governo. Isso estabelece uma nova referência no país e em toda a América
Central, ajudando os desenvolvedores e reguladores de projetos a entrar em um acordo sobre tarifas
economicamente viáveis para projetos solares. Este primeiro projeto comercial de PV também
contribuiu para estabelecer uma prática local, ao preparar as autoridades públicas no setor de
energias renováveis para negociações com operadores privados. O projeto demonstra que a energia
solar pode ser competitiva e viável, beneficiando o país e futuros desenvolvedores de projetos.
Mais recentemente, a IIC assinou seu primeiro projeto de energia solar fotovoltaica (PV), nas Bahamas,
com a Caribbean Bottling Company (CBC).162 O empréstimo de US$1 milhão financiará a instalação
de um sistema solar fotovoltaico na cobertura da principal engarrafadora da CBC, em Nassau. Além
de ser a maior instalação de energia solar fotovoltaica de escala comercial da IIC nas Bahamas, esse
projeto melhorará a força financeira e a competitividade da CBC ao reduzir os custos de eletricidade.
O empréstimo também apoiará o maior investimento da CBC em painéis solares fotovoltaicos
montados em coberturas, inversores, posicionamento e instalação. Além do financiamento de longo
prazo, a IIC forneceu à CBC um estudo de eficiência energética para identificar maneiras de reduzir as
emissões de carbono e os custos operacionais.
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Infraestrutura compartilhada
Valor: US$24 bilhões por ano até 2030
Há potencial para novas formas de parceria entre companhias extrativistas e países ricos em
recursos. A meta dos Objetivos Globais é reforçar os direitos de propriedade dos recursos
naturais e possibilitar que países em desenvolvimento agreguem valor a seus produtos
básicos. O engajamento mais próximo com comunidades locais – sob forma de parcerias
para o desenvolvimento de infraestrutura compartilhada – será essencial. A construção de
infraestrutura compartilhada promoverá o desenvolvimento econômico dessas economias
por meio da promoção de taxas de crescimento mais fortes e mais sustentáveis.
Os modelos de negócios das indústrias extrativistas precisarão evoluir para que possam
garantir a manutenção de suas licenças operacionais. A infraestrutura compartilhada pode
reforçar a produtividade dos ativos da infraestrutura do setor extrativista, apresentando
uma opção atrativa tanto para os governos quanto para as companhias extrativistas. Por
meio da infraestrutura compartilhada, os países poderão ter aceso a novos capitais de
investimento e à habilidade técnica das companhias extrativistas.
A indústria extrativista frequentemente necessita de investimentos em grandes projetos
de infraestrutura (ex: portos e estradas de ferro) antes que possa levar com sucesso os
recursos para o mercado. O McKinsey Global Institute estima que entre agora e 2030, é
provável que as companhias extrativistas sejam responsáveis por quase 9% do gasto anual
de US$1,3 trilhão necessário para a infraestrutura em países que detenham os recursos,
totalizando cerca US$111 bilhões por ano.163 Uma parte considerável dessa infraestrutura
poderia ser compartilhada, o que permitiria reduzir os custos no longo prazo em qualquer
projeto de infraestrutura em particular. Por exemplo, se várias companhias mineradoras da
região necessitarem de uma estrada de ferro, elas poderiam compartilhar a mesma, ao invés
de construir vias separadas.164 Em geral, a infraestrutura de energia é uma das principais
candidatas para o compartilhamento de vários usuários, especialmente em casos em que for
possível ligá-la a uma rede nacional em funcionamento.165
Embora poucas pesquisas tenham sido realizadas para analisar os possíveis tipos de
infraestrutura compartilhada, os países ricos em recursos podem usar a infraestrutura
criada para o extrativismo para contribuir na diversificação dos mercados domésticos
e incentivar o crescimento econômico. Por exemplo, há uma crescente tendência das
operadoras de rede de celular da América Latina de usar modelos de infraestrutura
compartilhada para otimizar o uso de ativos, reduzir custos e evitar a duplicação da
infraestrutura. A necessidade de capital para a infraestrutura compartilhada é grande
e serão necessárias parcerias eficientes para aproveitar essa oportunidade. Mas se a
infraestrutura da indústria extrativista for integrada e compartilhada com outros setores
produtivos, como o industrial e o de agricultura, os custos de transporte sofrerão grandes
reduções e o comércio entre fronteiras será aberto.
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Quadro 14. Financiamento de projetos de energia solar fotovoltaica na
América Latina
A Compañia Minería del Pacífico (CAP Minería), uma holding chilena de mineração e aço de 60 anos,
mostrou-se uma pioneira em sustentabilidade na mina onde faz extração de ferro, a Cerro Negro Norte,
inaugurada em dezembro de 2014.166 A empresa incorporou processos sustentáveis e tecnologias
modernas em suas operações, que permitem ao site recuperar grandes quantidades de água, aumentar
sua estabilidade sísmica e reduzir a poluição produzida devido à erosão do vento e da chuva, entre
outros benefícios. Toda a água necessária para a operação da mina provém da dessalinização da água
do mar – anteriormente, esse valor era 50%. O processo de osmose reversa é utilizado para ajudar
a preservar a água potável na região notoriamente seca do deserto de Atacama.167 As necessidades
de energia da mina são supridas pela energia solar por algumas horas todos os dias. De acordo com
a empresa, a usina de energia solar evitará a emissão de mais de 135 mil toneladas de CO2 por ano,
o equivalente a remover mais de 30 mil carros das estradas.168 Além disso, o minério e a água são
transportados da mina para o porto através de tubulação, e não por transporte rodoviário, o que
significa menos impacto na infraestrutura e no ambiente vizinho.
A CAP Minería vem implementando um plano para usar matérias-primas e energia de maneira mais
eficiente. Com isso, a empresa prevê que os custos associados diminuirão em mais de US$10 milhões
em 2015. No mesmo período, a eficiência de manutenção e operações de mineração reduzirão os
custos em US$12 milhões adicionais. A mina Cerro Negro Norte contribui anualmente com 4 milhões de
toneladas métricas de minério de ferro de alta qualidade à produção da CAP Minería, e a expansão da
produção no Valle del Huasco em dezembro de 2013 resultou em mais 2 milhões de toneladas métricas.
Com base nisso, espera-se que as vendas da CAP Minería aumentem em mais 18 milhões de toneladas
em 2017, em comparação com as vendas de 2014.
Fernando Reitich, gerente geral do Grupo CAP, disse "a Cerro Negro Norte não é apenas uma contribuição
para o progresso econômico da região do Atacama e do país, mas também representa o desenvolvimento
da mineração sustentável, que respeita o meio ambiente e se adapta à realidade atual do Chile".169

D. Setor de saúde e bem-estar
O setor de saúde e bem-estar da América Latina e do Caribe enfrenta vários desafios e
existem várias oportunidades associadas à pesquisa e ao desenvolvimento; recursos e
equipamentos; atenção primária e secundária; e gerenciamento do estilo de vida. Haverá
um rápido crescimento na demanda por serviços de saúde na região nos próximos 15 anos
devido à combinação de envelhecimento da população, aumento da classe consumidora e
aumento na prevalência de doenças crônicas, como o câncer e a diabetes. Estima-se que o
gasto total com a assistência médica na América Latina atinja 7,7% do PIB neste ano, e que
aumente para uma média de 4,6 % no próximo ano.170
Há discrepâncias significativas na prestação de serviços de saúde. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) estima que 4,45 profissionais de saúde qualificados sejam necessários
para cada 1.000 pessoas. Com base nessa proporção, serão necessários 14 milhões de
profissionais médicos adicionais em todo o mundo até 2030. Existem imensas disparidades
na prestação de serviços de saúde na América Latina e no Caribe, tanto entre países quanto
entre regiões urbanas e zonas rurais. Aproximadamente 30% da população da América
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Latina não têm acesso à assistência médica por razões econômicas e 21% das pessoas não
procuram atendimento devido a dificuldades geográficas.171 Está se tornando cada vez
mais urgente identificar investimentos inteligentes para a prestação de serviços de saúde
para a população. O desenvolvimento de produtos de baixo custo que utilizem tecnologias
digitais poderia ajudar a superar esses desafios, transformando a maneira como serviços de
saúde e instrumentos são usados, além de sua eficiência, no geral.
Com a maior ênfase na prevenção, o setor de estilo de vida continuará a crescer. Um efeito
colateral do aumento da abundância na América Latina e no Caribe é que os estilos de vida
inativa estão se tornando mais prevalentes, o que provoca o desenvolvimento de doenças
crônicas. As populações do México, da Venezuela e da Argentina estão entre as mais obesas
do mundo, e o Brasil e a Colômbia estão começando a seguir essa tendência. A epidemia
de obesidade e o envelhecimento da população fizeram aumentar as taxas de problemas
associados a esses fatores, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, e o bloqueio de
vasos sanguíneos.172 Estima-se que as mortes por doenças crônicas da região representem
84% de todas as mortes até 2030.173
A agenda dos Objetivos Globais propõe superar esses profundos desafios com uma
mudança no sistema de saúde e bem-estar para um sistema de desenvolvimento
sustentável. Essa mudança será transformadora em toda a cadeia de valor e poderá levar
ao desenvolvimento de várias oportunidades de negócios disruptivos no valor de US$223
bilhões para a região da América Latina e Caribe em 2030.174
A próxima seção analisa algumas dessas oportunidades mais detalhadamente.

Mutualização de riscos
Valor: US$110 bilhões por ano até 2030
Aumentar a penetração dos esquemas de seguro privado, público–privado e de comunidade
é uma etapa essencial para tornar a assistência médica mais acessível e atingir uma
cobertura de saúde universal alinhada com os Objetivos Globais. Na América Latina, 32%
dos gastos com saúde são pagos do próprio bolso, perpetuando a desigualdade de renda,
já que os pobres gastam uma parcela desproporcional de suas rendas com saúde. Esses
desembolsos individuais com a saúde somaram até 65% do gasto privado em toda a região
em 2014.175
A mutualização de riscos contribui para distribuir melhor as incertezas nas comunidades,
como um todo. Esse agrupamento frequentemente inclui funções de contratação
organizada para a compra de assistência médica em nome das pessoas associadas aos
planos, o que por sua vez, incentiva a melhora na qualidade dos prestadores de serviços do
setor privado. A medida que a mutualização de riscos for se expandido, os consumidores
precisarão ser bem informados sobre como investir em suas necessidades de saúde no
futuro e desenvolver o talento analítico necessário para operar os acordos de mutualização
de riscos, especialmente devido à falta de estatísticas de saúde de boa qualidade em muitos
países em desenvolvimento.176
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O microsseguro, que oferece seguro acessível por meio de opção de micropagamentos para
grupos que anteriormente não poderiam ter acesso, é um novo tipo de negócio que está
ganhado impulso em países em desenvolvimento devido ao grande mercado não atendido.
A Swiss Re estima que o mercado para "produtos de microsseguros comercialmente viáveis"
seja de 2,6 bilhões de pessoas e US$40 bilhões em prêmios diretos.177 O Lloyd’s estima um
mercado em potencial de 1,5 a 3 bilhões em apólices de microsseguros com uma taxa de
crescimento anual de 10%.178 Embora esses números englobem todos os tipos de seguros, a
maior parte da demanda é para os seguros saúde e de vida.
As empresas do setor privado elaboraram métodos de pagamento digital para impulsionar
a mutualização de riscos. O aumento do acesso a serviços móveis e de internet, mesmo
em regiões em desenvolvimento e rurais, está facilitando os modelos de negócios digitais.
Essas novas abordagens combinam mecanismos mais convencionais de seguros com
tecnologias modernas, como a tecnologia de distribuição digital, de grande conjunto de
dados (do inglês big data), e de protocolo da confiança (do inglês blockchain). Até o fim
de 2016, a empresa emergente de seguro móvel BIMA tinha quase 24 milhões de clientes
em países em desenvolvimento da Ásia, África, e América Latina. A empresa cobra
mensalmente pelo seguro por meio de planos de contribuições móveis.179 Em 2016, 28
empresas emergentes de seguros foram identificadas só na América Latina.180

Quadro 15. Encontrando oportunidades na inclusão de finanças digitais
Entre 2011 e 2014, 700 milhões de pessoas abriram contas em um banco ou outra instituição financeira
pela primeira vez, reduzindo em 20%, ou seja, para 2 bilhões de pessoas, o número de adultos que
não têm acesso a serviços financeiros.181 Destes 2 bilhões de pessoas, 250 milhões vivem na América
Latina e no Caribe e não têm acesso a serviços bancários ou a financiamentos. 182 Elas podem ser
encontradas em todos os níveis de renda – dos 60% mais ricos, cerca de 42% não possuem uma
conta em uma instituição financeira formal; e dentre os 40% mais pobres a quantidade é 59%. 183 Os
excluídos do sistema financeiro buscam o setor informal, que tende a oferecer soluções insuficientes,
com altos custos e pouca segurança.
A digitalização do sistema financeiro poderia fornecer acesso a serviços financeiros para 1,6 bilhão
de pessoas em economias emergentes e aumentar o volume de empréstimos oferecidos a indivíduos
e empresas em US$2,1 trilhões.184 A inclusão financeira pode ser um motor particularmente poderoso
para a igualdade de gênero, uma área crucial para o progresso, dada a lacuna global entre gêneros
no acesso a serviços financeiros. É fundamental promover o acesso das mulheres aos serviços
financeiros, bem como aos ativos digitais e imobiliários de forma mais ampla, além de ser uma maneira
através da qual as empresas podem ajudar a melhorar o equilíbrio de gênero.
As finanças digitais estão ganhando força em toda a América Latina à medida em que mais empresas
e governos usam tecnologia financeira baseada na Internet para expandir as ofertas de serviços
financeiros a famílias de baixa renda. Essa transformação foi acelerada graças ao surgimento de novas
aplicações de tecnologia financeira (conhecidas como fintech), que fornecem produtos e serviços para
o setor, modificando a forma como as empresas e os consumidores fazem pagamentos, transferem
dinheiro, obtêm empréstimos, comercializam ativos e gerenciam seus recursos.
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As empresas emergentes de fintech têm ingressado no sistema financeiro da América Latina
rapidamente: mais de 60% das que estão em operação foram fundadas a partir de 2014. Um estudo
identificou 703 empresas emergentes de fintech em 15 países da América Latina, quase 90%
delas concentradas no Brasil, no México, na Colômbia, na Argentina e no Chile.185 Uma tendência
importante entre esses empreendimentos latino-americanos é que eles buscam atender a segmentos
anteriormente negligenciados pelo sistema financeiro. Em uma pesquisa, 41% dos entrevistados
disseram que sua missão era atender clientes excluídos, ou não atendidos, pelos serviços financeiros
tradicionais, sejam eles pessoas físicas ou pequenas e médias empresas (PMEs).186
As orientações tecnológicas e estratégicas dessas empresas, bem como seus modelos de negócios,
fornecem condições para enfrentar dois grandes obstáculos que impediram novos avanços em
matéria de inclusão financeira: limitações devido à falta de demanda, refletindo a ausência de produtos
adaptados às necessidades do mercado, e os altos custos operacionais em comparação às baixas
margens de lucro que os métodos tradicionais enfrentam ao lidar com os segmentos excluídos. Por isso,
diversos governos na região estão considerando o desenvolvimento de fintech como um dos pilares que
podem ajudar a reduzir a exclusão financeira.

Monitoração remota de pacientes
Valor: US$27 bilhões por ano até 2030
O envelhecimento das populações exerce uma pressão cada vez maior sobre os sistemas
de saúde em termos de infraestrutura física e de capital humano. Estima-se que mais de
20% da população da América Latina terão mais de 60 anos até 2040, cerca do dobro
da proporção atual.187 A mudança da natureza das doenças na região – desde epidemias
até doenças crônicas – também fez com que o sistema de saúde baseado em hospitais
ficasse desatualizado e com um custo alto de manutenção. As doenças crônicas compõem
o principal indicador de custo associado ao envelhecimento da população; mais de
80% dos adultos com mais de 60 anos têm pelo menos uma doença crônica.188 Essas
doenças requerem tratamento de longo prazo e consultas de rotina como parte de um
acompanhamento contínuo do estilo de vida.
Soluções alternativas que incorporem assistência médica domiciliar podem representar
uma oportunidade para os prestadores de serviços de saúde, de enfermagem domiciliar e
fornecedores de equipamentos médicos, por meio do suprimento de produtos acessíveis
que atendam às necessidades criadas por essas mudanças demográficas. Os sistemas de
monitoramento remoto podem reduzir o número de hospitalizações desnecessárias e tornar
o tratamento preventivo mais eficaz. Com o uso de sensores que detectam os sinais vitais dos
pacientes em casa, médicos e enfermeiros (as) podem ser alertados sobre pequenas alterações
no estado de saúde e identificar problemas antes que eles se agravem. O monitoramento
remoto de pacientes pode reduzir o custo do tratamento de doenças crônicas em 10 a 20% por
meio da redução das consultas no pronto-socorro e do monitoramentos de rotina no hospital
para pacientes cujas doenças possam ser monitoradas remotamente e regularmente.189
Estudos realizados recentemente mostram que a telemonitorização de pacientes pode reduzir
os custos anuais do controle das doenças desses pacientes em quase US$4.500. Estima-se que
as soluções de atendimento domiciliar aumentem em até 8,7% entre 2015 e 2020 na América
Latina, atingindo um valor de US$17,5 bilhões.190
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A obesidade é uma das doenças crônicas que assolam a América Latina e o Caribe e
que pode ser tratada com novas tecnologias. Tecnologias inovadoras de diagnóstico e
monitoramento podem quantificar as mudanças e conscientizar os pacientes sobre a
evolução da sua saúde, o que pode impedir o ganho gradual de peso. Embora os estudos do
mercado sugiram que a América Latina e o Caribe não estejam prontos para os dispositivos
móveis e portáteis, a previsão é de que a região siga os passos dos mercados mais
desenvolvidos, com perspectivas atrativas de crescimento no mercado dessas tecnologias de
até 41% ao ano até 2018.191
Embora a demanda pelo monitoramento remoto de pacientes esteja crescendo rapidamente,
não há consenso sobre o modelo ideal de negócio. Isso permite que os empreendedores
dos setor tenham uma vantagem por serem os primeiros a investir em um mercado
competitivo.192 Um modelo que já se tornou comum é a formação de parcerias entre
os fornecedores e as partes interessadas, como hospitais, governos, empresas de
telecomunicações e seguradoras. Por exemplo, as empresas de seguro têm interesse em
fornecer equipamentos e serviços de monitoramento remoto para reduzir a probabilidade
de pedidos de hospitalização.193

Quadro 16. Monitorando a saúde em casa
A AccuHealth é uma empresa emergente franco-argentina de telemonitoramento de saúde que opera
no Chile e em outros países da América do Sul. Como a primeira empresa do setor na América Latina,
a AccuHealth lançou em 2014, no Chile, uma iniciativa para monitorar e estabilizar pacientes com
doenças crônicas usando tecnologias de informação preditiva. Essas tecnologias digitais com base
doméstica permitem o monitoramento remoto de uma série de condições crônicas. A AccuHealth
emprega profissionais com vasta experiência para monitorar a saúde do paciente à distância, ao
mesmo tempo em que oferece suporte especializado à equipe médica de tratamento.
O modelo de negócios inclusivo da AccuHealth tem como objetivo oferecer uma qualidade melhor
de vida aos pacientes diagnosticados com doenças não transmissíveis e às suas famílias. Para isso, a
empresa combina monitoramento remoto de saúde baseado em evidências com grande conjunto de
dados, modelagem preditiva e técnicas de mineração de dados. Isso permite que hospitais e clínicas
melhorem a rotação dos leitos, otimizem o controle de pacientes e aumentem a cobertura geográfica de
seus especialistas. Permite também que as companhias de seguro gerenciem melhor as necessidades de
saúde de seus clientes, o que reduz a incidência de emergências médicas e reduz custos.
Com o modelo da AccuHealth, os pacientes agora são atendidos por clínicas virtuais, bem como
por seus prestadores regulares de cuidados de saúde, possibilitando uma economia média de 55%
nessa área. No Chile, a AccuHealth monitorou e melhorou as condições de saúde de mais de 9.000
pacientes. Entre 2014 e 2016, as receitas da empresa foram multiplicadas por oito, passando de
US$600.000 para US$4,9 milhões. A AccuHealth está se preparando para um significante crescimento
dentro e fora do Chile. Seu objetivo é atender, até 2020, 200 mil pacientes que vivem na base da
pirâmide econômica no Chile, 500 mil no México e 300 mil na Colômbia, totalizando mais de um
milhão de pacientes na América Latina.194
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Telessaúde
Valor: US$20 bilhões por ano até 2030
A maior parte da América Latina e do Caribe enfrenta um grande desafio que poderia ser
enfrentado com o uso da telemedicina: uma escassez de prestadores de serviços de saúde
e grandes populações vivendo em zonas rurais sem aceso a médicos, particularmente
especialistas.195 A telessaúde facilita o acesso à assistência médica por meio da expansão
de consultas e diagnóstico de pacientes feitos remotamente. De acordo com a Associação
Médica Americana, 74% das consultas médicas poderiam ser feitas remotamente.196 Com
o uso de tecnologias móveis básicas da internet, como por exemplo, a videoconferência,
médicos e pacientes – ou médicos e profissionais de saúde locais – podem discutir
sintomas e determinar o tratamento sem que ninguém precise viajar ou esperar pelos
serviços.
Três tipos de modelos de negócios são particularmente interessantes na telessaúde. O
primeiro se concentra no aumento do poder do consumidor, permitindo que os pacientes
armazenem e compartilhem registros clínicos com seus médicos e farmacêuticos via
aplicativos.197 Os fluxos de receita incluem comissões por consultas, taxas de inscrição
para os prestadores de serviços e taxas por funcionário de uma empresa inscrita na
plataforma. O segundo tipo de modelo de negócio presta serviços eletrônicos de medicina.
Esse modelo utiliza tecnologias móveis e de internet para ampliar o acesso dos pacientes à
assistência médica possibilitando que a consulta e o diagnóstico sejam feitos remotamente.
O terceiro tipo de modelo utiliza tecnologia
para melhor as habilidades dos profissionais de saúde para que eles possam atender casos
mais complicados e assumir atividades de alto valor.198 Por exemplo, parteiras treinadas
podem usar equipamentos portáteis de ultrassom para monitorar a saúde do feto em
vilarejos remotos, o que melhorará muito o atendimento que elas prestam aos pacientes de
alto risco e as decisões que precisam tomar sobre se a paciente deve ser encaminhada para
um hospital.199
Tecnologias de câmera e áudio já foram usadas com pioneirismo em uma série de lugares
remotos da América Latina, como no México e na Argentina, que permitiram que médicos
experientes fornecessem informações e orientações para profissionais de saúde localizados
em lugares distantes. Mais de 40 milhões de pacientes adicionais poderiam ser tratados com
o uso de serviços móveis de saúde (m-health) apenas no Brasil e no México , o que geraria
uma economia de quase US$18 bilhões em custos.200
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Quadro 17. Usando tecnologia e saúde móveis na América Latina
Hoje em dia, muitos latino-americanos vivem em áreas rurais, mas a tecnologia tem facilitado as coisas.
A internet continua a reduzir as barreiras de acesso à informação, e a adoção rápida de tecnologia
está conectando aldeias remotas e deixando um número menor de pessoas isoladas. A adoção de
dispositivos tecnológicos progrediu rapidamente na América Latina, onde as taxas de uso de internet
e de smartphones estão agora no mesmo nível da América do Norte, da Europa e do Sudeste Asiático.
Em 2015, a região já abrigava mais de 155 milhões de usuários de smartphones e espera-se que
as taxas de crescimento se mantenham superiores a 20% ao ano. Até 2019, estima-se que 42% da
população possuirá um smartphone, e a maioria terá acesso à internet. 201
O setor de saúde móvel gera renda para operadores de rede, desenvolvedores de software e
provedores de gerenciamento de plataforma de dados. A consultoria Visiongain calculou que o
mercado de saúde móvel gerou uma receita global de aproximadamente US$10,3 bilhões em 2015. 202
Espera-se que este mercado atinja US$59 bilhões até 2020, ou seja, um crescimento de 33% ao ano.
Devido ao uso concentrado de tecnologias móveis na América Latina, às enormes distâncias a serem
cobertas e às falhas de infraestrutura, a região oferece um mercado-alvo atraente para soluções de
software de saúde móvel. Espera-se que os subsegmentos de aplicativos de saúde móvel que lidam
com gerenciamento da diabetes, da pressão sanguínea e da gestão de eletrocardiograma sejam os de
mais rápido crescimento. 203 Esses aplicativos médicos inteligentes e para serviços de saúde, criados
para pacientes e profissionais do setor, são a solução mais promissora para a América Latina.
O México é um dos mercados de tecnologia móvel de mais rápido crescimento na América Latina,
com 46 milhões de assinantes de serviços móveis e 104 milhões de conexões, e espera-se que o país
ofereça as maiores oportunidades da região no setor de saúde móvel. 204 Além disso, mais de 6 milhões
de habitantes precisam de apoio devido a alguma deficiência de saúde. Em 2015, as operadoras
de serviços móveis do México – AT&T, Telcel e Telefónica Movistar – juntamente com a GSMA e a
Agência Brasileira de Telecomunicações (ANATEL) assinaram um acordo com a organização Mobile
Manufacturers Forum para facilitar o acesso de seus web sites à Global Accessibility Reporting
Initiative, parte da campanha WeCare da GSMA. O sistema permite aos usuários identificar
dispositivos móveis em sua região que oferecem recursos para usuários com deficiências. 205 Esse é um
exemplo de como o setor móvel e o setor público podem trabalhar juntos para melhorar a qualidade de
vida na América Latina através da tecnologia móvel.
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Homens produzem casacos femininos em uma fábrica em Chimaltenango. Crédito da foto: Banco Mundial

3. O IMPACTO NOS EMPREGOS
A taxa de desemprego da América Latina subiu para 8,1% em 2016, uma taxa mais alta do que
a observada durante a crise global de 2008–2009.206 Acredita-se que essa taxa aumentará
em mais de 0,3 pontos percentuais neste ano, com o crescimento da força de trabalho
superando a taxa de criação de empregos.207 No Brasil, acredita-se que a taxa de desemprego
chegará a 12,4% em 2017, o que representa uma taxa de quase 1 ponto percentual maior
do que a registrada no ano passado.208 Uma grande proporção dos novos desempregados é
composta por mulheres e jovens. O trabalho autônimo está crescendo mais do que o emprego
assalariado, o que sugere que a qualidade de trabalho está deteriorando.209 A lacuna da
tecnologia é o principal fator determinante da capacidade da região de gerar bons empregos.210
A proporção de trabalhadores em empregos vulneráveis vem crescendo por um ritmo estável
desde 2015; o número atual de afetados é de 134 milhões de trabalhadores e acredita-se que
esse número continuará a crescer em 2018.211 A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
define o emprego vulnerável como "a soma de pessoas que trabalham por conta própria e
trabalhadores que contribuem para o orçamento da família".212 A probabilidade de ter acordos
formais de trabalho é menor entre esses trabalhadores e, portanto, a probabilidade de falta
de condições decentes de trabalho, seguro social adequado e de participação na forma de
representação efetiva por meio de sindicatos ou associações semelhante também é maior.
O emprego vulnerável é frequentemente caracterizado por ganhos inadequados, baixa
produtividade e condições difíceis de trabalho que comprometem os direitos fundamentais do
trabalhador.
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Apesar desses desafios, a boa notícia é que até 2030, as oportunidades criadas pela
busca dos 60 Objetivos Globais identificados neste relatório podem criar mais de 24
milhões de novos postos de trabalho na América Latina e no Caribe, particularmente em
cidades.213 Estima-sem que os desenvolvimentos nos setores de construção, mobilidade
e infraestrutura gerarão 11 milhões de empregos. Quase um quarto do potencial de
geração de empregos da América Latina e do Caribe – cerca de 6 milhões de empregos
– está concentrado em uma única oportunidade: moradia acessível. A busca pelas
oportunidades oferecidas pelos Objetivos Globais poderia criar quase 6 milhões de
empregos especificamente nos setores de energia e materiais, mais de 5 milhões nos
setores de alimentação e agricultura, e cerca de 3 milhões nos setores de saúde e bem-estar.
Entretanto, esses empregos só atenderão as metas dos Objetivos Globais se oferecerem
trabalhos decentes e bem remunerados, e se as empresas que os criarem forem inclusivas
em todas as suas atividades.

Como garantir o trabalho decente e o crescimento inclusivo
O imperativo de que as empresas ofereçam "trabalho decente" – em conformidade com as
diretrizes de trabalho decente da OIT e com os Princípios dos Direitos Humanos da ONU
– continua sendo fundamental. A OIT define trabalho decente como o trabalho produtivo
e bem remunerado; que ofereça segurança no local de trabalho e proteção social para as
famílias; ofereça perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social; dê liberdade
para as pessoas expressarem livremente suas preocupações, além de liberdade de associação
e de participar nas decisões que afetem as suas vidas; e garanta igualdade de oportunidades e
de tratamento para homens e mulheres.214 As empresas devem garantir que esses princípios
sejam incorporados em suas forças de trabalho e que seus fornecedores façam o mesmo.
A mudança da forma de emprego reflete a transformação estrutural que está ocorrendo na
região da América Latina e do Caribe, onde os investimentos e os empregos estão mudando
dos setores de valor mais baixo para setores de valor mais alto. Garantir o alinhamento
entre o acesso à educação e o treinamento de habilidades com as exigências do trabalho
do futuro continua sendo um componente essencial para as políticas de educação e para
o mercado de trabalho da América Latina e do Caribe. As empresas podem fornecer
orientações cruciais para o governo sobre as habilidades que serão necessárias para os
trabalhos do futuro e, em seguida, fornecer treinamento e requalificação. Cerca de 50%
das empresas da América Latina não encontram as habilidades de que necessitam dentro
de suas forças de trabalho.215 Para vencer o principal desafio relacionado ao desemprego
entre jovens, é necessário que as empresas ofereçam serviços de orientação sobre
carreiras e programas que preparem os jovens para o mundo do trabalho. Existem muitas
oportunidades para que as empesas se envolvam mais ativamente nessa área.
Estima-se que o aumento da digitalização e automação dos processos elimine empregos
tradicionais de mão de obra, como em linhas de montagem e de fabricação. Muitas
empresas terão que enfrentar as consequências do corte de custos em detrimento
da reputação, no sentido de que demitir funcionários em favor da automação pode
gerar ganhos na produtividade, mas também provocará reações políticas e sociais dos
trabalhadores e dos consumidores. Entretanto, as empresas deverão ter consciência de
que esta não é uma opção binária. A automação permite que as empresas repensem seus
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modelos de negócios, incluindo o aumento e a diversificação dos serviços relacionados às
operações principais, o que criará oportunidades para que os trabalhadores sejam treinados
novamente e assumam cargos de valor mais alto que complementem a automação, em vez
de serem substituídos pela automação. Deve haver diálogo entre as empresas e os governos
para garantir a continuidade do atendimento das necessidades do mercado de trabalho em
processo de mudança de uma maneira socialmente sustentável.
Aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e garantir que elas recebam
um tratamento justo é seguramente um fator positivo para o progresso econômico. A
oportunidade de envolver as mulheres de maneria mais significativa na economia é uma
das melhores oportunidades da América Latina e do Caribe. Quase a metade do potencial
produtivo das mulheres da região continua não sendo aproveitado, em comparação a
um quinto entre os homens.216 Existem excelentes exemplos de empresas que tiraram
proveito dos benefícios da igualdade de gêneros, fazendo contribuições significativas para
o empoderamento da mulheres no local de trabalho e implementando modelos inclusivos
de negócios que proporcionam ganhos notáveis de produtividade. (Veja Quadro 18. Apoio às
mulheres no mercado de trabalho na América Latina.)
E finalmente, desenvolver oportunidades de negócios inclusivas e conectar as pequenas
e médias empresas às cadeias de suprimentos globais, regionais e nacionais são duas das
formas mais eficientes para fazer com que as empresas busquem os Objetivos Globais na
América Latina e no Caribe. Ligar essas empresas a cadeias de valor mais amplas e oferecer
a elas opções viáveis de financiamento será essencial para melhorar a produtividade da
região e atender os Objetivos Globais.217
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Quadro 18. Apoiando as mulheres no mercado de trabalho da América
Latina
O número crescente de mulheres que formam a força de trabalho da América Latina é significativo. Mais
de 70 milhões de mulheres se juntaram à força de trabalho nos últimos 20 anos, elevando a média regional
para 53%, valor acima da média global de 50%. 218 No entanto, apesar desses e de outros ganhos, as
desigualdades de gênero no local de trabalho persistem na região. Apenas 8,5% das posições executivas
na América Latina e no Caribe são ocupadas por mulheres. Dados coletados de 1.259 empresas de capital
aberto em 31 países da região mostram que 63% delas não têm mulheres em sua diretoria e 73% não
têm mulheres na alta gerência. 219 A diferença salarial entre os gêneros na região varia entre 10 a 40%
para o mesmo cargo. Esse número aumenta nos setores econômicos que envolvem um nível educacional
superior. 26% das mulheres recebem um salário inferior ao do mínimo em comparação com os homens,
onde a porcentagem é de 18,3. Além disso, entre 71 e 86% das mulheres ainda continuam envolvidas, em
grande parte, no trabalho doméstico não remunerado. 220 Quase 29% das mulheres não têm fonte própria
de renda, em comparação com apenas 12,5% dos homens.
A igualdade de gênero é fundamental para acelerar o processo de desenvolvimento econômico e
social da América Latina. Aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho e garantir que
elas recebam um tratamento justo é seguramente um fator positivo para o progresso econômico, além de
ser crucial para a competitividade econômica global da América Latina. Estima-se que, se as mulheres
ocupassem os mesmos níveis de emprego e empreendedorismo que os homens, o PIB da região
poderia aumentar em 14%. 221 Estudos mostram que o aumento da participação da força de trabalho
feminina pode levar a um crescimento significativo da renda per capita e à redução da pobreza. Além
disso, as experiências com programas de transferência condicionada de renda (CCT) no Brasil, no
México e em outros países da região mostraram que as mulheres com trabalho remunerado gastam
uma porcentagem maior de sua renda em educação, saúde e nutrição, diminuindo a transmissão da
pobreza entre gerações.
Quando as instituições financeiras investem internamente em práticas de igualdade de gênero, elas
melhoram a produtividade econômica, garantem uma maior retenção de funcionários e aumentam sua
rentabilidade. Na Costa Rica, as pequenas e médias empresas empregam 46% da força de trabalho
e contribuem com 30% do PIB. O Banco Nacional de Costa Rica está aproveitando o investimento da
IIC para expandir seus programas Banca Desarrollo e Banca Mujer, que ajudam empresárias a superar
os desafios financeiros que as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) lideradas por mulheres
enfrentam. O projeto também oferece financiamento e capacitação para pequenas e médias empresas
lideradas por mulheres, além de treinamento para agentes de crédito. Até 2019, o empréstimo da
IIC ajudará o Banco Nacional a duplicar o número de financiamentos a MPMEs, incluindo empresas
lideradas por mulheres. Espera-se que o portfólio total atinja mais de US$2 bilhões.
Em 2009, o Grupo BID lançou um Fundo para Gênero e Diversidade, com US$10 milhões em recursos
e US$6 milhões em contribuições de doadores para apoiar as questões de gênero e diversidade
na América Latina. Em novembro de 2010, o Grupo BID aprovou uma nova Política Operacional
sobre a Igualdade de Gênero no Desenvolvimento222 , que melhorará sua capacidade de apoiar os
compromissos dos países membros em relação à igualdade de gênero e ao empoderamento das
mulheres, aplicando uma perspectiva de gênero de forma sistemática em suas operações. O Grupo BID
também investe diretamente em áreas estratégicas para a igualdade de gênero e o empoderamento das
mulheres através de produtos de conhecimento e de capacitação. Exemplos incluem o banco de dados
GEPPAL, sobre a participação política das mulheres, e projetos como um empréstimo de US$10 milhões
para o MiBanco, no Peru, que busca ampliar o acesso de microempresárias a serviços financeiros. 223 Em
março de 2017, o Grupo BID tornou-se o primeiro banco de desenvolvimento regional do mundo a obter
um certificado EDGE para a igualdade de gênero.
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Quadro 19. Criando um tecido social forte
A Vicunha Equador S.A., companhia fabricante de brim, está trabalhando com o Grupo BID para criar
um conjunto de pequenas empresas locais produtoras de jeans. O objetivo é melhorar o desempenho
financeiro da empresa e criar empregos para mulheres da comunidade local. A empresa produz cerca de
2 milhões de metros de brim por mês, que vende por atacado para fabricantes de roupas no Equador e
no exterior. A Vicunha Equador S.A. é a maior produtora e exportadora de produtos têxteis do Equador
e um pilar para a economia local de San Antonio de Pichincha. Sua empresa matriz, a Vicunha Têxtil do
Brasil, é uma das maiores fabricantes de brim do mundo. A maior parte de sua produção está localizada
no Brasil, e possui uma fábrica na Argentina.
O Grupo BID está emprestando à Vicunha Equador US$20 milhões para que a empresa modernize seus
equipamentos e faça atualizações ambientais completas. Além disso, está ajudando na identificação
de oportunidades de valor compartilhado para que a Vicunha Equador possa alcançar resultados
financeiros inéditos, com alto impacto no desenvolvimento. Como primeiro passo, a Vicunha ajudará
doze costureiras locais da Associação de Fabricantes de Vestuário Feminino ("United by a Hope",
conhecida como ASOCONFEC) a entrarem no ramo de confecção de jeans. Além de fornecer
treinamento e outros tipos de suporte, oferecerá à associação um contrato para fazer os uniformes dos
funcionários da Vicunha. A palavra "hope" (esperança) no nome da associação refere-se aos anseios de
seus membros, que buscam melhores condições de trabalho, mas também à esperança de que algum
dia eles possam oferecer empregos para mais mulheres na comunidade, muitas delas mães solteiras
ou vítimas de abuso. Os trabalhadores do setor de vestuário poderão viver melhor com uma renda mais
justa e mais segura, e até mesmo expandir a associação.
A Vicunha paga cerca de três meses de treinamento inicial para que os membros da ASOCONFEC
aprendam a trabalhar com denim e fazer jeans. Posteriormente, fornecerá outros tipos de treinamentos,
que irão desde o design básico de moda e marketing até tópicos como fluxo de caixa, impostos,
crédito e gerenciamento de negócios. Além disso, a empresa garantirá que os participantes recebam
treinamento em "habilidades interpessoais", como colaboração e comunicação, para solidificar ainda
mais a eficácia do trabalho da associação. A Vicunha também está fornecendo outros tipos de suporte,
como estender um crédito de 120 dias à ASOCONFEC para comprar tecidos, em comparação com
os sete ou 10 dias estabelecidos em contratos padrão. Esses termos de crédito favoráveis ajudarão
às costureiras a adquirir as matérias-primas que precisam para assumir contratos maiores para a
confecção de jeans, de uniformes de brim e de outras peças para clientes do setor público e privado. A
Vicunha Têxtil acompanhará o projeto Vicunha Equador para verificar como ele se desenvolve, antes de
determinar se será possível implementar projetos semelhantes em maior escala no Brasil.
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Prédios no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Crédito da foto: Centro WRI Ross para Cidades Sustentáveis/flickr.com

4. FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL
Serão necessários investimentos consideráveis para capturar as oportunidades dos
Objetivos Globais. O investimento total necessário para capturar todas as 60 oportunidades
nas áreas de cidades, energia e materiais, alimentos e agricultura, e saúde e bem-estar
é estimado em US$2,4 trilhões por ano.224 Entretanto, será necessário fazer mudanças
importantes no sistema financeiro para que esse aparentemente grande capital atenda
às demandas de investimento geradas pelos Objetivos Globais. Para atingir os Objetivos
Globais, será necessário alinhar o sistema financeiro global com resultados sustentáveis
de longo prazo. Ampliar os horizontes de investimento de muitos mercados participantes
e atrai-los para os investimentos sustentáveis em conformidade como os Objetivos Globais
requer raciocínio claro, ação individual e setorial, e colaboração sem precedentes dos
setores público e privado.
O mais importante tipo de investimentos para atingir os Objetivos Globais é o investimento
em infraestrutura sustentável: os ganhos da maioria dos outros tipos de investimento
dependerão da infraestrutura de suporte que estiver sendo implementada. O Fundo
Monetário Internacional (FMI) estimou que nas economias avançadas, um aumento de um
ponto percentual em investimento em infraestrutura resultará em um aumento de 0,4%
no PIB no primeiro ano, e em um aumento de 1,5% no PIB nos quatro anos consecutivos.225
Para atingir os Objetivos Globais, é necessário investir na infraestrutura em vários setores
– como energia, transporte, agricultura, e água – e em muitas formas, desde escolas e
hospitais até redes de banda larga que ofereçam acesso de alta velocidade à internet.
Estimativas sugerem que o total de investimentos adicionais em infraestrutura necessário
em todo o mundo seja de cerca de US$1,6 trilhão por ano.226
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O investimento público em infraestrutura está diminuindo na América Latina. Em 2015,
o investimento em infraestrutura dos governos da região foi de apenas 2,55% do PIB.227
Devido à vulnerabilidade da região a eventos extremos, o custo da recuperação após
desastres naturais e associados ao clima poderia reduzir o capital público disponível para
investimentos em infraestrutura. Por outro lado, o investimento privado em infraestrutura
fez com que a América Latina assumisse a liderança entre as regiões em desenvolvimento.
De 1990 a 2013, o setor privado investiu US$680 bilhões na América Latina e no Caribe,
aproximadamente 30% a mais do que nas economias asiáticas de grande crescimento
(US$503 bilhões) e mais de cinco vezes mais do que os investimentos na África subsariana
(US$130 bilhões).228 Mas esse alto nível de investimento privado em infraestrutura não é
suficiente para compensar os baixos níveis de investimento público.
A necessidade de investimento em infraestrutura continua sendo significativa na América
Latina e Caribe. Em 2012, a Comissão Econômica das Organização da Nações Unidas
para a América Latina e o Caribe (ECLAC) estimou que os mercados latino-americanos e
caribenhos deveriam investir 6,2% do PIB em infraestrutura por ano - US$320 bilhões em
toda a região - até 2020 para atender às necessidades mais imediatas de infraestrutura.229
Na melhor das hipóteses, é provável que o setor público possa financiar um terço desse
investimento, o que implicará na necessidade de aumentar em cerca de quatro vezes
o investimento privado em infraestrutura sustentável na região (de 1% para 4%) para
financiar os outros dois terços de investimentos necessários em infraestrutura.
Financiamentos mistos adicionais – que aproveitem os grandes grupos de capital privado da
região – serão necessários para preencher essa lacuna. O perfil de risco de muitos projetos
de infraestrutura pode dissuadir investidores privados, mas instrumentos mais amplos e
mais eficientes de financiamentos mistos na América Latina e no Caribe podem estimular
o investimento de um capital privado muito maior em infraestrutura sustentável por meio
do compartilhamento dos riscos entre os investidores públicos e privados. Conseguir
uma mudança significativa no número de projetos financiados dessa maneria dependerá
dos atores dos setores público e privado envolvidos descobrirem como desenvolver
produtos mistos, de um número maior de provedores de projetos aceitos pelos bancos
para financiamento e de melhorias nos ambientes de proteção jurídica e das agências
reguladoras. Existe também potencial para ampliar o uso de financiamentos mistos para
além da infraestrutura, para incentivar os investimentos privados em setores novos ou
de maior risco, como assistência médica, agricultura sustentável e uso do solo, habitação
social, educação para meninas e geração de energia limpa fora da rede. Se bem executado,
o financiamento misto pode ser o fator mais importante para possibilitar que os Objetivos
Globais sejam atingidos.
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Quíchuas sentados ao lado de vigas de madeira nas margens do rio Puni durante os mercados de sexta-feira, na província de Napo, no Equador.
Crédito da foto: CIFOR/flickr.com

5. RENOVAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Mais da metade dos Objetivos Globais têm como objetivo atender às necessidades básicas,
fortalecendo e protegendo aqueles que hoje estão em desvantagem na sociedade. No
entanto, alcançar esses objetivos também é uma necessidade de negócios. Sem melhorar
os salários, a saúde, os direitos e a educação da grande maioria dos trabalhadores do
mundo – sem mencionar a necessidade de uma proteção social melhor – as oportunidades
de negócios decorrentes do desenvolvimento sustentável não se materializarão. Diversas
iniciativas globais de várias partes interessadas se concentraram exclusivamente no
desenvolvimento de princípios para negócios responsáveis e na disseminação de padrões
comerciais responsáveis em cadeias de suprimentos globais. A maior iniciativa é o Pacto
Global das Nações Unidas, com sua estrutura baseada em princípios que convida as
empresas a alinharem suas estratégias com princípios universais de direitos humanos, de
trabalho, de meio ambiente e de anticorrupção.
O setor público, a sociedade civil e, cada vez mais, o setor privado estão buscando
urgentemente os mesmos Objetivos Globais, e eles precisam se apoiar mutuamente
para alcançá-los. Haverá diferentes ênfases e compromissos difíceis de negociar, mas, a
princípio, todos esses grupos de partes interessadas estão apontando na mesma direção.
Todos esses três grupos podem renovar um contrato social através das ações a seguir.
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Ações para as empresas
As empresas podem demonstrar seu compromisso com os Objetivos Globais, respeitando os
padrões básicos de comportamento consagrados tanto no Pacto Global das Nações Unidas
quanto nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas.
Embora muitas empresas tenham decidido reduzir seus impactos ambientais negativos,
bastante menos avanços foram feitos para reduzir os impactos sociais. A incorporação dos
Objetivos Globais na estratégia de negócios promove os objetivos que visam atender às
necessidades básicas e ampliar o desenvolvimento social e econômico para os indivíduos
atualmente marginalizados. O resultado será um enfoque maior na inclusão em tudo o que
as empresas fazem.
As empresas deverem criar bons empregos, com salários razoáveis, em cada etapa de
suas cadeias de suprimentos, e integrar os direitos humanos em suas operações. Essa
abordagem promove o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que reduz os
danos. As empresas podem ser altamente abrangentes – não apenas como criadoras de
empregos que oferecem trabalho e condições decentes, mas também como desenvolvedoras
de serviços inclusivos e outras inovações que melhoram a vida dos mais pobres. Os líderes
das empresas sustentáveis devem buscar maneiras de apoiar os seus fornecedores de
menor porte e mais pobres, trabalhando com eles para melhorar a produtividade, investir
em habilidades, criar resiliência, melhorar o acesso ao crédito e garantir que ninguém seja
deixado para trás. Os 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas, desenvolvidos
para orientar as empresas, são um guia útil. A total implementação desses princípios deve
se estender ao setor informal, e as empresas também podem realizar várias ações para
promover a inclusão através da inovação empresarial.
Empresas diferentes terão maneiras diferentes de reduzir a pobreza e promover a inclusão.
Desenvolver oportunidades de negócios inclusivas e conectar as pequenas e médias
empresas às cadeias de suprimentos globais, regionais e nacionais – fornecendo a elas
opções de financiamento viáveis – são duas das formas mais eficientes de fazer com que
as empresas busquem os Objetivos Globais na América Latina e no Caribe. Uma tática
comumente efetiva é buscar a igualdade de gênero nas empresas – e dentro de suas cadeias
de suprimentos e fornecedores diretos – expandindo as oportunidades de negócios que a
promovem. Isso pode envolver a publicação dos perfis de gênero da empresa, em todos os
níveis hierárquicos, incluindo as diferenças de remuneração e a representação de mulheres
e homens em cada nível de senioridade. As empresas podem pedir que seus principais
fornecedores façam o mesmo. Além disso, elas podem incorporar progressivamente os
Princípios das Nações Unidas de Empoderamento das Mulheres em suas atividades.230
Esses princípios ajudam as empresas a adaptar as políticas e práticas existentes, ou
estabelecer novas para alcançar a igualdade de gênero em seus negócios.
As empresas da América Latina e do Caribe devem pagar seus impostos e divulgar
informações fiscais de forma transparente. Em geral, parte do desafio da mobilização
de recursos na região são os baixos níveis de tributação, com uma média de impostos em
relação ao PIB de 22,8% em 2015, em comparação com a média de 34,3% para os países da
OCDE. Isso é agravado pela alta taxa de evasão fiscal na região, que a ECLAC estima em
cerca de US$340 bilhões em 2015 – equivalente a 6,7% do PIB regional daquele ano. Alguns
estudos acreditam que a evasão de imposto de renda corporativo atinge 70% em alguns
países da América Latina e do Caribe.231
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Finalmente, as empresas podem usar sua influência para impulsionar a política em uma
direção responsável e transparente. Grande parte da desconfiança atual em relação às
empresas provém das ocasiões em que elas usaram seu poder para acessar os formuladores
de políticas, solicitando a eles que beneficiem seus interesses particulares, em detrimento
do bem comum. Em vez disso, as empresas devem ser transparentes em todas as atividades
relacionadas a assuntos públicos, evitar o lobby por políticas contrárias ao cumprimento
dos Objetivos Globais e apoiar a ciência sólida e o bem maior.

Ações para os governos
Os governos da América Latina e do Caribe podem ajudar as empresas a buscar esses
objetivos compartilhados, criando um ambiente que permita o crescimento do setor
privado, a governança adequada e responsável, a execução das leis, sistemas jurídicos e
execução de contratos eficazes, e regimes aduaneiros que funcionem. É possível fazer ainda
mais para melhorar a competitividade e a produtividade. No ranking de competitividade
do Fórum Econômico Mundial de 2016-17, os cinco maiores países latino-americanos
de acordo com o PIB – Brasil, México, Argentina, Colômbia e Peru – foram classificados
entre as posições 51 e 104 dentre 138 economias avaliadas.232 Como região, apenas a África
Subsaariana obteve uma classificação inferior. Os encargos administrativos das empresas
na América Latina são elevados. De acordo com o Banco Mundial, são necessários 79,5
dias para iniciar um negócio no Brasil – na Índia são 26 dias e na Itália, 6,5 dias – países de
tamanho semelhante ao do Brasil em termos de PIB.233
Em 2016, do Panama Papers234 ao acordo da Odebrecht,235 a luta contra a corrupção na
América Latina e no Caribe fez grandes avanços. Mas ainda há um longo caminho a ser
percorrido. A pontuação média das Américas no Índice de Percepção de Corrupção de 2016
foi de 44 (máximo de 100) – valores abaixo de 50 indicam que o governo não consegue
enfrentar a corrupção. O índice do México apresentou o maior declínio da região, tendo
perdido cinco pontos em um ano.236 Subornos em contratos do governo mexicano podem
atingir 25 a 30% do valor do projeto sob a forma de dinheiro e outros bens materiais, como
computadores, carros, terrenos, construções, casas e favores políticos. São necessárias
transparência e responsabilidade para reduzir essas práticas.
Também é imperativo que os países diminuam substancialmente os fluxos financeiros
ilícitos e abordem a evasão fiscal decorrente das transações internacionais de corporações
multinacionais. A evasão fiscal é uma das principais fraquezas dos sistemas tributários na
América Latina e no Caribe. As iniciativas de cooperação fiscal global e regional devem ser
redobradas para evitar uma concorrência fiscal prejudicial entre países.237

Ações para a sociedade civil
A sociedade civil tem um papel crucial a desempenhar no monitoramento das instituições
para garantir que empresas, governos e organizações comunitárias sejam transparentes e
respeitem as regras de direitos nacional e internacional. A sociedade civil também tem a
responsabilidade de dialogar com todos os setores, e de defender mudanças nas leis e nas
práticas que estão deixando de lidar, ou que estão lidando de forma inadequada, em relação
à corrupção, à tecnologia moderna, às práticas socialmente destrutivas e às mudanças
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turbulentas. No caso dos sindicatos, existe a responsabilidade específica de desenvolver
um diálogo social com as empresas – e com os governos, se for o caso – para garantir que
direitos, salários justos e trabalho seguro sejam fatores aceitos e respeitados como parte do
contrato social.
Muitos dos maiores desafios dos direitos humanos são relativamente distantes e podem
ser encontrados nas cadeias de suprimentos de grandes empresas, onde a influência da
sociedade civil é limitada. No entanto, existe um papel especial para a sociedade civil
nessas circunstâncias, em que a ação pode ter um impacto positivo e duradouro.
Todas as facções precisam acompanhar a garantia da proteção social e monitorar as
instituições do mercado de trabalho, para assegurar um futuro digno para as sociedades,
e uma base competitiva justa para as empresas.
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6. CONCLUSÃO
Este relatório apresentou a situação para que as empresas se concentrem na solução dos
maiores desafios da América Latina e do Caribe, que os Objetivos Globais se propuseram
superar. Há muito mais do que US$1,2 trilhão em jogo. Existe a oportunidade de se criar
um mundo mais seguro e próspero, com um futuro mais previsível, em que valha a pena
investir e inovar.
Alcançar os Objetivos Globais tornaria o mundo mais sustentável, abrangente, e cheio
de oportunidades para todos. Ainda haveria muitos desafios, mas as sociedades estariam
melhor equipadas para enfrentá-los. A alternativa é mais incerteza, com a intensificação
dos riscos, o aumento dos custos sociais e ambientais e choques maiores. Alcançar esse
mundo melhor depende dos líderes empresariais do setor privado, que precisam liderar a
cobrança pelo crescimento sustentável.
A Comissão identificou seis ações que você, como líder empresarial, pode realizar para
fazer dessa mudança transformacional uma realidade.
1.

Construa suporte para os Objetivos Globais como a estratégia de crescimento
correta. Quanto mais líderes empresariais entenderem os fundamentos dos Objetivos
Globais e buscarem esses fundamentos em suas empresas, e em toda a comunidade
empresarial, mais rápido será o progresso para se tornar uma empresa melhor em um
mundo melhor.

2. Incorpore os Objetivos Globais à estratégia da sua empresa. Isso significa aplicar
um enfoque direto nos Objetivos Globais em todos os aspectos da estratégia: nomear
membros da diretoria e executivos seniores para priorizar e conduzir a execução,
visando o planejamento estratégico e a inovação com base em soluções sustentáveis,
comercializar produtos e serviços que incentivem os consumidores a fazer escolhas
sustentáveis e aplicar os objetivos para orientar o desenvolvimento de liderança, o
empoderamento das mulheres em todos os níveis, a política de regulamentação e a
alocação de capital.
3. Incentive a transformação em direção a mercados sustentáveis com seus colegas
de setor. A transformação de setores inteiros em uma base sustentável de acordo
com os Objetivos Globais desencadeará oportunidades de negócios muito maiores.
Continuar "os negócios como sempre" não se conseguirá essa transformação de
mercado, nem a inovação contestadora de somente alguns pioneiros sustentáveis. Todo
o setor precisa se transformar.
4. Trabalhe com os líderes políticos para pagar o verdadeiro custo dos recursos
naturais e humanos. A concorrência sustentável depende de todos os concorrentes
aceitarem preços que reflitam o custo real da maneira como fazem negócios. Os líderes
empresariais devem, portanto, trabalhar abertamente com os reguladores, com as
empresas e com a sociedade civil para moldar políticas fiscais e regulatórias que criem
um ambiente competitivo equilibrado mais em sintonia com os Objetivos Globais.
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5. Promova um sistema financeiro voltado para investimentos sustentáveis em
longo prazo. Os líderes empresariais podem promover tabelas transparentes e
consistentes de desempenho de sustentabilidade vinculadas aos Objetivos Globais para
fortalecer o fluxo de capital em investimentos sustentáveis. Também podem buscar
a utilização mais ampla e eficiente de uma combinação de instrumentos financeiros
para compartilhar riscos e atrair mais financiamentos privados para infraestruturas
sustentáveis, além do alinhamento das reformas regulamentares do setor financeiro
com investimentos sustentáveis em longo prazo.
6. Reelabore o contrato social. Os líderes empresariais podem recuperar a confiança
da sociedade e resgatar o respeito de seus negócios se trabalharem com os governos,
com os consumidores, com os trabalhadores e com a sociedade civil para que todos os
Objetivos Globais sejam alcançados. Isso significa assumir o papel de defensor de uma
política responsável e aberta.
Os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade
Empresarial decidiram liderar nossas próprias empresas em direção aos Objetivos Globais.
Com este relatório, queremos encorajar outras pessoas a se juntarem a nós. O mundo
tem 13 anos até o prazo de 2030. Nunca haverá um momento melhor para os líderes
empresariais alinharem seus objetivos comerciais com a meta de criar um mundo melhor.
A abordagem atual de "negócios como sempre" não estimulará as oportunidades comerciais
dos Objetivos Globais. Um líder dos Objetivos Globais precisará exercer um tipo diferente
de liderança. Serão necessárias parcerias transparentes e responsáveis com colegas do setor
(e com concorrentes). Acima de tudo, talvez seja necessária uma nova maneira de fazer
negócios: orientada igualmente pelo objetivo e pelo lucro.
A Comissão Empresarial acredita que nenhuma empresa ou setor possa fazer isso sozinho.
Os Objetivos Globais precisam do envolvimento total das empresas, do governo e da
sociedade para colocar o mundo em um caminho muito mais abrangente e sustentável. A
Comissão estabeleceu seis maneiras através das quais as empresas podem se alinhar com os
Objetivos Globais e fornecer recursos para os indivíduos implementarem os fundamentos
em suas empresas e setores.
Para conhecer mais sobre o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Sustentável e
Sustentabilidade Empresarial e saber como ser tornar um líder dos Objetivos Globais, visite
www.businesscommission.org/join ou entre em contato conosco através do e-mail info@
businesscommission.org.
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