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Sobre o GVces
Fundado em 2003, o Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) é um espaço aberto de estudo,
aprendizado, reflexão, inovação e de produção de conhecimento,
composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas
e comprometidas, e com genuína vontade de transformar a sociedade. O Centro atua na formulação e acompanhamento de
políticas públicas, na construção de instrumentos de autorregulação e no desenvolvimento de estratégias e ferramentas de gestão
empresarial para a sustentabilidade, nos âmbitos local, regional,
nacional e internacional. Sua missão consiste em expandir de forma colaborativa as fronteiras do conhecimento, contribuindo para
um desenvolvimento sustentável nos setores público e privado.

Prefácio
Nas últimas duas décadas temos observado o avanço persistente, em abrangência e profundidade, dos desafios e oportunidades socioambientais na agenda dos negócios. Frente aos limites
da capacidade de suporte do planeta e à imperiosa necessidade
de redução das desigualdades sociais, as empresas cada vez mais
reconhecem que o tema da sustentabilidade está intimamente
relacionado à criação ou destruição de valor para seus proprietários, acionistas e demais públicos de interesse. Por essa razão,
tem sido crescente a adoção de práticas de gestão e o desenvolvimento de produtos e serviços que, além de minimizarem
impactos negativos no meio ambiente e na sociedade em geral,
contribuem efetivamente para o equilíbrio dos ecossistemas e o
bem-estar de clientes e consumidores finais.
É neste contexto que as empresas de menor porte, em particular as micros e pequenas (MPEs), estão ganhando destaque ao
ofertarem soluções inovadoras para desafios reais decorrentes
das demandas socioambientais. Seja provendo rastreabilidade
para cadeias produtivas, utilizando matérias-primas de origem
sustentável em lugar das não renováveis, criando modelos de negócio mais alinhados com uma economia circular, e tantas outras
inovações com potencial disruptivo, as MPEs ganham destaque
como fornecedores em cadeias de valor cada dia mais globalizadas.
Essa dinâmica do atual ambiente de negócios não passou
despercebida para a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
(GVces), os quais vêm somando esforços desde 2014 com base
em suas competências nos campos do comércio exterior e da
sustentabilidade empresarial. Consolidada através do projeto
Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor (ICV
Global), a parceria entre a Apex-Brasil e o GVces já se encontra
em seu segundo ciclo de atendimento a MPEs brasileiras cujos
produtos e serviços se destacam por atributos de inovação e

sustentabilidade, com objetivo de iniciar ou expandir negócios
em mercados internacionais.
Se no seu primeiro ciclo o ICV Global teve o mérito de validar
hipóteses e tornar realidade um projeto-piloto, neste segundo
avançou na capacidade de atendimento a mais empresas, na
consistência e completude da metodologia adotada, assim como
na abrangência de atores mobilizados no Brasil e no exterior com
o objetivo de criar oportunidades para as MPEs atendidas. Os
esforços empreendidos nos dois ciclos do projeto já se tornam
evidentes aos olhos do mercado, da mídia e de atores internacionais ligados ao comércio exterior. No primeiro caso, isso se
expressou em exportações concretizadas por empresas do projeto,
no segundo, em presença frequente na imprensa, com destaque
para os casos de sucesso das empresas e a relevância da iniciativa.
Já quanto aos atores do comércio exterior, cabe destacar o reconhecimento pelo International Trade Centre (ITC), que classificou
o projeto ICV Global como um dos finalistas da edição de 2016 do
Trade Promotion Organization Network Awards, o qual reconhece
as boas práticas das agências de promoção de exportações.
Os avanços e resultados obtidos até aqui nos estimulam a
seguir fortalecendo esta rede de apoio às MPEs que protagonizam soluções sustentáveis em cadeias globais de valor. Não
temos dúvida de que o esforço é estratégico para o país, com
potencial de melhor posicionar nossos produtos e serviços em
mercados-chave, fortalecendo a contribuição do Brasil para um
desenvolvimento efetivamente sustentável.

Adriana Rodrigues
Coordenadora de Competitividade da Apex-Brasil

Paulo Durval Branco
Vice-coordenador do GVces

Apresentação
Elaborado por meio da parceria entre a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Centro
de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas de
São Paulo (GVces), este livro é fruto da união de conhecimentos
e consolidação de experiências em comércio exterior e desenvolvimento de negócios por meio das práticas socioambientais,
advindas de ambas as instituições. A obra tem como fio condutor o trabalho realizado no âmbito do segundo ciclo do projeto
Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor (ICV
Global), que busca contribuir para a maturidade exportadora de
empresas brasileiras de pequeno porte e para o posicionamento
de cadeias de valor no mercado internacional a partir do fortalecimento dos atributos de sustentabilidade de seus produtos,
serviços e comportamento empresarial.
O livro se inicia evidenciando o ganho de escala da inciativa
em sua segunda edição, que triplicou o número de micros e
pequenas empresas atendidas, e a ampliação de parcerias para
que pequenos negócios prosperem no mercado internacional.
O primeiro capítulo também discorre sobre novas atribuições do
ICV Global, que passou a apoiar a Apex-Brasil na inserção de temas
da sustentabilidade de forma mais estratégica e transversal nos
seus diferentes departamentos e ações. Dessa maneira, a Agência
passa a promover os produtos e serviços brasileiros no exterior
e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da
economia brasileira com o diferencial da sustentabilidade cada
vez mais presente.
O segundo capítulo detalha a metodologia do projeto e sua
agenda de trabalho, que buscaram apoiar as empresas na criação
de uma estratégia de exportação a partir do aprimoramento dos
atributos de sustentabilidade dos seus produtos, serviços e práti-

cas empresariais, bem como no desenvolvimento de argumentos
de venda que traduzam esses diferenciais. Um conjunto de infográficos aponta as etapas do projeto e os diferentes atores dos
ecossistemas de inovação, empreendedorismo, sustentabilidade
e comércio exterior que compõem a rede do projeto consolidada
em seus dois ciclos.
Já no terceiro capítulo, o leitor encontra os casos inspiradores
das 31 micros e pequenas empresas que foram selecionadas em
função do grau de inovação e sustentabilidade de seus negócios.
São empreendimentos protagonistas de soluções em diferentes
setores e desafios da sustentabilidade, como resíduos e pós-consumo, consumo consciente, desenvolvimento local, agronegócio
e saúde/bem-estar.
No quarto capítulo, dentro de uma abordagem mais propositiva, explicitam-se os principais desafios e oportunidades a
serem endereçados pelo projeto e pelas instituições parceiras,
bem como os principais temas da sustentabilidade que afetam
a agenda internacional de negócios. São apresentadas proposições que passam a fazer parte da pauta de atuação do GVces e
da Apex-Brasil, no sentido de fortalecer a presença de empresas
brasileiras com diferenciais de inovação e sustentabilidade nas
cadeias globais de valor.
Boa leitura!

Gilson Spanemberg
Supervisor de Projetos Especiais da Coordenação
de Promoção de Negócios da Apex-Brasil

Ana Moraes Coelho
Gestora de Projetos do GVces
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Um novo perfil exportador
ICV Global chega ao segundo ciclo e amplia parcerias para que pequenos negócios
prosperem no mercado internacional com o diferencial da sustentabilidade

E

ntre as palavras que se incorporam
ao vocabulário do mundo em busca
do desenvolvimento sustentável, uma
em especial se destaca pela influência
cada vez maior no debate acadêmico,
na formulação de políticas públicas e
na estratégia de negócios: a diversidade. Com ela, dizem muitos estudiosos,
empresas de todos os portes, países e
planeta de forma geral estarão mais
preparados para somar competências
e adaptar novas tecnologias diante
dos desafios globais.
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O universo da inovação e da
sustentabilidade – e seu potencial
para oportunidades no comércio
exterior – não está fora disso. “Ideias
diferentes não nascem de cabeças
iguais”, reforçam economistas vinculados ao National Bureau of Economic
Research, em Cambridge, Reino Unido,
autores de recente estudo que ressalta
a diversidade cultural e a abertura geográfica como elementos essenciais ao
desenvolvimento econômico: “a homogeneidade e a rigidez sociocultural

diminuem a capacidade de incorporar
novos paradigmas e modelos”.
Diversidade. A força de seu significado vai além das diferenças de gênero ou raça e de orientação sexual
ou religiosa. E abrange no meio social
os vários modos distintos de pensar
e agir, produzir e consumir, vender e
comprar. Em síntese: tradicionalmente
aplicado na Biologia como condição ao
equilíbrio ecológico entre as espécies,
o conceito se adapta aos novos tempos e tem sua perspectiva ampliada,
incluído entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU,
com metas socioambientais para 2030.
Desta forma, a valorização da diversidade torna-se elemento-chave na transição para uma nova economia que
demanda exponencialmente soluções
de menor risco ao meio ambiente e às
pessoas, com reflexos em oportunidades econômicas mundo afora.
Não à toa, o Brasil, megadiverso em
culturas, sotaques, paisagens e recursos naturais extraídos para inúmeras
finalidades produtivas, tem inegável
potencial para tomar a dianteira na
oferta de boas ideias que envolvem
práticas de produção e consumo mais
sustentáveis e assim se diferenciar
como protagonista com ganhos paralelos também para grandes cadeias
produtivas exportadoras de impacto
na balança comercial, tirando proveito
no mercado externo ávido por alternativas alinhadas a questões como o
enfrentamento das mudanças climá-

ticas e a redução das desigualdades
sociais (leia mais no Capítulo 4).
A pegada estratégica da diversidade, com mais amplo espectro de
produtos e serviços atendidos e oportunidades para negócios com potencial exportador em diferentes regiões
brasileiras, marcou o segundo ciclo do
projeto Inovação e Sustentabilidade
nas Cadeias Globais de Valor (ICV Global), desenvolvido pela parceria entre
a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), da FGV-EAESP.
O objetivo: aumentar a participação de
micros e pequenas empresas (MPEs)
no faturamento das exportações brasileiras, diversificar e agregar valor às
vendas no mercado internacional e
posicionar o Brasil como um país inovador, competitivo e sustentável.

Evolução contínua
Lançado em 2013, o projeto abrangeu, no primeiro ciclo, dez empresas
com resultados positivos (leia à página
30) que demonstraram a necessidade
de seguir em frente com novos avanços para se disseminar a cultura exportadora entre pequenos e médios
negócios, tendo como pano de fundo
a agenda global da sustentabilidade.
Na segunda edição, realizada entre
fevereiro de 2016 e agosto de 2017, a
iniciativa evoluiu para um número três
vezes maior de participantes, no total
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de 31 negócios de segmentos diversificados, com oferta de soluções que
vão de alternativas para reciclagem e
destinação correta de resíduos à mobilidade urbana e alimentação saudável,
além de produtos e serviços que contribuem com o desenvolvimento local
sustentável (leia no Capítulo 3). A esse
grupo somam-se mais dezessete negócios que integram a cadeia produtiva de grandes empresas “âncoras” em
dois setores tradicionalmente exportadores – vestuário e movelaria –, com
potencial de se diferenciar no mercado
internacional mediante atributos de
inovação e sustentabilidade (leia mais
às páginas 37 a 39).
“Nos últimos anos, o comércio
internacional está se transformando:
cada vez mais, padrões socioambientais entram no jogo como requisitos
de grandes corporações e mercados
consumidores, para além das barreiras
técnicas ou tarifárias”, analisa o gerente
de Exportação da Apex-Brasil, Christiano Braga. “Da indústria à agropecuária,
produtos e serviços com diferenciais
de sustentabilidade não somente
agregam valor como também permitem acesso a mercados”, completa.
A expectativa de regulações, com o
surgimento de novas leis e normas de
controle sobre a origem ambientalmente correta das matérias-primas e a
adoção de práticas de menor impacto
também no campo social reforçam o
quadro de demandas e oportunidades
(leia mais no Capítulo 4).
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Busca por
competitividade
A tendência se reflete no modus
operandi da Apex-Brasil como um
todo na missão de promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros
para setores estratégicos da economia
brasileira. O aprendizado com o ICV
Global, diz Braga, ajudou a dar amplitude ao tema da gestão ambiental,
incorporado de modo transversal nos
diferentes departamentos operacionais e em novas frentes de ação.
Além disso, a iniciativa conjunta
com o GVces tem contribuído para renovar e diversificar o portfólio de empresas apoiadas pela Apex-Brasil para a
exportação. Desta forma, maior número
de pequenos negócios inovadores tem
alcançado acesso a ações estruturantes,
como o Programa de Qualificação para
Exportação (PEIEX). “Se no passado foi
uma luta difundir internamente a sus
tentabilidade como algo intrínseco aos
nossos objetivos, hoje não precisamos
convencer ninguém”, conta Márcia Nejaim, diretora de Negócios da Apex-Brasil. Não por acaso, o tema está sob o
guarda-chuva da competitividade: “A
questão tem presença cada vez mais
marcante nas negociações bilaterais de
comércio das quais temos participado”,
revela a diretora, lembrando: “Além de
fazer o bem, produtos com essas características têm demanda de gente lá
fora querendo comprá-los”.

Para potencializar vendas externas,
o ICV Global passou por adaptações
entre o primeiro e o segundo ciclos.
“Após o aprendizado inicial e o surgimento de novos desafios, enfatizamos
ações práticas de geração de negócios,
desenvolvendo nas pequenas empresas a capacidade de entender os diferentes mercados e suas exigências”,
destaca Nejaim. Adriana Rodrigues,
coordenadora de Competitividade da
Apex-Brasil, concorda: “Chegamos ao
segundo ciclo de forma mais assertiva,
com empresas de perfil voltado prioritariamente a mercados no exterior,
mais maduros sob o ponto de vista de
valorizar a sustentabilidade”.
Trata-se de um processo de aprendizado. Nesta última edição do projeto,
a ênfase esteve na “mudança de comportamento para adaptar produtos e

as formas de venda”, com suporte de
pesquisas de mercado e outras ferramentas já aplicadas pela Apex-Brasil
para apoio comercial às empresas. “A
ideia tem sido levar pequenas empresas para novos caminhos, ocupando
nichos”, afirma Rodrigues, ressaltando a promoção de duas missões comerciais no exterior – à Colômbia e à
Califórnia (EUA) –, com o objetivo de
prospectar oportunidades e conhecer
a realidade de quem busca produtos
e serviços com diferenciais socioambientais (leia mais no Capítulo 2).

Reduzir risco nas
crises econômicas
Ao despertar para a necessidade
de mudanças e adaptações necessárias aos planos de ousar lá fora, as
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de transporte e as elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos são os
aspectos mais críticos.

Exportação precisa
avançar

atividades do ICV Global fortalecem
os negócios também no mercado
interno. De fato, para além do maior
faturamento, a qualificação para exportar muitas vezes torna a empresa
mais inovadora e competitiva, com
reflexos positivos em seus resultados
como um todo. Além disso, de acordo
com Rodrigues, “quando se fortalecem
e diversificam mercados, as empresas
ficam menos susceptíveis a oscilações
na economia”, compensando no exterior eventual queda de vendas no
contexto doméstico.
Até 2014, no cenário de crescimento econômico, o mercado interno brasileiro mais fortalecido atraiu as atenções dos pequenos e médios negócios
para dentro do País. “Isso explica, em
parte, a baixa participação das empre-

14

sas de menor porte nas exportações,
mas é preciso considerar outro fator:
a falta de capacidade e estrutura para
o comércio exterior”, explica Heloísa
Menezes, diretora técnica do Sebrae. A
instituição tem realizado estudos para
detectar gargalos e propor a adoção
de mecanismos, como o Simples Internacional, para simplificar os procedimentos para exportação, priorizando
as micros e pequenas empresas.
Levantamento do Banco Mundial
indica que, em 2014, as exportações
brasileiras de bens e serviços representavam apenas 12% do PIB, enquanto
a média mundial é 30%. Além disso,
estudo da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) em parceria com a
FGV-EAESP lista 62 entraves às exportações brasileiras, sendo que o custo

Segundo o World Factbook da Central Intelligence Agency dos Estados
Unidos, o Brasil ocupou, em 2016, a
23ª posição no mundo em valor de exportações enquanto possui o 8º maior
Produto Interno Bruto (PIB). Para analistas, a discrepância entre a realidade
das exportações e a posição do País
entre as maiores economias mundiais
expõe expressivo potencial a ser explorado com oportunidades para pequenas e médias empresas – setor que
hoje tem ínfima representatividade na
balança comercial, em valores. Conforme dados do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
em 2015, os micros e pequenos negócios representaram 46% do universo
de empresas exportadoras, mas o valor
dessas exportações somaram apenas
1,08% do total.
Segundo pesquisadores, entre outros fatores, o cenário é fruto da falta
de conhecimento do mercado consumidor de outros países, bem como
dos trâmites relacionados à logística de
armazenagem e distribuição, além da
assistência técnica no exterior. Feiras internacionais e outros grandes eventos
culturais e esportivos, como as Olimpíadas de 2016 sediadas no Rio de Ja-

neiro, são importantes vetores que dão
visibilidade a produtos e serviços com
potencial de catalisar o processo de internacionalização de empresas brasileiras. No entanto, além das ferramentas
tradicionais de promoção e aproximação entre vendedores e compradores,
os avanços no comércio exterior exigem capacitação de alto nível para os
empreendedores em itens que vão do
diagnóstico da empresa às mudanças
nas embalagens, adequação a normas
técnicas e construção de argumentos
de venda, com ênfase nos diferenciais
dos produtos – entre eles, os atributos
de sustentabilidade.

Desafios para
ousar lá fora
“Um dos principais desafios é dar
foco comercial às inovações, porque,
nesse campo, não raro o empreendedor tem perfil muito técnico, faltando
visão de negócio, gestão financeira e
demais elementos estratégicos, como
abordagem de venda baseada nos diferenciais do produto e maior conhecimento sobre os mercados-alvo para se
detectar oportunidades”, destaca Ana
Moraes Coelho, gestora do projeto ICV
Global, no GVces.
Desta forma, desde o primeiro ciclo, a iniciativa tem consolidado uma
metodologia inovadora que abrange
oficinas de capacitação para reflexão,
diagnósticos e alinhamento de estratégias juntamente com rodadas de
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negócios, missões comerciais e outros
instrumentos destinados a fortalecer
as empresas e aproximá-las de potenciais compradores estrangeiros (leia
mais no Capítulo 2). “É preciso adequar
propostas de valor do produto às expectativas dos mercados-alvo, o que
exige atenção e sensibilidade para diversos aspectos, inclusive os culturais”,
afirma Moraes.
A metodologia oferece caminhos
para se vencer paradigmas, como a
dificuldade do pequeno negócio em
priorizar ações de sustentabilidade
e se destacar no mercado por isso,
diante das barreiras de vários tipos
– burocráticas, tributárias, etc. – que
as obrigam a priorizar medidas de
sobrevivência imediata. Gradativamente, como contribuição do ICV
Global, os empreendimentos de
menor porte incorporam visão de
longo prazo e passam a incluir o
apelo socioambiental como quesito
vital, sobretudo quando os próprios
produtos se constituem em soluções
sustentáveis e pretendem prosperar
no exterior.
O modelo construído pelo ICV
Global tem como importante pilar a
expertise acadêmica do GVCes, que
reúne uma equipe multidisciplinar
de 55 pesquisadores engajados em
expandir fronteiras do conhecimento, contribuindo com o desenvolvimento sustentável. Criada em 2003
no contexto de expansão da sustentabilidade no mundo dos negócios,
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a instituição tornou-se referência ao
trabalhar o tema em diversas frentes,
das finanças sustentáveis às mudanças climáticas, mediante fóruns para
a troca de experiências e uso de ferramentas para a redução das emissões
de carbono pelas empresas, também
instadas a considerar a dependência
e os impactos dos serviços ecossistêmicos, como a água, para os negócios.
Desta forma, ao longo de sua história,
o GVces tem participado ativamente
da criação de marcos, como o Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE),
do BM&FBovespa, além de influenciar
políticas públicas e criar espaços estratégicos de diálogo entre diferentes
instâncias para que valores e práticas
socioambientais sejam incorporados
ao universo corporativo.
O contexto inclui a experiência
com micros e pequenas empresas, a
exemplo da New Ventures, iniciativa
voltada à aproximação de negócios
inovadores a potenciais investidores,
conduzida em parceria com o World
Resources Institute. Posteriormente,
foi criado o projeto Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor, em cooperação com o Citi, com o objetivo de
mobilizar empresas de menor porte
para o atendimento de demandas das
grandes. Além disso, o GVces realizou
diagnóstico de sustentabilidade e recomendou ações para o setor moveleiro alavancar mercados, no projeto
Brazilian Furniture, que inspirou voos
mais altos. Como desdobramento,

surgiu o ICV Global, que agora chega
ao segundo ciclo, e novas empreitadas envolvendo pequenos, como o
projeto Bota na Mesa, direcionado à
cadeia de alimentos a partir da premissa de que o modo de produzir e
consumir impacta diretamente a saúde das pessoas e a sustentabilidade
dos recursos do planeta.

O foco nas cadeias
produtivas
Desta forma, desenvolvem-se
competências para o País avançar
nos setores em que mais se destaca,
incluindo pequenas empresas com
a perspectiva de exportar ou instalar
sedes em países estrangeiros, tendo
como diferencial a sustentabilidade.

“É preciso olhar não somente para o
capital de investidores, mas principalmente para as cadeias produtivas,
onde estão as oportunidades devido às pressões sofridas pelas grandes empresas”, afirma André Pereira
de Carvalho, professor da Escola de
Administração de Empresas de São
Paulo (FGV-EAESP). Em sua análise,
a demanda por rastreabilidade, ou
seja, a garantia de produtos menos
nocivos sob o ponto de vista ambiental e social desde a sua origem,
é campo fértil para inovações. Ele dá
um exemplo: “Basta ver o que ocorre
hoje com a tecnologia de blockchain,
tema de ponta na academia, voltado
ao controle de segurança nas redes de
bitcoin (moeda virtual) desde as transações iniciais – lógica que pode ser
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adaptada e inspirar novos métodos
para rastrear padrões socioambientais
ao longo de cadeias produtivas”.
Segundo Carvalho, o mercado global incorpora novas noções de valor.
“Neste ano, a Tesla, fabricante de automóveis elétricos do Vale do Silício, na
Califórnia, passou a valer mais do que
a General Motors, não devido à quantidade de carros vendidos, mas pela
inovação focada na sustentabilidade.
No caso, a eliminação de combustível
fóssil.” O custo de impactos ambientais, como as emissões de carbono,
hoje pago por toda a sociedade ao
sofrer a ação das mudanças climáticas, tende a entrar nas contas empresariais e na formulação de preços
(leia no Capítulo 4). São tendências
que devem atrair os olhares inclusi-
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ve das pequenas e médias empresas
que almejam operar na vanguarda e
ocupar novos espaços.

Oportunidades
brasileiras
O caminho das mudanças é longo.
Atualmente, de acordo com Carvalho,
o apelo da sustentabilidade convence
mais pelo aspecto da ecoeficiência,
pois a economia de água e energia,
por exemplo, implica na redução de
custos operacionais. Isso deve ser observado pelas empresas que desenvolvem soluções inovadoras. No curto
prazo, as maiores oportunidades com
potencial para exportar estão nas áreas em que o país já se mostra competitivo: “Podemos ir bem nas soluções

para combustível de biomassa, substituição de fontes energéticas fósseis
e tecnologia de informação para
melhorias incrementais no uso de recursos, como água, e na redução de
resíduos e das emissões de carbono.
Isso sem falar do controle biológico
de pragas e ganhos em eficiência na
agropecuária e na indústria florestal,
como a de papel e celulose”, aponta
Carvalho. Se para o analista entregar
rastreabilidade socioambiental em
cadeias renováveis “é um campo importante”, outra potencial fonte de
bons negócios está no fornecimento
de ativos da biodiversidade brasileira
para a indústria de cosméticos, além
da aposta em ingredientes veganos
e orgânicos.
Para Newton Campos, diretor do
Private Equity and Venture Capital Research Center da FGV-EAESP, o atual
momento da expansão da sustentabilidade como negócio está relacionado à globalização. “Ela chega a níveis elevados nos países emergentes,
promovendo grande intercâmbio de
soluções inovadoras que no passado
demoravam para cruzar o planeta”,
diz o professor, ao ressaltar que “hoje,
tecnologias relativamente simples
permitem construir impérios e causar
grande impacto na sociedade”.
O cenário é marcado por novos
perfis de empreendedor, “bem diferentes de décadas atrás, quando era
necessário elevado capital e grande infraestrutura de produção para se mon-

tar algo novo e relevante”. Na opinião
de Campos, o empreendedorismo vai
além de ter o próprio negócio e deve
necessariamente abranger a inovação
– novos modos de fazer. A tecnologia
ajuda a tornar o processo mais fácil,
ágil e barato. No entanto, o contexto de hoje tem um fator adicional: a
maior consciência ecológica e social.
“Há vinte anos, ninguém perguntava
para o ´herói´ empreendedor se o
que ele criou destruía rios e florestas”,
ilustra o professor. Ele conclui: “Hoje
incentivamos o potencial de inovar e
empreender, mas na verdade queremos que, além disso, as consequências
sejam positivas para a sociedade”.
Desta forma, é crescente o capital direcionado ao chamado “investimento de impacto”. Cada vez mais,
afirma Campos, os empreendedores
se perguntam: “Como posso inovar
fazendo algo mais sustentável?” Esses
terão mais chances de sucesso diante
das preocupações globais que endereçam novos modos de produção e
consumo e medidas que reduzam
desigualdades no acesso a recursos
vitais. “O Brasil está muito bem posicionado para explorar a inovação
frugal, que gera impacto positivo na
sociedade a partir de recursos escassos e simplificados”, avalia o professor,
lembrando que China, Índia e países
da África já exploram esse conceito, a
exemplo das geladeiras que custam
dez vezes menos em relação às convencionais e refrigeram apenas o su-
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Diversidade de negócios
Como resultado da chamada de casos, dos 89 micros e pequenos empreendimentos que se
candidataram ao ciclo 2 do ICV Global, foram selecionados 38, sendo que 30 chegaram à
etapa final da formação. Além do maior número de participantes em relação ao ciclo 1 (leia
mais no Capítulo 3), que representaram uma grande diversidade de setores (agronegócio,
cosméticos e tratamento de resíduos, entre outros), um avanço marcante do projeto no ciclo
2 foi a ampliação da abrangência geográfica, oportunizando a participação de empresas
sediadas em regiões fora do eixo Sudeste-Sul, principalmente no Nordeste.
CHAMADA DE CASOS
Nº DE EMPRESAS/REGIÃO/CICLO

48

SE

RR

N

NE

AC

CE

MA

RN

1

1

PI

PB
PE

TO
RO

1

3

8

AL
BA

MT

SE

2

1

GO
CO

N

5

CO 5 empresas

2

2

1

MG

Moda
Peças e equipamentos
Alimentos e bebidas
Desenvolvimento de sistemas
Serviços
Indústria cosmética
Casa e construção
Soluções para indústrias
Resíduos e saneamento
Saúde e acessibilidade
Geração de energia
Agropecuária
Embalagens
Economia criativa
Pagamento por serviços ambientais

SP
34

8 PR

SC

CICLO 1
58 empresas
12 estados
33 exportam

ES

7

2

89 empresas
14 estados
35 exportam

Nº DE EMPRESAS/SETOR

17
11
9
9
8
6
6
5
5
4
3
3
1
1
1

2

MS
CICLO 2

SETOR DE ATUAÇÃO

20

PA

AM

10

11

NE 11 empresas

2 empresas

23
S

AP

42
CICLO 1

quando se pensa em exportar soluções sustentáveis: o acesso à tecnologia e inovações e a cultura empreendedora. “Diferente do passado, quando
o sonho dos universitários de economia e administração era trabalhar em
multinacionais ou governo, hoje a
maioria quer trilhar caminho próprio”.
Como dito anteriormente, a diversidade cultural e natural do País abre
possibilidades para negócios inovadores com o diferencial socioambiental,
como os retratados no segundo ciclo
do projeto ICV Global. Porém, para
aproveitar as diferenças da brasilidade em todo o seu potencial, é preciso
reconhecê-las e respeitá-las, sem repetir erros, como a destruição de florestas e os danos aos povos indígenas
e populações tradicionais, detentoras
do etnoconhecimento. O desafio de
valorizar a diversidade e entender as
diferentes culturas, buscando soluções
de negócio boas para o planeta, faz
parte da visão exportadora.

CICLO 2

ficiente para a conservação do básico.
“O Brasil está atrás nessa tendência e
costuma olhar mais para a referência
dos países desenvolvidos do que para
os vizinhos da América Latina, o que
pode significar perda de oportunidades”, adverte Campos.
“Quase sempre uma pequena
empresa que nasce em São Paulo,
Rio de Janeiro ou Porto Alegre, por
exemplo, projeta um dia conquistar
o Brasil. Enquanto isso, uma empresa
criada em Buenos Aires, na Argentina, se pergunta como faz para vender
no México. Sofremos a maldição do
tamanho: nosso mercado interno é
tão grande que muitos empresários
se contentam em pegar uma parte
dele, mas algumas vezes é melhor
abrir negócio no Paraguai do que no
Maranhão ou em Rondônia. Não é
preciso primeiro se espalhar no País
para depois arriscar no exterior”.
Na análise de Campos, há dois aspectos bastante favoráveis ao Brasil

RS

7

RJ

SE 48 empresas

12

3

S

23 empresas

inscritas foram fundadas
exclusivamente por mulheres
17 empresas
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Modelo consolidado
Maior número de empresas e diversificação de negócios
atendidos ampliam a escala dos benefícios

O

desafio de qualificar e fomentar
MPEs para acesso à exportação com
a marca da sustentabilidade exigiu
o desenvolvimento de uma metodologia inovadora, especialmente
desenhada com diferentes ferramentas de capacitação e espaços de
aproximação entre empreendedores,
compradores e players associados ao
universo do comércio exterior. Com
base na experiência inaugural do ICV
Global, o processo de formação incorporou em seu segundo ciclo novas
atividades, melhorias e ajustes finos
capazes de potencializar resultados
práticos positivos. O aperfeiçoamento
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da gestão do negócio a partir de boas
estratégias e argumentos de venda,
bem como conhecimento mais aprofundado sobre potenciais mercados
que valorizam atributos socioambientais, foram pontos de atenção rumo à
consolidação do modelo.

Seleção das empresas
A etapa inicial de seleção das empresas concentrou esforço redobrado
para se chegar a um grupo diversificado com grau mínimo de maturidade
para avançar no projeto de exportar.
O diferencial competitivo foi um dos

principais quesitos avaliados para participação no ICV Global. Na análise do
potencial de negócios, os especialistas integrantes do comitê de seleção
verificaram o que havia de inovador
nas soluções apresentadas e como
elas se traduziam em diferenciais
competitivos.
Os especialistas também contribuíram nas etapas de simulação e
vendas, preparativas para rodadas de
negócios promovidas pela iniciativa
do GVces e Apex-Brasil. Na ocasião,
foram aportadas recomendações
voltadas aos materiais de comunicação e aos pitchs, para que ambos
evidenciassem as especificidades
de cada negócio e as questões de
sustentabilidade como diferencial
de valor agregado e assim efetivar
transações no exterior.
Neste segundo ciclo, o ICV Global
reuniu 21 especialistas de diferentes
perfis nos temas da sustentabilidade,
inovação e internacionalização para
a seleção das MPEs. Na primeira edição do projeto, o comitê reuniu sete
integrantes. O expressivo aumento
do número de analistas se traduziu
na garantia de um processo seletivo
plural e criterioso a partir de critérios
como o nível de atuação no mercado externo e de inovação, tanto em
produtos e serviços como no modelo de negócio. Também foi avaliada
a existência de diferenciais de sustentabilidade, a exemplo do uso de
rejeitos para geração de energia ou da

oferta de produtos obtidos de fontes
renováveis. Ter perfil jurídico de micro
ou pequena empresa e no mínimo
um ano de atividades operacionais
é obrigatório.
A chamada de casos ocorre em diferentes etapas. Após a inscrição das
candidatas, é feita uma pré-seleção
pela equipe do GVces. As empresas
pré-selecionadas passam pelo crivo do
comitê de especialistas, que faz novo
filtro para chegar aos melhores casos.
Na fase seguinte são realizadas visitas
in loco para maior conhecimento dos
processos produtivos e avaliação do
negócio. Como resultado, chega-se ao
grupo final de empresas participantes
do ICV Global (leia no Capítulo 3).
De um modo geral, as empresas
selecionadas no ciclo 2 do ICV Global demonstraram grau razoável de
estrutura e maturidade no mercado,
aptas a fazer adaptações e explorar
novos horizontes, como o da exportação. Além disso, muitas se caracterizaram pelo nível de inovação e
sustentabilidade no processo produtivo e gestão empresarial – não
apenas no que está aparente nos
produtos ou serviços. Além disso,
chamou atenção a diversidade dos
negócios selecionados, totalizando quase vinte setores produtivos.
Um dos destaques foi o segmento
de saúde, com soluções inovadoras
que vão de suplementos alimentares
a tecnologias assistivas e acessórios
hospitalares (leia no Capítulo 3).
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Diferenciais da
metodologia
A metodologia do ICV Global, aperfeiçoada a partir de aprendizados do
primeiro ciclo de atividades com as
empresas participantes e de novos
inputs para agregar conhecimento, trocar experiências e aumentar resultados
positivos, tem como diferencial a aplicação de um conjunto de atividades
conceituais e práticas em gestão de
negócios, chanceladas pela expertise
técnica do GVces e da Apex-Brasil, com
foco na interface entre sustentabilidade e exportação e internacionalização.
No auxílio às empresas para apresentação dos atributos necessários
visando posicionamento estratégico
junto a mercados importadores de produtos e serviços brasileiros, as etapas de
formação têm dois pilares como base:
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o mentoring, em que são apresentadas
ferramentas de gestão; e a aceleração
de impacto, reunindo atividades para
o desenvolvimento mais intenso do
negócio em suas especificidades.
Ao longo de um ano, as atividades de formação se concentram no
auxílio à elaboração de um raio X do
negócio e planejamento de ações,
com a análise do comportamento da
empresa sob o ponto de vista socioambiental, além dos exercícios para
definir diferenciais do produto e bons
argumentos de venda. Nesta etapa,
são produzidos company profiles em
português, inglês e espanhol – ferramenta básica de comercialização
inédita para a maioria das empresas.
Uma das atividades iniciais é o diagnóstico de sustentabilidade, elaborado
pelas empresas com base em um questionário envolvendo 58 indicadores nas

dimensões econômica, ambiental e social – da relação com trabalho terceirizado ao consumo de água. Os resultados
são avaliados individualmente e comparados com os do grupo. Com base
nesse check list da gestão sob o ponto
de vista das práticas socioambientais,
as empresas mapeiam pontos que
podem afetar de forma mais relevante
o desempenho do negócio e, a partir
disso, definem adaptações e melhorias
na perspectiva das exportações.
Nas oficinas de mentoring, as empresas são apresentadas a uma plataforma básica para o planejamento: o
Canvas Business Model. Aplicada pelo
ICV Global com foco nas exportações,
a ferramenta se destina a formatar modelos de negócios e novos projetos,
permitindo desenvolver e esboçar
atividades novas ou aprimorar as já
existentes para conseguir um melhor
resultado. Funciona como um mapa
visual estratégico que possibilita relacionar informações de maneira sistêmica, integrada e rápida, relativas ao
que se precisa fazer e às atividades necessárias para isso. A tarefa dá suporte
à busca de respostas para questões
básicas: como atingir o público, qual
a proposta de valor adequada ao mercado-alvo e quais custos e fonte de
recursos, por exemplo.
Após desenhar o Canvas, as empresas chegam ao gran finale: a elaboração de um plano de ação contendo
a lista das atividades necessárias para
atingir os objetivos, apresentando um

cronograma econômico-financeiro
para colocar de pé a estratégia de
acessar mercados internacionais com
atributos de sustentabilidade. O plano
é dinâmico, podendo ser ajustado no
caso de mudanças de conjuntura. E
também funciona como ferramenta
de comunicação interna para o envolvimento das pessoas e a garantia
do fluxo de recursos necessários às
atividades ao longo do tempo.
“É no plano de ação que as empresas são provocadas a transformar
uma estratégia em ações concretas.
Elas revisitaram diversos conteúdos
trabalhados nas oficinas e atualizaram
a ferramenta ao longo do processo de
formação, justamente para que ele
refletisse o objetivo de exportar no
curto/médio prazo, dimensionando
recursos, tempo e previsão de receitas”, ressalta Jéssica Castro Chryssafidis,
pesquisadora do projeto ICV Global.

Força feminina
O segundo ciclo do ICV Global também se destacou pela participação feminina. No total, dezessete
empresas inscritas foram fundadas exclusivamente por mulheres. O cenário abre novas perspectivas para ganhos oriundos da diversidade de gênero, principalmente no universo da inovação e
sustentabilidade, em que as startups são tradicionalmente lideradas pelos homens. O desafio está
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. Essas empresas integraram
o projeto Mulheres na Exportação da Apex-Brasil.
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Fluxo de etapas do projeto
Etapas da agenda de trabalho com micros e pequenas empresas (MPEs) selecionadas

Etapas em conjunto da agenda de trabalho

Chamada de casos
(dezembro/2015 a fevereiro/2016)

Objetivo: identificar no
mercado 30 micros e
pequenas empresas (MPEs)
cujos produtos e serviços
oferecidos se destacam pela
inovação e sustentabilidade

Oficinas de mentoring
(maio a julho/2016)

Objetivo: fortalecer atributos
dos produtos e serviços,
argumentos de venda e
comportamento empresarial
das MPEs

Oficinas de aceleração
de impacto
(setembro a outubro/2016)

Objetivo: preparar as
MPEs para atividades
de promoção comercial
e exportação dos seus
produtos e serviços

Oficinas de formação
(outubro/2016 a março/2017)

Seleção das
empresas âncoras
(março a agosto/2016)

Objetivo: selecionar
duas grandes empresas
que possuem potencial
de mobilizar pequenas
e médias empresas da
sua cadeia de valor

Seleção de parceiras
das âncoras
(setembro a outubro/2016)

Objetivo: selecionar até 15
pequenas e médias empresas
da cadeia de valor de cada
empresas âncora

Objetivo: explorar a
sustentabilidade como
diferencial competitivo e
posicionamento internacional
da cadeia de valor

Viagens de prospecção
de mercado
(novembro/2016 e maio/2017)

Objetivo: realizar viagens
internacionais com empresas
para conhecimento e
prospecção de mercado

Evento de encerramento
(agosto/2017)

Rodada de negócios
(agosto/2017)

Objetivo: aproximar
empresas participantes de
potenciais compradores
internacionais
identificados

Objetivo: celebrar o
encerramento do projeto,
compartilhar os
aprendizados e divulgar as
soluções sustentáveis das
empresas participantes

Etapas da agenda de trabalho com empresas âncoras e suas parceiras na cadeia de valor
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Para muitos participantes, lidar
com plataformas gerenciais desenvolvidas na academia para a tomada
de decisões e direcionamento dos
negócios foi uma grande novidade.
Em teoria, a oportunidade poderia ajudá-los a voar mais alto nos negócios
mirando o exterior. Mas o processo de
formação vai além: exige uma etapa
de aceleração e maior lapidação do
plano, com suporte especial em temas
técnicos, como branding, marketing
e design, mediante atendimento individualizado e acesso a programas
de capacitação da Apex-Brasil. Também são promovidas simulações de
rodadas de negócio com acompanhamento de analistas para o treinamento
do pitch, ou seja, da comunicação dos
diferenciais de sustentabilidade junto
aos compradores internacionais.

Rodadas de negócios
A atividade representa o grande
momento de gerar negócios entre as
empresas participantes e organizações internacionais que demandam
e valorizam seus atributos de inovação e sustentabilidade. A rodada de
negócios é o marco final da jornada
do ICV Global. Na ocasião, a partir da
expertise da Apex-Brasil, compradores internacionais, tradings brasileiras
e representantes dos projetos setoriais
da agência foram convidados para um
encontro de dois dias no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.
De painéis temáticos e momentos
de networking a reuniões bilaterais entre compradores e empresas, a rodada
do ciclo 2 foi mais estratégica na construção da agenda. Dadas a diversidade

de setores e a amplitude de estágios
em relação à maturidade exportadora,
cada MPE foi encaminhada para atividades mais alinhadas ao momento
atual do negócio. As iniciantes, por
exemplo, tiveram aproximação com os
gestores de projetos setoriais da Apex-Brasil. Já as mais maduras puderam
apresentar seus modelos de negócio
para potenciais representantes e compradores internacionais.
Essa leitura só foi possível graças
a um breve questionário no qual as
empresas puderam manifestar seu
interesse, compartilhar informações
da estratégia comercial e corporativa,
bem como indicar possíveis organizações do seu hall de relacionamentos
para participação do evento. A agenda
da rodada comercial também contemplou visitas em campo e a algumas
empresas que transmitem a imagem
competitiva e inovadora do Brasil.

Missões comerciais
Em novembro de 2016, o ICV Global realizou uma missão comercial à
Colômbia – terceira maior economia
da América do Sul, atrás do Brasil e Argentina, segundo o Fundo Monetário
Internacional (2015). Devido à demanda
por infraestrutura e bens de consumo, o
país é um potencial parceiro comercial
envolvendo as soluções oferecidas pelas
pequenas empresas do ICV Global.
Na ocasião, durante quatro dias,
onze empreendedores participantes
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O valor da
interculturalidade
“Um importante desafio das vendas para o
exterior é lidar com estereótipos, conhecer
os valores culturais dos mercados e construir relações de confiança”, ressalta a consultora Maria do Carmo Righini, especialista
no desenvolvimento de “competência intercultural” associada a negócios. O tema ganhou destaque como novidade do ciclo 2 do
ICV Global. Nas etapas de formação foram
conduzidas oficinas especiais com dinâmicas para estimular a reflexão e sensibilizar
os empreendedores para levar em conta os
aspectos culturais no relacionamento com
compradores.
“É estratégico para o sucesso conhecer o
terreno onde se está pisando”, afirma Regina
Shagal, também consultora da atividade, ao
reforçar a importância de fazer perguntas:
“Saber ouvir e desenvolver a curiosidade
sem julgamentos prévios pode ter grande valor para o negócio”.
Não é para menos. A maneira como um potencial parceiro comercial vê o mundo e as
coisas, e lida com questões-chave para a vida,
a exemplo do desafio da sustentabilidade,
pode exigir um processo de reinvenção ou
adaptação de produtos, além de mudanças
na comunicação de suas vantagens. O tema
foi desenvolvido nas oficinas em diferentes
módulos, conceituais e práticos, de forma
que o aprendizado fosse aplicado nas missões comerciais e simulações da rodada de
negócios para então fazer parte do dia a dia
das vendas no exterior.
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Empresas do primeiro ciclo registram ganhos
“Ter sido selecionado para o ICV Global foi a prova de temos algo diferente”,
relata Samy Menasce, empreendedor
da Brasil Ozônio, que opera tecnologias
para tratamento e desinfeção de água,
efluentes, gases, alimentos e materiais
cirúrgicos sem uso de cloro e outros
produtos químicos. A solução está baseada na aplicação de ozônio, obtido do ar.
A participação das oficinas de formação
e da missão comercial aos Estados Unidos, no ciclo 1 do projeto, abriu portas.
Em 2015, a empresa recebeu aporte de
capital de dois fundos de investimento
(o Criatec II, do BNDES, e o Schnubart),
que permitiu adequações com vistas à
internacionalização. Há propostas em
negociação com potenciais parceiros
na Bélgica, Suíça, Inglaterra e EUA. No
mercado interno, o negócio decolou:
em 2016, faturou mais do que em 2015
e 2014 juntos. O plano agora é investir
no uso do ozônio para substituir agrotóxicos na agricultura familiar.
Ao participar da primeira oficina de
mentoring para as empresas do ciclo 2
em São Paulo, Menasce destacou a importância do networking e o ambiente
propício à realização de negócios entre participantes do ICV Global. Sua
empresa, por exemplo, forneceu sistema de tratamento de efluentes para a
Atina, fabricante de extratos vegetais,
também integrante do projeto. Sediada em Pouso Alegre (MG), a empresa
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ajustou argumentos de venda e assinou parceria com a Premier Specialities para distribuição no mercado americano, com foco inicial em derivados
de plantas nativas para uso cosmético
em substituição a insumos petroquímicos.
Tanto a Poli Óleos, que exportou para
o Whole Foods, como a Safe Trace, especializada em rastreabilidade da cadeia produtiva de alimentos, participaram como case inspirador na oficina de
formação para as empresas do segundo
ciclo do ICV Global, em Recife. Caso
emblemático é o da Fazenda Retiro
Santo Antônio, produtora de café, que
começou a fazer a torrefação e criou
marca própria – o café Kaynã – para se
diferenciar pelos atributos de sustentabilidade junto aos consumidores finais.
“O plano foi materializar essas características para além do selo socioambiental que já tínhamos para o café verde,
comercializado junto com a produção
de outras fazendas”, explica o empresário Jefferson Adorno.
Logo surgiram novidades: o fubá de
milho não transgênico processado na
fazenda em moinho de pedra, já presente em cardápios de restaurantes famosos. “Tudo isso está servindo como vitrine para a fazenda, que recebe número
crescente de visitantes”, conta Adorno,
informando que o turismo virou um
novo negócio.

do projeto tiveram agenda intensa
em Bogotá e Medellín: interagiram
com o HubBOG, que opera como co-working e aceleradora de startups de
tecnologia da informação; e participaram de palestras sobre o contexto socioeconômico colombiano e o
processo de superação das marcas
deixadas pelo narcotráfico, além do
contato com representantes de investidores e escolas de negócios.
Em maio de 2017, o palco da investida foi a Califórnia (EUA). Conhecer a
realidade daquele mercado, meca da
tecnologia e da valorização da sustentabilidade como negócio, foi uma
oportunidade inspiradora para dez
pequenas empresas brasileiras do ICV
Global que carregavam na bagagem
inovações, como cosméticos naturais
à base da biodiversidade, soluções
para mobilidade de cadeirantes e

aproveitamento de resíduos urbanos,
entre outros.
Durante uma semana, assistidos por
especialistas da Apex-Brasil e GVces, os
empreendedores participaram de mentoria no Google, visitaram as Universidades da Califórnia e Stanford e conversaram com empresários e investidores
sobre temas como venture capital para
empresas verdes, empreendedorismo
feminino e sustentabilidade urbana.
Além disso, tiveram contato próximo
com iniciativas inovadoras de referência para os negócios emergentes, como
mercados que compram de produtores
locais e promovem o uso responsável
de recursos e o trabalho justo.
Realizada em maio de 2017, a missão aos Estados Unidos foi ponto alto
da etapa de promoção comercial do
projeto ICV Global, após o processo de formação, com o objetivo de
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Do Brasil para o mundo: Conexões no
PROCESSO DE SELEÇÃO DAS MPES
Aumento de 6 para 21 especialistas envolvidos
(representando 18 organizações), sendo:

7 do setor privado
6 da academia
4 do terceiro setor
3 de órgãos governamentais
Instituto Quintessa
Sistema B
Ashoka
Inseed Investimentos
Imaflora
IBM Brasil
Fundo Pitanga
Citi Foundation
Finep

Sebrae
ESPM
Fundo Zona Leste Sustentável
Natura
BNDES
Fundação Vanzolini
Cietec
Angatu Consultoria
FGV-EAESP

NOVOS STAKEHOLDERS DA APEX-BRASIL E DA FGV-EAESP
Apex-Brasil
Mais de 10 projetos setoriais envolvidos
5 frentes de atuação da Agência nas oficinas: Inteligência de mercado,
Internacionalização, Competitividade, Atração de Investimentos e Exportação
Aproximação com o PEIEX
Extensionistas: > Presentes em 10 visitas in loco para a pré-seleção de MPEs
> 4 participaram de oficinas de formação
Núcleos operacionais: > 16 núcleos participaram presencialmente de oficinas sobre
sustentabilidade e negócios, realizadas em São Paulo e em Recife,
e outros 194 extensionistas assistiram as oficinas online.
FGV-EAESP
6 professores enriqueceram as oficinas de formação em temas como
inovação, empreendedorismo, marketing e redes sociais, branding e
comunicação empresarial.
3 MPEs foram atendidas por alunos do curso de administração de empresas
no tema de gestão financeira e contabilidade
11 pesquisadores do GVces envolvidos nas oficinas de formação,
especialistas nos assuntos de finanças sustentáveis, comunicação,
desenvolvimento local, inovação e produção e consumo sustentáveis
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ecossistema de inovação e sustentabilidade
CONEXÃO INTERNACIONAL
Aproximação com atores do ecossistema de empreendedorismo
e sustentabilidade nas missões comerciais
Na Colômbia:
IE – Business School
Universidad EAFIT
Universidad de Los Andes
Sistema B Colômbia
Innpulsa Colombia
Endeavor Colombia
Ruta N – Ecosistema de innovación
de Medellín
Connect Bogotá
HubBOG
Natura
PolyMath Ventures
Ecoflora
Nutresa
ACI - Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana
BIOinTropic – Centro de Desarrollo
de Negocios de Biotecnología de
3º setor;

iniciativa privada;

Medellín
Escritório da Apex-Brasil na
América do Sul
Nos Estados Unidos:
Escritório da Apex-Brasil na
América do Norte
Prefeitura de San Francisco
BayBrazil
The Bellos Group
OneSkin
BovControl
Asteroide Films
GH Branding
Terra Global Capital
Google Developers Launchpad
StartSe
UC Berkeley
Stanford University
Stanford Research Institute

setor público;

academia

ICV GLOBAL NO NORDESTE
Das 31 MPEs selecionadas, 7 fazem parte da região
Replicação das 5 oficinas de formação para as MPEs locais,
na cidade de Recife-PE
Participação de AD Diper (Agencia de Desenvolvimento Econômico do
Pernambuco) e da UFPE (Universidade Federal do Pernambuco) em
todo o processo formativo
Parceria com a aceleradora de negócios Jump Brasil

TEMAS TRAZIDOS POR ORGANIZAÇÕES PARCEIRAS
Design como diferencial competitivo | Centro Brasil Design
Propriedade Industrial e Intelectual | INPI
Mecanismos financeiros de apoio à exportação e inovação | Banco do Brasil
Mecanismos de apoio à exportação e inovação | Senai e Sebrae
Certificação de empresas B | Sistema B
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aproximar as empresas de potenciais
compradores internacionais, permitir
a identificação de oportunidades e
aumentar o nível de conhecimento
sobre o comportamento de mercados
mais promissores. No final, o propósito
maior é aumentar o leque de parcerias comerciais envolvendo produtos
e serviços com atributos de sustentabilidade, diversificando o perfil e os
destinos das exportações brasileiras.

Avanços para ampliar
resultados
O segundo ciclo do ICV Global ampliou parcerias, criou novos espaços
de formação e promoveu adaptações
na metodologia para maior troca de
experiências. E também aproximou

as empresas aos diferentes atores do
ecossistema de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade (veja às
páginas 32 e 33) para que novas parcerias sejam estabelecidas e o caminho
para as exportações continue sendo
seguido após as atividades de formação e encerramento do ciclo.
Neste contexto, ao funcionar como
um hub de conexão entre instituições
e iniciativas ligadas ao desafio de exportar com o viés da sustentabilidade, o projeto deu novos passos para
promover o networking estratégico
para as empresas, permitindo flexibilidade de adaptação e construção
coletiva da metodologia a partir das
necessidades identificadas pelo grupo. Temas como registro de patentes
e proteção de marca, por exemplo,

O apoio da inteligência de mercado
As empresas participantes do ICV Global tiveram acesso a um suporte estratégico oferecido pela Apex-Brasil: estudos de
mercado customizados para cada perfil de
negócio, para que o caminho lá fora fosse
trilhado com menor risco e perspectivas de
maiores ganhos. “Desde o ciclo 1 do projeto,
a tarefa tem se constituído em importante
desafio para nosso atendimento de rotina,
tendo em vista as características desses
produtos e serviços, associados à inovação
e sustentabilidade, de alto valor agregado”,
afirma Manuel Franco Júnior, analista de
Negócios Internacionais da Agência.
Com o objetivo de incorporar o comércio
exterior como algo perene aos negócios, o
estudo identificou mercados prioritários
para cada tipo de produto ou serviço, a
partir da análise de dezenas de variáveis

passaram a compor a programação,
também aberta a contribuições mais
aprofundadas de outros atores, como
Sebrae, Banco do Brasil e Sistema B. Em
paralelo, os momentos de integração
incluíram happy-hours pós oficinas
abertas ao público, além da idealização conjunta da “galeria de soluções
sustentáveis” para exposição de produtos e serviços, o que ajudou a dar
visibilidade e promover a integração
entre os participantes, ampliando a
rede estabelecida pelo projeto.
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envolvendo 40 países. Por fim, chegou-se a
um grupo de cinco a oito destinos de maior
potencial. “Os resultados contribuem para
a estratégia das empresas nos próximos
dois anos e para futuras consultas na busca
por novas oportunidades”, explica Franco.
“A qualidade do mapeamento de mercados-alvo foi surpreendente”, atestam
Ana Carolina Winkler Heemann e Rodrigo
Heemann, da empresa Heide Extratos Vegetais, do Paraná. “Tivemos acesso a um
recurso valioso de inteligência comercial,
uma vez que o estudo foi direcionado aos
nossos produtos, considerando diversos
critérios”. Segundo eles, “além de confirmar
como prioritários os países já conhecidos
pela preferência por naturais e orgânicos,
estudo apontou outras regiões promissoras que não estavam no nosso radar”.

Maior participação
de professores e alunos
da FGV
As atividades do ICV Global contaram com o envolvimento de sete
profissionais da FGV nas etapas de
seleção e formação. Em complemento,
o projeto estabeleceu parceria com as
professoras da FGV-EAESP Antonieta
Oliveira e Maria Angélica Pedreti para
rodar uma experiência-piloto de atendimento feito por alunos às pequenas
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A força do trabalho em cadeia
Mobilizando soluções de sustentabilidade entre fornecedores e grandes compradores

empresas participantes, com objetivo
de compor o trabalho de conclusão da
disciplina de controladoria e finanças,
abrangendo questões como precificação e fluxo de caixa.
De acordo com as professoras, “os
alunos vinham com dúvidas e juntos construímos a planilha de custos
juntos. Foi mais que uma oportunidade, foi uma honra. Esse trabalho
contribuiu para tangibilizar algo que
é muito abstrato. Essa oportunidade
de vivenciar o dia-a-dia da empresa
fez com que eles avançassem muito
na disciplina.”
“Para mim foi o máximo porque
é muito comum falar que a forma
de custeio que as alunas utilizaram
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é somente aplicável a empresas de
grande porte, mas elas fizeram o trabalho super bem feito, mostrando
que esse método também pode ser
usado com empresas pequenas. Ao
longo do processo, as alunas foram me
perguntando várias coisas, e juntos a
gente chegou em um resultado. Foi
interessante esse trabalho – alunos,
professor e empresa.”
A partir desses resultados, a expectativa é estreitar ainda mais os
laços de cooperação entre o trabalho desenvolvido no GVces e na FGV,
mediante a formalização do atendimento individualizado a empresas do
ICV Global no desenvolvimento de
ações futuras.

A lógica do ganha-ganha é simples: de
um lado, grandes empresas são motivadas
a adotar boas práticas e replicá-las em
suas cadeias produtivas para se diferenciar
e cumprir exigências socioambientais
de determinados mercados. De outro,
negócios de menor porte que lhes
fornecem matéria-prima e serviços ou
compram delas insumos para seus produtos
podem tirar proveito desses atributos
para atingir um universo qualificado de
clientes e ousar nas exportações, reduzindo
a dependência das vendas domésticas,
principalmente no cenário de crise
econômica. Quais os caminhos para unir
forças e posicionar o conjunto de cada
cadeia produtiva no cenário do comércio
exterior com a marca da sustentabilidade?
Em busca de respostas, o trabalho de
qualificar pequenos e médios fornecedores
para voos mais altos lá fora, que já havia
sido um diferencial do ICV Global em
seu primeiro ciclo, foi retomado com
novidades na última edição do projeto,
da qual participaram duas empresas
âncoras: a Vicunha, uma das maiores
indústrias têxteis do mundo, e a Duratex,
fabricante de painéis de madeira e louças
e metais sanitários, com larga experiência
na internacionalização e nas exportações.
Juntamente com elas, dezoito MPEs de suas
cadeias produtivas integraram as atividades
de formação, em moldes semelhantes aos
aplicados para o grupo principal de negócios
com viés da sustentabilidade selecionados
para o projeto.
“O maior desafio para exportar está na

complexidade, tanto das normas e padrões
dos mercados como das diferentes culturas
e hábitos de consumo”, analisa Hanna
Welgacz, analista da Coordenação de
Internacionalização da Apex-Brasil, durante
a oficina em que foram apresentadas as
tendências do comércio internacional.
As dinâmicas foram divididas em quatro
encontros, separadamente para cada âncora
e suas respectivas parceiras. Elas foram
orientadas a posicionar a sustentabilidade
como vantagem competitiva nos negócios e
tiveram acesso a instrumentos para adotar
tais diferenciais na prática. No ciclo 2 do
ICV Global, âncoras e fornecedores tiveram
participação ampliada: as empresas foram
convidadas a participar da missão comercial
e das rodadas de negócio, incluindo suas
respectivas oficinas de preparação.
Entre as novidades, foi criado um espaço
de trabalho para as empresas definirem
conjuntamente temas capazes de ajudálas na projeção internacional da cadeia de
valor, com a formatação de novos planos
e parcerias institucionais para além da
etapa de formação.
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Vicunha
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Duratex

Em busca do jeans sustentável

Das plantações para os móveis

“Devemos buscar nichos capazes de
assimilar custos, o que pode potencializar
os atributos de sustentabilidade”, indica
José Otávio de Souza, gerente de
exportação da Vicunha, indústria têxtil que
atua há 30 anos no mercado internacional,
com fábricas no Equador e na Argentina.
Para ele, criar valor e comunicá-lo como
argumento de venda no exterior são
objetivos do setor, “que nos últimos anos
tem concentrado esforços no mercado
interno aquecido, mas agora busca
oportunidades para exportar, apesar das
barreiras tributárias”.
Ao integrar o ICV Global, a empresa, um
dos maiores produtores mundiais de índigo
e brim, demonstra intenção de contribuir
com avanços nas melhorias socioambientais
em sua cadeia produtiva, “hoje de ótimo
nível em comparação à média do mundo”. O
cenário é fruto do programa de qualificação
e certificação de fornecedores, implantado
pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil.
Medidas assim devem ser vistas não
como um fardo, mas como diferencial de
vendas. Roberta Yamacita, representante
da empresa GMTEX, fabricante de calça
jeans com matéria-prima da Vicunha
em Londrina (PR), recomenda: “Temos
que nos preparar para as portas que se
abrirão, talvez não em função de custos ou
prazos, porque o Brasil não é competitivo
nesses pontos, mas por meio da oferta de
produtos e serviços especializados, como os
relacionados à sustentabilidade”.
“Devemos buscar parcerias comerciais
e segmentos de mercado associados

A experiência de conhecer em campo
o caminho da madeira, desde os plantios
de eucalipto até a produção de chapas de
fibra e painéis de MDF, foi destaque das
atividades do segundo ciclo do ICV Global
envolvendo a Duratex, fornecedores
e clientes do setor moveleiro. Além do
aprendizado com as oficinas de formação,
a visita à planta industrial da empresa em
Botucatu (SP) permitiu observar in loco
práticas de sustentabilidade que podem
nutrir argumentos de venda e se traduzir
em vantagens competitivas
para exportações.
Do controle de formigas nas plantações
de eucalipto ao corte das toras para
abastecimento da indústria e métodos para
redução do consumo de água na produção
das chapas, os detalhes de cada etapa
de transformação da madeira inspiraram
os representantes das empresas na
análise dos negócios a partir de uma visão
mais ampla. Além da visita, as empresas
parceiras participaram nas instalações da
fábrica de oficinas com dinâmicas sobre
interculturalidade e apresentação de
planos de ações.
A partir deles, espera-se que âncora e
parceiras se mobilizem para dar escala
a novas soluções de sustentabilidade
na cadeia produtiva. “O trabalho em
cadeia é pilar de nossa estratégia de
sustentabilidade; ajuda a entender
demandas e a repassar para o mercado
experiências que podem ser diferencial
nas vendas, refletindo positivamente nos
negócios de quem fornece e compra”,

à proposta de valor a ser submetida a
inovações para produtos diferenciados,
como o jeans sustentável”, enfatiza o
consultor Phillippe Lisbona, do GVces,
durante oficina para aplicação do Canvas.
Além disso, é necessário olhar para o que
acontece de novo nos mercados, sobretudo
os mais exigentes que valorizam práticas
de sustentabilidade. “Na Europa, mais de
vinte setores já estão tomando decisões de
compra baseadas nos impactos do produto
desde a matéria-prima até o consumo”,
afirma Ricardo Dinato, pesquisador do
GVces, ao apresentar aos participantes do
ICV Global a ferramenta da Avaliação do
Ciclo de Vida (ACV), que mede a pegada
ambiental de produtos e serviços do
“berço ao túmulo”.

enfatiza Ana Clara Rossetto, gerente de
Sustentabilidade da Duratex, empresa que
possui 22 unidades industriais.
“A expectativa é melhorar a
competitividade também no mercado
interno”, projeta Edison Bressan, dono da
Artban, fornecedora de assentos sanitários
e anéis de vedação para a Duratex. O
empresário montou plano de negócio para
exportar kits de instalação de assentos.
Sabrina Leitão, gerente de Exportação da
Lopas, fabricante de móveis em Rodeiro
(MG), explica o maior aprendizado com a
visita: “Por trás da tarefa de cortar chapas
há todo um comprometimento com a
sociedade e o meio ambiente que deve
chegar ao consumidor”. A empresa exporta
10% da produção para África, Oriente
Médio e América Latina e pretende
avançar no mercado americano – “projeto
favorecido pelo ICV Global, que nos ajudou
a formalizar processos e a elaborar
códigos de conduta”.
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RESÍDUOS E PÓS-CONSUMO

Mosaico de soluções
Empresas incorporam novas práticas e conceitos, elaboram planos de negócio
e colocam a sustentabilidade na vitrine para avançar no mercado externo

A

o final das atividades de formação, rodadas de negócio e missões
comerciais em países estratégicos, as
MPEs encontraram-se fortalecidas para
desenvolver relacionamentos qualificados e dar novos saltos no sentido
de ocupar espaços promissores, com
resultados financeiros viáveis, promovendo a disseminação de ganhos socioambientais por meio da interface
entre inovação, sustentabilidade e
lógica dos negócios.
Desta forma, da moda sustentável
a novas soluções para os resíduos urbanos, dos cosméticos veganos a boas
práticas na agropecuária, os casos empresariais abrangidos pelo segundo
ciclo do ICV Global demonstraram
maturidade para adaptar produtos
e serviços e até se reinventar como
negócio, inclusive em resposta ao
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contexto de dificuldades inerentes à
conjuntura econômica do País.
Desenvolver tecnologias, inovar
nas parcerias, conhecer normas e
comportamento dos mercados compradores e ultrapassar barreiras comerciais compõem o cenário geral das
estratégias. Os resultados alcançados
se diferenciaram, entre outros fatores,
conforme a vontade de empreender
e a solidez dos negócios, bem como
as tendências e a realidade dos desafios da sustentabilidade em cada setor
onde as empresas atuam.
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Resíduos e pós-consumo
Consumo consciente
Desenvolvimento local
Agronegócio
Saúde/Bem-estar

Encontrar soluções para saneamento
básico é um dos principais desafios para as
cidades dos países emergentes. Do total de
esgoto sanitário gerado no Brasil, apenas
40% é recolhido e, desse total, 26% é tratado antes do despejo no ambiente. Além
disso, o País produz diariamente 228 mil
toneladas de lixo, 37% destinadas de forma inadequada, com a existência de 3 mil
lixões, segundo a Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, estabelece a “responsabilidade compartilhada”

entre governo, empresas e cidadãos. A necessidade de aumento da coleta seletiva
municipal e da implantação de sistema de
logística reversa pelas empresas para que
embalagens e outros resíduos recicláveis
retornem à produção industrial pode abrir
oportunidades de negócio. Além da pressão regulatória, a maior conscientização
ambiental e as estratégias empresariais de
sustentabilidade favorecem inovações com
potencial de avanço no mercado externo,
principalmente em países com realidade
semelhante à brasileira quanto aos resíduos urbanos.

Morada da Floresta

Quando o lixo vira adubo
Após investidas sabáticas Brasil afora
ao estilo hippie e um período focado em
atividades educativas em torno de coisas
que cada um pode fazer em casa para
reduzir o impacto negativo do consumo e
proteger o meio ambiente, o artista plástico
brasiliense Cláudio Vinícius Spínola achou
um caminho que virou bom negócio: a
produção de composteiras domésticas para
reaproveitamento de restos de alimento,
podas de jardim e demais resíduos
orgânicos, transformados em adubo pela
ação de minhocas.
A sede da Morada da Floresta, uma casa
no bairro da Vila Universitária, em São
Paulo, se destaca no aglomerado urbano
pelo verde do jardim em que as minhocas

se reproduzem e o composto orgânico
gerado por elas é testado. No local, as
composteiras vinham sendo montadas
artesanalmente sem maiores pretensões
até que Spínola decidiu fazer melhorias e
vendê-las após participar de uma jornada
de empreendedorismo da Artemisia,
organização que fomenta negócios de
impacto social no Brasil.
O projeto tomou corpo em 2013,
quando a reciclagem dos resíduos das
feiras livres passou a ser obrigatória
na capital paulista e, um ano depois, no
projeto municipal Composta São Paulo, a
empresa foi contratada para a distribuição
de 2 mil composteiras domésticas via
contrato de R$ 1 milhão que incluiu
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Banco de Tecido
oficinas educativas e pesquisa sobre
mudanças de hábito de consumo.
Em 2015, diante do potencial
do mercado, a Morada da Floresta
desenvolveu um novo modelo
de minhocário menos artesanal
mediante parceria financeira com uma
indústria, para lançamento em 2017,
apresentando vantagens de eficiência
da compostagem, praticidade e redução
de custos de produção. O salto permitiu
o reposicionamento da empresa, que
antes focava mais o uso doméstico pelo
consumidor final e passou a mirar grandes
geradores de resíduos orgânicos, como
indústrias, refeitórios de empresas e
condomínios. “O objetivo foi reduzir
a dependência em relação ao varejo e
diversificar fontes de recursos”,
afirma Spínola.
Até o momento foram comercializas no
total 15 mil composteiras, com receita
média atual de R$ 120 mil mensais.
O plano a partir do novo modelo é
aumentar em 50% o faturamento,
expandindo parcerias com prefeituras,
além de atingir o mercado internacional.
“Estamos agregando benefícios porque o
potencial das exportações é alto”, revela
Spínola. Os preparativos começaram

depois que o negócio foi selecionado para
o Guia de Inovação e Sustentabilidade, da
FGV-GVces, em 2015, ocasião em que o
empresário tomou conhecimento do ICV
Global e por meio dele levou adiante a
ideia que já tinha de exportar. Assim, ao
participar da missão comercial promovida
pelo projeto à Califórnia (EUA), deu
passos importantes para consolidar o
plano de disputar o concorrido mercado
americano com ênfase na solução voltada
a resíduos de jardinagem, além do
argentino e peruano, mais parecidos com
a realidade brasileira.
Motivações não faltam também para a
expansão no Brasil. Os resíduos orgânicos
representam 50% de todo o lixo urbano do
País. Além do aspecto ambiental e social, a
sua transformação em adubo reduz o custo
de transporte e despejo em aterro (R$ 200
por tonelada, em média) e as emissões de
carbono representadas pelo gás metano
liberado nessas áreas.
Além dos minhocários, a empresa
oferece cursos de permacultura e
agricultura urbana e produz fraldas
e absorventes femininos ecológicos.
Novidades estão por vir, como o
lançamento de jarras, regadores e
outros acessórios com visual apropriado
à exportação, iniciativa que integra o
projeto Design Export, da Apex-Brasil.
Isso sem falar do desenvolvimento de
hortas verticais, “uma demanda de clientes
para uso do adubo produzido em suas
composteiras domésticas”, diz Spínola,
orgulhoso por gerar impacto positivo na
sociedade com o negócio.
Claudio Spínola aposta na disseminação
das composteiras domésticas
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A moda é reutilizar
A inquietude diante da grande quantidade
de tecidos que se acumulava no atelier
após o uso em shows, peças teatrais e
outros espetáculos culturais despertou na
cenógrafa e figurinista Lu Bueno a ideia de
fazer algo inovador, que começou em 2013
como ação entre amigos, difundiu-se pelo
boca a boca nas redes sociais e depois se
estruturou como modelo de negócio ao
oferecer solução criativa para um problema
ambiental. Assim nasceu o Banco de Tecido,
destinado a recolocar no mercado cortes
de algodão, popelines, flanelas, napa e
couro que estão sem uso em estoques,
prateleiras e fundos de gavetas, com menor
geração e descarte inadequado de resíduos,
conectando diferentes atores para o
desenvolvimento de uma cadeia têxtil
mais sustentável.
O modelo funciona a partir de uma rede
de correntistas que fornecem sobras de
seus tecidos para que tenham chance de
virar novas criações. O usuário recebe
créditos por cada quilo entregue e, com
eles, pode sacar outros tecidos quando
quiser. A título de remuneração do serviço,
o sistema retém 25% dos créditos e
vende o tecido a R$ 45 por quilo. Além do
preço, a vantagem é que o acervo conta
com produtos exclusivos e antigos, não
encontrados no comércio tradicional, e tem
garantia de origem.
Desta forma, o sistema é inclusivo e
circular, com reflexos sociais, econômicos e
ambientais, tanto em benefício de ateliers
de costura e pequenas e médias confecções
como de grandes indústrias de tecelagem,

Lu Bueno inova na economia circular
como solução para o setor têxtil

que buscam se adequar à Política Nacional
de Resíduos Sólidos. Ações são exigidas,
porque as perdas no processo têxtil podem
chegar a 20%, com geração de resíduos que
precisam de solução adequada.
O desafio é finalizar a plataforma de
e-commerce e de market place para
integração das lojas virtuais dos vários
segmentos e regiões, dando escala à
oferta e reuso dos tecidos. A tarefa inclui
mecanismos de valuation para captação
de investimentos, a partir dos quais será
possível amadurecer e exportar o modelo
de serviço. “Estamos nos preparando para
a chegada desse momento, que certamente
será rápida diante das demandas globais,
em que estender o ciclo de vida dos
materiais é essencial.”
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Ectas
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Procytec

Saneamento sob medida

Na onda do reúso

“Optei pelo saneamento para deixar aos
meus filhos e netos um mundo melhor do
que encontrei”, revela o empresário Paulo
Scheidemantel, ex-criador de gado no
Mato Grosso e dono de concessionária de
automóveis que decidiu abraçar o novo
projeto do amigo e agora sócio, Paulo
Henrique Scheidemantel, focado em
soluções mais eficientes, práticas e baratas
para tratamento de água e esgoto.
Desta forma, em 2012, a Ectas
Saneamento mudou de perfil: antes restrita
a serviços de projetos, passou a fabricar
estações compactas e customizadas
conforme a demanda, com redução do
consumo de energia em 70%, além do
custo por metro cúbico tratado quase 50%
inferior ao do serviço convencional prestado
pelas concessionárias de saneamento.
Os ganhos resultam do projeto dos
equipamentos, com tanques que empregam
resinas reforçadas com fibra de vidro de
forma a facilitar a instalação e aumentar a
eficácia do tratamento com base nas várias
tecnologias existentes no mercado, do lodo
ativado ao sistema biológico.
“O potencial é gigantesco”, avalia Sisti,
tendo em vista o aperto das normas
ambientais e o desafio para a universalização
do saneamento básico no Brasil. Após o
reconhecimento de prêmios importantes no
mercado nacional, a empresa voltou o olhar
para o exterior. A participação no ICV Global
coroou os planos: “Assimilamos práticas
para entender os mercados e ir longe”,
ressalta o empresário. A primeira
experiência ocorreu em 2015 em Gana,

Ter na prateleira uma tecnologia eficiente
e de menor custo para retirar óleos, graxas
e outros poluentes orgânicos após o
tratamento de efluentes, com a vantagem
de deixar a água residual em boas condições
de reúso, é, por si só, um trunfo para
exportações. Afinal, a preocupação com a
escassez hídrica é global. No entanto, há
algo mais a considerar: o fato de o princípio
ativo desse processo inovador provir da
flora brasileira.
A origem natural e renovável da matériaprima tem o potencial de agregar valor
para o sucesso do negócio. Pelo menos é
essa a aposta da Procytek, sediada em São
Paulo (SP) com dezesseis funcionários e
faturamento de R$ 11 milhões por ano, que
pode dobrar após mudanças no modelo de
negócio para se tornar mais fortalecido,
visando à internacionalização.

Soluções customizadas reduzem
custo do tratamento de efluentes

na África, com a venda para um projeto de
uma empreiteira brasileira.
O impulso deve ocorrer com a atual
menina dos olhos: a novíssima estação
de tratamento supercompacta, em
desenvolvimento para atender à demanda
residencial em regiões sem coleta de esgoto
sanitário, substituindo as tradicionais
fossas e possibilitando o reuso da água.
A estratégia é nos próximos cinco anos
instalar fábricas na América Latina, além
de uma no Nordeste do Brasil. Com isso,
a meta é dobrar o faturamento de R$ 4
milhões, previsto para 2017, seguindo
forte no mercado nacional. Nova frente
está nos shoppings centers, “que hoje
instalam estações de tratamento nos
estacionamentos como vitrine”.

“O mote comercial é viabilizar a maior
escala à cultura de reúso da água”, afirma
Gustavo Almeida, diretor da empresa
criada na década de 1990 pelo pai,
Hamilton Simões de Almeida, ex-diretor
de uma multinacional de lubrificantes
industriais. Ao iniciar o negócio, o objetivo
foi prestar serviços de descontaminação
em fábricas e, para isso, testava substâncias
capazes de reter óleos. “Foi quando
descobriu que um determinado composto,
obtido de uma planta bastante conhecida
no Brasil, não apenas separava o
contaminante da água, como a deixava mais
limpa”, conta o diretor.
Em 2010, a empresa já havia formulado
diversos produtos para descontaminação
com custo inferior ao de métodos
convencionais à base de ácidos e soda
cáustica que atendiam às normas

Tecnologia de base
vegetal viabiliza o
reuso de água
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Piscis

Tilápias que não poluem
para descarte final sem permitir o
aproveitamento da água. O salto veio três
anos depois, por meio de parceria com a
VentilAQUA, grupo português que havia
desenvolvido equipamento capaz de
potencializar o reúso do recurso hídrico
juntamente com a aplicação do produto
brasileiro. Desta forma, chegou-se a
custo 35% menor em comparação aos
valores cobrados pelas companhias de
abastecimento para tratar o efluente e
fornecer a água. Diante do potencial do
negócio, a empresa portuguesa começou
a fabricar as máquinas no Brasil para
acesso mais fácil ao mercado nacional e
da América Latina.
“O ICV Global nos deu coragem para
avançar na área internacional”, ressalta
Almeida, lembrando que durante as
atividades de formação foi definida
a estratégia: a comercialização dos
equipamentos a partir de diferentes
formatos de parceria. No caso dos
produtos químicos, devido à maior
dificuldade normativa de exportação, o
alvo será o mercado interno. No Brasil,
a Procytek tem cerca de 80 clientes
com mais de 30 estações automáticas
de tratamento em operação, permitindo
o reúso de 750 mil metros cúbicos
mensais de água e a redução de 52% dos
resíduos que precisam ser destinados a
aterros ou incineradores.
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Com duas vezes e meia o tamanho da
Baía de Guanabara, o gigante Castanhão,
formado pela barragem do rio Jaguaribe,
no Ceará, é o maior açude público para
múltiplos usos do Brasil. Foi inaugurado
em 2003 para fornecer água à Região
Metropolitana de Fortaleza, irrigar
lavouras, matar a sede dos animais de
criação, abastecer casas na zona rural
e possibilitar projetos econômicos para
melhorar a vida dos sertanejos. Desta
forma, a piscicultura se desenvolveu no
reservatório como importante atividade
geradora de emprego e renda. Com uma
questão ambiental: o que fazer com o
resíduo oriundo do tratamento das tilápias
para comercialização?
Em busca de uma solução que não o
despejo das vísceras no manancial hídrico,
o empreendedor André Siqueira fez
pesquisas, mobilizou produtores locais e
achou o pulo do gato: transformar o resíduo
em óleo para fazer ração animal e em
composto orgânico que pode virar biogás
destinado à geração de energia.
No reservatório, chegou-se a produzir
mais de 18 mil toneladas anuais de peixe,
gerando 10% do peso como resíduo após o
abate. “No começo, a resistência foi natural,
porque o esforço para encontrar uma saída
dava visibilidade aos impactos da atividade”,
conta Siqueira, que chegou à região no
contexto da inauguração do açude para
assistência técnica a grupos de avicultores.
Diante da inexistência de rede elétrica
à beira do açude, para tornar o projeto
viável foi necessário lançar mão de uma

Resíduos do processamento de tilápias
enriquecem ração animal

engenhoca movida por bateria de carro,
ocupando o prédio de um antigo depósito
de botijão de gás. Assim, após a injeção
de R$ 120 mil de um edital de inovação
em 2009, nasceu a Piscis, pequena
empresa que tem três funcionários e
processou até o momento cerca de 600
mil quilos de vísceras de peixe. Em 2016,
o resíduo resultou na produção de 20 mil
litros de óleo, fornecido para fábricas de
ração, com faturamento de R$ 390 mil.
Outros R$ 180 mil anuais são obtidos via
prestação de serviços, como consultoria.
“Desenvolvemos tecnologias para
transformar problemas em oportunidade
de negócio”, aponta Siqueira.
Um dos desafios, identificado em 2015
a partir dos impactos à piscicultura da
região causados pelo longo período de
seca, é “olhar para fora, diversificando
estratégias e reduzindo riscos”. Entre

as possibilidades, está a exportação do
modelo de aproveitamento dos resíduos,
com pacotes tecnológicos focados em
países produtores de tilápia – inspiração
reforçada durante a participação
das oficinas do ICV Global. “Foi uma
experiência valiosa para ampliar parcerias”,
diz o empresário, mostrando com orgulho
o logo do projeto estampado no site da
empresa, juntamente a reconhecimentos
como o Prêmio Finep, na área de inovação
e sustentabilidade. Da usina móvel sobre
carreta para coleta, armazenamento e
processamento dos resíduos onde os
peixes são abatidos à tecnologia para
criação de tilápia com reúso de água, o
leque de soluções em estoque é variado.
Vai além da piscicultura. Inclui o projeto
de também reaproveitar sobras em
frigoríficos que processam a produção
pesqueira no mar.
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Lap Mosaicos

Oka

Diferencial na parede
O desafio de aproveitar não somente
a grande diversidade natural de pedras
brasileiras, mas também o refugo gerado
em pedreiras, inspirou a Lap Mosaicos, de
Limeira (SP), a inovar e se diferenciar nos
segmentos mais requintados da decoração
e da construção civil. “Como não achava
no mercado produtos com a beleza e a
qualidade que queria, passei a fabricá-los”,
diz a empresária Rita Carmona, assídua
em eventos e feiras internacionais para
prospecção de oportunidades. “A cada
investida, percebia que tínhamos grande
vantagem em setor tão pouco explorado”.
De fato, o Brasil figura entre os maiores
exportadores de pedras exóticas, mas em
forma de chapas in bruto, sem agregar
valor com criação e acabamentos. Ocupar
esse espaço passou a ser a estratégia da
empresa, que obtém na região de Vitória
(ES) a principal matéria-prima: os resíduos
dos processos de corte e polimento de
mármore, quartzito e granito, entre outros.
A partir desses materiais de refugo,
juntamente com pedras de rara beleza
extraídas de diferentes regiões do País,
como Amazônia, Cerrado e Caatinga,
são produzidas 2 mil peças mensais para
lojas de revestimentos – embora a fábrica
tenha capacidade de fazer dez vezes mais,
preparada para novas demandas.
De olho no mercado externo, após
participar da plataforma Passaporte para
o Mundo, realizada pela Apex-Brasil,
o passo para o ICV Global foi natural.
A empresária integrou a missão
comercial à Colômbia, oferecida pelo
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Aposta na mandioca
projeto em 2017: “O despertar para a
sustentabilidade como um diferencial
competitivo”.
Com foco no tema e melhor gestão, diz ela.
“A expectativa é ter 30% do faturamento
representado pelas exportações”.
Em 2017, a seleção da empresa para o
World Design Summit, em Montreal, no
Canadá, poderá impulsionar o objetivo.

Mosaicos valorizam pedras brasileiras
na construção civil

O galpão de uma chácara em meio ao
verde dos arredores de Botucatu (SP)
é o nascedouro de um negócio que dá
os primeiros passos para um dia fazer a
diferença dentro de um segmento que
cresce a cada dia: o das bioembalagens.
No local funciona a Oka, pequena empresa
produtora de potes, bandejas, colheres,
caixas e outros recipientes à base de
mandioca – sim, a brasileiríssima raiz com
a qual se produz a tão popular farinha,
além de inúmeras aplicações industriais.
No caso das embalagens, a matériaprima obtida do vegetal é a fécula, com
atributos de sustentabilidade que vão da
origem natural e renovável à geração de
lixo zero, pois o produto é biodegradável
– e também atóxico, sem uso de resinas
ou químicos perigosos à saúde. “No ano
2000, sensibilizada com os problemas da
gestão do lixo no País, li uma notícia sobre
novas tecnologias a partir da mandioca,
desenvolvidas na Universidade Estadual de
Campinas, e firmei parceria com a equipe de
pesquisadores para lançá-las
no mercado”, conta a designer Erika
Cezarine Cardoso.
A primeira experiência foi o
fornecimento piloto de 20 mil caixas
para ovos à Fazenda da Toca, voltada
à produção orgânica e agroecológica,
no interior de São Paulo. O projeto é
diversificar a linha de produtos e atingir
escala industrial, com capacidade de
produzir 280 mil peças mensais, a partir
de nova máquina mais potente para
moldagem que começará a operar em 2017.

Embalagens de ovos são produzidas
com matéria-prima vegetal

Para mudar de patamar, a empresa
reformulou o modelo de negócio,
integrando um novo sócio, Marcelo Benine,
mais voltado à gestão administrativa e
financeira. Com isso, dividiu-se em dois
segmentos – um voltado à pesquisa e
desenvolvimento para licenciamento de
produtos biodegradáveis e outro para
a fabricação das embalagens. A ideia
no longo prazo é investir na exportação
mediante a venda da tecnologia. A
participação no ICV Global foi o primeiro
degrau: “Agora sabemos a importância de
comunicar valores e diferenciais de
forma profissional”.

49

Ratorói

Engpiso

Fora da caixinha
Adquirir plásticos junto a uma
associação de coletores de materiais
recicláveis ou a indústrias que geram
sobras nos processos de produção foi o
caminho encontrado pela designer Flávia
Vanelli para iniciar um negócio fazendo
diferente. “Não queríamos repetir o
modelo baseado apenas em produção,
faturamento e competitividade”, destaca
a empresária. A quebra de paradigmas
provém da escola de design em que
se formou, a Orbitato, na pequena
Pomerode (SC). Lá são realizados cursos
com cérebros de renome nacional, sem
a necessidade de que os jovens locais
tenham que migrar para se formar em
temas fora da caixinha na capital.
Desta forma, em ambiente propício ao
novo, a empresa Ratorói fabrica criativos
laminados de plástico reciclado para
fornecimento à produção de tags, sapatos,
bolsas e outros acessórios de moda.
A técnica mantém o padrão original de

Plásticos gerados
após o consumo
embelezam
acessórios da moda

50

Alternativa na construção
cores dos materiais separados do lixo, sem
pigmentação ou uso de químicos. “Há uma
corrida para o desenvolvimento de novos
materiais no nicho vegano, sem origem
animal”, explica Vanelli. Nesse caminho,
a alternativa dos sintéticos, vindos do
petróleo, faz mais sentido se estiver
associado à reciclagem e a questões sociais
como o comércio justo.
Assim, a empresa iniciou parceria para
fornecimento do material, chamado
Byeplastic, para o projeto do designer
indiano Mahmmat Schetty, que o mistura
a outros resíduos, como juta e câmaras de
pneus, visando à exportação para a Europa.
Os olhares se voltam para o mercado de
luxo italiano. A Califórnia, palco de uma das
missões comerciais do ICV Global, da qual
a empresária participou, também atrai.
“Foi importante a troca de experiências
entre empresas que trilham o mesmo
caminho de desafios, algo muito corajoso
para um país como o Brasil”.

Primeiro foi a tecnologia de pintura
à base de água, em lugar de derivados
tóxicos, para revestimento de instalações
industriais e hospitalares. Depois,
surgiu o piso de fibra de vidro e, mais
recentemente, chegou a inovação para
reaproveitamento do concreto nas obras.
De novidade em novidade, a baiana
Engpiso, de Salvador, vive hoje o momento
de se abrir para o mundo. “Mais que
produtos ou serviços, planejamos vender
conhecimento, oportunidade incomum
para uma pequena empresa do Nordeste
no ambiente de retração econômica”,
orgulha-se Raymundo Dorea.
A participação da empresa na missão
comercial ao Vale do Silício, na Califórnia,
como atividade do ICV Global, levou a um
projeto de reestruturação, com a criação
de novo perfil jurídico para tratar dos
segmentos digitais voltados ao mundo
das smartgrids e internet das coisas:
“É questão de sobrevivência, no atual
contexto do mercado em crise”, justifica
o empresário, que iniciou a corrida na
década de 1990 percebendo que “os pisos
eram tratados como subproduto nos
projetos de engenharia”.
Desta forma, o engenheiro levou para o
mercado baiano soluções inovadoras de
piso e revestimentos, com o diferencial
de reduzir o uso de materiais tradicionais
como aço e cimento, diminuindo
impactos aos recursos do planeta. Ao
participar de feiras no exterior e de obras
importantes, como a da fábrica da Ford em

Novos materiais substituem aço
e economizam cimento

Camaçari (BA) e das arenas Fonte Nova e
Pernambuco, construídas para a Copa do
Mundo, a empresa adquiriu visibilidade e
maturidade para novos avanços. Um deles
consistiu no uso da chamada “fibra sintética
estrutural”, que dá resistência a pisos e
paredes com potencial de fornecer para a
China. Em paralelo, a empresa inovou em
materiais de acústica e até desenvolveu
piso que faz drenagem e reaproveita água.
“Além dessas”, conclui Dorea, “há soluções
térmicas pensadas para países de clima
quente”. Tudo indica que a história não
vai parar por aí.
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CONSUMO CONSCIENTE
O poder do consumo consciente por
parte de indivíduos, empresas e governo é chave para se influenciar políticas e
práticas produtivas de menor impacto ao
meio ambiente e às condições de vida das
pessoas. Em nível global, há mercados que
se destacam por valorizar diferenciais de
sustentabilidade, das tendências da moda
à demanda por cosméticos naturais. O ce-

nário é reforçado por padrões normativos
ambientais e sociais, como as regras contra uso de trabalho análogo ao escravo,
cada vez mais exigidos para a venda de
determinados produtos. Na corrida por
chances do comércio exterior, quem se
preparar agora sairá na frente quando o
quadro de exigências se tornar maior e
mais complexo.

Maria Oiticica

Questão de estilo
A beleza exótica dos colares pendurados
nas paredes chama atenção. Alguns são
de flores de babaçu; outros, de cortiça
com inajá, ou de macramê com cipós, além
do “açaí 33 voltas”. Os nomes não deixam
dúvidas sobre a origem: a biodiversidade.
Naquela casa da bucólica Rua Visconde
de Carandaí, no Jardim Botânico, Rio
de Janeiro (RJ), funciona não somente
o showroom, mas o quartel-general da
designer amazonense Maria Oiticica – e
da marca de acessórios que leva o seu
nome. A batalha está em avançar no
mercado aliando estilo à brasilidade e
à sustentabilidade. Com uma arma que
pode fazer a diferença: sementes e fibras
da Amazônia, debulhadas pelas mãos de
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extrativistas para inspirar a criação artística,
ganhar ares de sofisticação e assim reluzir
nas passarelas da moda, com ganhos para
todos desde a floresta que precisa ser
mantida em pé.
Tudo começou quando o marido
precisou dar um presente típico da terra à
curadora de um museu americano: “Sugeri
um colar, mas como não achei um modelo
de melhor estilo nas lojas de artesanato
em Manaus, comprei várias peças, as
desmontei e criei uma nova”, recorda-se a
designer. O resultado veio mais tarde: com
a lembrança do belo presente sempre viva,
a curadora comprou quase todo o estoque
do atelier que Oiticica acabara de montar,
no Rio de Janeiro, em 2003. A ideia de

fazer peças com alma brasileira pegou e
um ano depois a empreendedora já abria
o primeiro ponto em shopping center, até
que enfim veio a primeira exportação: 53
mil peças para a “Semana Brasil”, da rede
americana Macy’s.
“Foi uma loucura, porque a Amazônia
estava no período de cheia dos rios e não
havia sementes de jarina e flores de inajá
suficientes para a encomenda, sendo
necessário acionar redes de artesãs em
vários locais do País”, conta Oiticica,
desde menina habituada a lidar com
objetos da floresta levados para casa
pelo pai, tradicional comerciante que
negociava gêneros alimentícios nas
comunidades ribeirinhas em troca de
produtos extrativistas para revender na
cidade grande.
Hoje com treze funcionários e três
lojas na capital carioca, a marca busca
alternativas para superar a queda de
vendas devido à situação econômica do
País. Para a empresária, a exportação é
uma saída. “Os produtos encantam, mas

Maria Oiticica transforma sementes
e fibras amazônicas em peças de alto
valor agregado

é preciso fôlego para encarar o atual
momento”, avalia a empresária. Matériaprima, frete para recebê-la e esterilização
das sementes representam 30% do
custo total, o que obriga agregar valor.
A empresa mantém um projeto social
em que 30 mães de baixa renda são
remuneradas para fazer a montagem de
brincos e colares enquanto aguardam o
atendimento médico dos filhos no hospital
pediátrico do Instituto Fernandes Figueira.
“Usamos menos do que deveríamos
nossos atributos socioambientais”, admite
Oiticica, reforçando o aprendizado no ICV
Global. “Lá entendemos as barreiras para
conseguir ultrapassá-las”.
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Algodoeiro

Colorido pela natureza

Reinvenção da beleza

Criada em 2007, com foco nas vendas
para turistas, a Algodoeiro, pernambucana
de Caruaru, planejou aproveitar o filão da
moda sustentável por meio da produção
de roupas de algodão que já nasce colorido
nas plantações, sem a necessidade
de tingimentos químicos. Na época, a
Embrapa de Campina Grande (PB) já
havia desenvolvido a tecnologia junto
à agricultura familiar e a oportunidade
parecia clara. De fato, o boom do produto
ecológico, ditado pelas tendências da moda,
foi animador. Até que a seca dos últimos
seis anos reduziu drasticamente a matériaprima, obrigando o negócio a ajustar o alvo.
Como caminho, tentou-se investir no
apelo do algodão orgânico, insumo que tem
um único fornecedor no País, mas a ideia

O ambiente não poderia ser mais
indicativo dos diferenciais lá cultivados.
Basta olhar para as paredes. No hall, em
meio a samambaias, a placa da famosa
certificação Ecocert em destaque atesta
a origem natural e orgânica. Ao lado, os
dizeres: “fábrica sustentável” e “produto
vegano”. “Para além da beleza, o desafio é
trazer verdade e originalidade em tudo que
se faz”, aponta a empresária catarinense
Soraia Zonta, tendo à frente um quadro
repleto de anotações em post-it com
providências de planejamento.
Não por acaso, a Bioart, criada em
Tijucas (SC), está na fronteira de um
nicho de mercado que cresce a cada dia,
o de biocosméticos – com destaque para
máscaras de tratamento facial e toda
uma linha de produtos para maquiagem
comprovadamente naturais, saudáveis e
amigáveis ao meio ambiente. “Quando ouvi
grandes marcas dizerem que não é rentável
fazer produtos naturais e que o mundo
não estava preparado para isso, fiquei
sensibilizada e decidi fazer algo porque o
meu universo não é igual ao deles e tem
gente pensando diferente”, conta Zonta,
hoje habituada a fazer palestras sobre
empoderamento feminino e novos valores
para uma vida mais sustentável.
O salto ocorreu quando a empresária,
alérgica a cosméticos tradicionais,
descobriu os poderes das argilas em
benefício da pele e montou uma empresa
para fornecê-las ao mercado. Em 2012,
após também ter se aventurado como
dona de spa, optou por largar as atividades

Algodão colorido tem foco
no mercado do turismo
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Bioart

esbarrou nos obstáculos da crise econômica
brasileira e seus impactos ao turismo.
“Insistindo nos diferenciais ambientais,
partimos então para um novo ciclo de
produtos, à base de algodão convencional,
só que tingido manualmente por corantes
vegetais”, afirma o empresário Valtécio
Pedro. Animada com o nicho, a empresa
foi além: iniciou projeto em parceria com
o Sebrae e o Instituto de Tecnologia de
Pernambuco (Itep), do governo estadual,
visando desenvolver o tingimento natural
com cartela de 120 cores, a partir de quatro
plantas regionais, para atingir
escala comercial.
Foi quando surgiu a oportunidade de
participar do ICV Global, com perspectiva de
exportar, mas a empresa voltou a enfrentar
barreiras. O projeto acabou engavetado em
consequência do corte de verbas públicas
para o Itep. A ideia seria inicialmente
exportar camisetas em três cores naturais
para o Canadá. “De todo modo, a experiência
nas oficinas para exportação nos fortaleceu
para o mercado interno”, completa Valtécio
Pedro. Hoje, das 5 mil peças mensais que
fabrica, 1,5 mil recebem corantes naturais
por meio de processos manuais, mantendo a
pegada da sustentabilidade.

Soraia Zonta planeja exportar produtos
naturais e orgânicos para maquiagem

anteriores e criar a atual fábrica – decisão
tomada depois de constatar que produtos
ditos naturais, comprados de terceiros para
tratamento de seus clientes, continham
misturas indesejáveis. O negócio decolou
com as novas tendências de mercado
e a chancela de selos internacionais
de qualidade e origem dos produtos,
abrangendo expressiva diversidade de
matéria-prima da flora brasileira, do baru do
Cerrado à andiroba da Amazônia, no total
de mais de 50 itens.
A empresa tem registrado crescimento
de 30% ao ano e, com a participação no ICV
Global, avançou no projeto de exportação,
que deve ser iniciada ainda em 2017 ou
2018. Após a missão comercial à Califórnia
(EUA), proporcionada pelo projeto, Zonta
abriu janelas para atrair investidores e
aumentar a capacidade produtiva.
Os preparativos incluem ações de branding,
marketing e embalagem, adaptada à
identidade brasileira. O networking foi
ponto forte: “Dando as mãos, podemos
fortalecer a cadeia da sustentabilidade”.
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Bio Vegan

Brasil Mate

Inquietude vegana
No início, a produção de cosméticos
naturais e fitoterápicos ocorria no fundo
de casa, para venda porta a porta. Depois,
o alvo passou a ser não o consumidor
final, mas o uso profissional em clínicas de
estética, começando pelo fornecimento
de cremes para massagem. Até o dia em
que a fábrica se estruturou e incorporou
inovação, como a nanotecnologia para
aumentar a eficácia dos produtos em
menos tempo, tendo hoje uma carteira
de 160 itens. “Quando se trabalha a
sinergia das plantas, chega-se a resultados
diferenciados”, ressalta a farmacêutica e
homeopata Maria de Lourdes Vertuan,
inquieta com a deficiência da saúde pública
e a rotina de fazer mais do mesmo.

Liana e Maria de Lourdes produzem
cosméticos naturais para exportação

56

Energia vegetal
A busca pelo novo implicou em
adaptações do negócio, baseado na
valorização do bem-estar e do meio
ambiente. Na primeira mudança, a Bio
Vegan, sediada em Araquari (SC) sob o
comando de Liana Vertuan Gonçalves,
decidiu adequar sua marca pioneira,
La Vertuan, para distribuição em
farmácias, na estratégia de reduzir a
dependência dos esteticistas e ampliar
o perfil de clientes. O plano é atingir
200 pontos de venda em 2017, além de
novas ousadias no mercado. A ideia de
exportar estava latente desde quando a
empresa participou do programa Minha
Primeira Exportação, do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços,

mas não seguiu adiante devido a
dificuldades técnicas e burocráticas.
Mais recentemente, a estratégia foi
retomada com mais investimentos.
Para competir mundialmente no
segmento de cosméticos verdes,
a empresa lançou em 2016 novos
produtos naturais e veganos – sem
uso animal, conservantes, derivados
de glúten e lactose. Uma das
possibilidades, o mercado mulçumano,
por exemplo, exige produtos livres
de álcool. Dos esfoliantes corporais a
loções hidratantes e gel para banho,
uma das novidades da linha Bio Vegan
é o sabão extraído da casca de quinoa,
além alisantes naturais de cabelo, com
foco nas vendas externas.
Os preparativos para exportar,
com a definição de mercados-alvo e
melhorias na embalagem prevendo
o uso de plástico verde oriundo da
cana-de-açúcar, tomaram corpo.
A partir do ICV Global, as ações
de marketing priorizaram os
diferenciais de sustentabilidade dos
produtos para além dos apelos da
matéria-prima natural, renovável e
saudável, envolvendo também a área
produtiva. Nos jardins da fábrica,
sistemas de captação de água da
chuva e tratamento de efluentes que
nutrem as plantas são vitrine de boas
práticas, juntamente com as placas
solares que geram energia no teto do
estacionamento.

Depois de conhecer as maravilhas
energéticas de uma bebida de erva-mate
na Alemanha, onde viveu por algum tempo,
o empreendedor Fernando Martinelli
trouxe a ideia para o Brasil, pensando
explorar fontes naturais de cafeína. De
imediato, montou um time de especialistas
da Universidade Federal de Santa Catarina
para desenvolvimento de fórmula, testes de
sabor, pesquisas de mercado e projeto de
rótulo com a identidade brasileira.
Desta forma, nasceu a Brasil Mate,
empresa que em 2015 lançou a marca
Waker – bebida que contém dois famosos
ingredientes da biodiversidade brasileira:
a erva-mate da Mata Atlântica, obtida por
processo especial de tostagem para reter
cafeína, e o guaraná da Amazônia. Para
avançar no mercado, foi estruturada uma
logística de operações em que o extrato é
feito em Joinville (SC) para envase em Tietê
(SP) e estocagem em Guarulhos (SP).
Com produção de 300 mil latas por ano
para venda no Rio de Janeiro, São Paulo,
Brasília, Santa Catarina e Nordeste, a mira
está no chamado “consumidor diurno”,
que busca estimulante para melhorar o
desempenho e aumentar a disposição
em atividades como trabalhar, estudar
e praticar esportes. “A cafeína natural é
lentamente absorvida pelo organismo, ao
contrário dos energéticos sintéticos”, explica
Martinelli, lembrando que a concorrência
no setor é acirrada, com a existência de mais
de 100 marcas. Destacar-se pela pegada
natural, baixa caloria e sabor é estratégico,
também olhando para as exportações, a ser
iniciada via e-commerce.
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Flávia Aranha

Farofa.la

Padrão da natureza
Nos fundos da loja no charmoso bairro
da Vila Madalena, em São Paulo, calças
penduradas no varal à frente do escritório
da marca estão prontas para tingimento.
As peças acabaram de passar por rústicos
processos manuais de lavagem, realizados
ali mesmo, ao ar livre, à vista dos clientes.
Como uma sessão de alquimia, os tecidos
são mergulhados em dois grandes
caldeirões com água fervente contendo
produtos naturais para retirar impurezas
e fixar pigmentos de plantas que serão
misturados ao conteúdo borbulhante, com
colheres de pau, na etapa seguinte. Ao
lado, no atelier, um grupo de costureiras
dá estilo final às roupas de alto padrão
de qualidade que carregam estampas
emprestadas pela floresta.
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Snacks do bem
A matéria-prima, estocada na edícula,
inclui folhas, fibras, cascas e sementes de
espécies como catuaba, urucum, romã,
acácia e pau-brasil. Delas saem as cores
e padronagens exclusivas dos produtos
da vitrine, vendidos por profissionais
dedicadas a contar histórias por trás
deles – para além das referências sociais,
culturais e ambientais já contidas nas tags
das peças. Nos cabideiros, destacam-se, por
exemplo, vestidos de seda com estampas
de “impressão botânica” – sim, feitas por
delicados processos que comprimem folhas
entre camadas de um rolo de tecido. Isso
sem falar de sapatos com “couro” de fibra
de bananeira e de colares com cerâmica do
Vale do Jequitinhonha (MG).
Dar cores e padrões naturais à moda
a partir de insumos renováveis, sem uso
de insumos químicos tóxicos, é a alma da
marca Flavia Aranha. Rastrear a origem
da matéria-prima e incluir pequenos
produtores, buscando corantes da
tradição familiar, são pilares do negócio.
“O mercado demanda novos valores”,
ressalta a empresária, ao lembrar que
seguiu um novo caminho porque o glamour
da indústria da moda convencional não
era compatível com seus conceitos e
princípios. Criada em 2008, a empresa
busca inovações em tingimento natural
de tecidos mediante estratégias
que objetivam formar uma rede de
fornecimento humanizada, valorizando
todos os elos da cadeia produtiva e
estimulando um ecossistema
consciente na moda.

Impressão botânica confere
charme especial à moda

Novidades, como o vermelho extraído
do crajiru, a nova vedete amazônica, e
corantes com propriedades de absorção de
UV (radiação ultravioleta), estão sempre
acompanhadas do fator social, de interação
com comunidades – assim como ocorre
em Urucuia (MG), onde a marca busca
inspiração para futuros lançamentos e
fornece apoio técnico e comercial. Tudo
indica que o caminho está correto: em
2016, o faturamento atingiu R$ 2,5 milhões,
26% a mais que em 2015.
“Ao percebermos que mercados
estrangeiros valorizam mais esses
diferenciais do que o brasileiro, decidimos
fortalecer o conceito internamente para
depois avançar no exterior”, conta Aranha.
A participação no ICV Global foi chave:
“Planejávamos investir em tecnologia para
fazer produtos básicos e vender volume,
mas mudamos a estratégia e iremos
priorizar o mercado de luxo europeu,
agregando valor com a diversidade e a
riqueza cultural brasileira”.

A vontade de achar uma alternativa ao
stress do trabalho no mercado financeiro
aliada ao hábito de ler rótulos de alimentos
para entender o que há por trás deles levou
o empreendedor André Melman a abrir um
negócio que começou como uma plataforma
de experiências gastronômicas e educação
alimentar e culminou na venda de snacks
artesanais saudáveis.
Além da origem natural e da produção pela
agricultura familiar, sem componentes químicos
ou gordura hidrogenada, a Farofa.la tem como
diferencial a venda on-line de assinatura
para fornecimento mensal de kits reunindo
dez variedades em cada caixa. “Nossa marca
registrada é a curadoria e o desenvolvimento
de produtos de ótimo paladar, aprovado por
degustações, quebrando o preconceito de que o
natural não tem gosto de nada”, afirma Melman.
Os produtos permitem hábitos de alimentação
saudável, com praticidade e facilidade de
consumo. Em 2016 foram vendidas 200 mil
unidades, no total de 25 tipos de snacks,
incluindo novidades criativas como o mix de
beterraba in natura com polvilho e farinha de
arroz – tudo assado, sem glúten ou lactose.
Alguns agregam fatores funcionais, como a
opção contendo tâmara, banana e amendoim,
energizante para a prática de esportes.
O plano para 2017 é dobrar de tamanho por
meio de novas parcerias comerciais, inclusive com
companhia aérea para venda em voos. “A ênfase
atual é cuidar da cadeia de fornecedores para
que possam nos acompanhar no crescimento”,
revela o empresário. Segundo ele, a exportação
é um passo para o futuro, já fortalecida com a
participação da empresa no ICV Global.

59

Feitiços Aromáticos

DESENVOLVIMENTO LOCAL

Criações sensuais
Quando largou o emprego numa
multinacional e usou o dinheiro da
rescisão para montar junto com o marido
um negócio de produtos esotéricos, a
empreendedora paulistana Raquel da Cruz
não imaginava o mundo que se abriria à
sua frente. “Foi como passar na catraca do
ônibus e não ter como voltar atrás”, ilustra.
Na virada dos anos 2000, o mercado do
esoterismo e autoajuda estava a todo vapor,
mas com o tempo foi necessário buscar
opções. Dos incensos, óleos essenciais,
ervas, amuletos e outros itens criados para
atrair boas energias e garantir o conforto
da mente, a empresa Feitiços Aromáticos
deu um passo estratégico ao diversificar
o portfólio, agregando produtos naturais
e sensuais, como óleos de massagem e
espumas de banho.
Assim, entre os 400 produtos em carteira,
um carro-chefe é um lubrificante íntimo
feminino – o “Segredinho”, que divide o
sucesso das vendas com o gel excitante
“Total Chock”, feito com extrato de jambu, a
erva amazônica bastante usada na culinária
da região com a característica de causar
certo tremor dos lábios. “O produto teve

Produtos eróticos
naturais são
armas para a
conquista do
mercado externo
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grande aceitação no Chile, revela Cruz.
Além da origem natural e da eliminação
de químicos tóxicos, os diferenciais
abrangem questões sociais. A própria
localização da fábrica, em Itaquera, Zona
Leste de São Paulo, é um indicativo: “Desde
o início, temos o objetivo de gerar emprego
local e outros benefícios à região, vítima de
constantes preconceitos”.
Após entrar no mercado chileno e
vendas antigas para Portugal, a empresa
se preparou para novas incursões
internacionais ao participar do ICV
Global. “Repensamos a forma de usar
nossos atributos de sustentabilidade e
implantamos procedimentos de gestão que
nos colocam lado a lado com as grandes
empresas”, diz a empresária. A meta é
aumentar a fatia das exportações no
faturamento, que em 2016 atingiu
R$ 2,5 milhões, com mais de 500 pontos
de venda no Brasil. Para isso, novos
produtos estão por vir no rastro do
recém-lançado “Titanium” – poderoso vaso
dilatador à base de extrato de catuaba
e guaraná, indicado para melhorar a
performance masculina.

Priorizar o uso de mão de obra, produção e matérias-primas locais figura entre
os principais itens da chamada “nova economia”, baseada em valores socioambientais, e está incluído entre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da
ONU. Desta forma, o desenvolvimento de
inovações de baixo impacto e negócios

geradores de renda deve ocorrer por meio
de processos participativos para engajamento da sociedade. A valorização do
comércio justo e das boas relações com
comunidades é apontada como fator estratégico para o sucesso das empresas e
do chamando “investimento social privado territorial”.

Green Social Bioethanol

Combustível do arroz
Ao investir em microdestilarias de etanol
como solução para o aproveitamento
energético das sobras de arroz no campo,
o agricultor gaúcho Eduardo Mallmann
mobilizou parcerias com plano de
empacotar a tecnologia para transações no
mercado externo. O potencial se mostrava
promissor. Na Etiópia, por exemplo, projetos
em campos de refugiados distribuíam
fogões a etanol – até porque já não havia
mais madeira na natureza para uso como
lenha – e o combustível vinha do Brasil.
A inovação carregava como diferencial
a independência energética a partir da
geração de energia limpa (comparada com
o poluidor carvão) e oriunda de resíduos da
própria produção agrícola da comunidade.
O apelo social motivou o empreendedor
a também fabricar geradores de energia
movidos com etanol do arroz, dando maior
autonomia aos produtores rurais. Para
isso, reuniu especialistas e montou a Green
Social Bioethanol, empresa que chegou
a fazer projetos para uso do melaço da
cana como combustível, na Guiana, além

Nova tecnologia esbarrou em
dificuldades do mercado de etanol

de outros na Nigéria, que acabaram não
vingando em razão de crises políticas no país.
“Foi quando decidimos priorizar negócios
com empresas, sem dependência dos
governos, e o ICV Global se encaixava
perfeitamente ao momento de reviravolta”,
ressalta Gaston Kremer, integrante do
time da empresa como especialista em
relações internacionais. De fato, o plano
de exportar parecia perfeito, tendo em
vista o prestígio do Brasil pelo uso do
etanol da cana. Surgiram dificuldades
gerenciais e comerciais. Para completar,
empreendimentos da empresa no Sudão e
Nigéria acabaram impactados pela flutuação
do câmbio. Dependente de capital intensivo,
o negócio perdeu o fôlego e foi encerrado.
“O mercado quer soluções, mas em muitos
casos não está preparado para recebê-las”.
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Cooperflorest

Sanhaçu

Benefícios do carbono no sertão
Ao ler artigo científico que indicava
a Caatinga como bioma tropical que
mais captura carbono da atmosfera, o
pernambucano Godofredo Nadler teve
um insight: criar um modelo de negócio
para remunerar produtores rurais em
troca da conversação da vegetação nativa
como forma de compensar ou neutralizar
as emissões de gases de efeito estufa de
empresas e pessoas longe da região.
Com o advento do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), estabelecido pelo Código
Florestal para que as propriedades definam
áreas de reserva e regularizem seus passivos
ambientais, o empreendedor tirou a ideia do
papel e montou, em 2014, a Cooperflorest,
com foco na adoção de florestas nativas
do semiárido nordestino. Foi desenvolvida
metodologia própria de balanço de carbono
para a região, com base em modelos do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC). De acordo com Nadler,
há, na Caatinga, 3 milhões de hectares aptos
à compensação de emissões, com potencial
de gerar R$ 2,7 bilhões por ano de renda
para pequenos produtores locais.
Além da função social, devido às
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características naturais, “a região é a mais
barata para compensações de carbono”,
argumenta o empreendedor, lembrando
que “o custo de conservar é bem inferior
ao de plantar árvores”. No formato do
negócio, 20% das doações são retidas para
remuneração de profissionais e cobertura
das despesas operacionais. A ideia é atingir
maior escala de benefícios mediante
contratos no exterior.
Até 2017, foram fechados sete contratos
de doação, abrangendo 4 mil hectares em
22 pequenas propriedades – algumas delas,
alvo de desmatamento para abastecer
indústrias cerâmicas com lenha. “Na seca,
o dinheiro da compensação de carbono é a
saída”, afirma o produtor Francisco Cabral, o
Bolinha, dono de 27 hectares no município
de São João do Jaguaribe (CE). No local, um
oásis em meio ao sertão, o vizinho George
Feitosa trocou o gado pelo arroz, milho e
feijão e adotou boas práticas para manter a
vegetação nativa que lhe garante R$ 1 mil
por ano como compensação de carbono. “Se
desmatar vira deserto”, adverte o produtor,
orgulhoso ao mostrar as frondosas árvores
de cumaru ao lado do açude.

Muito além da cachaça
Dizem as más línguas que em
Pernambuco há dois rios – o Beberibe e o
Capibaribe – que se juntam para formar
o Oceano Atlântico. Brincadeiras à parte,
nada mais natural para quem vive na terra
de Chico Science e Luiz Gonzaga ter um
ego avantajado diante de tantas belezas
naturais e tradições culturais. Desta forma,
motivos de orgulho não faltam quando o
assunto é o ciclo da cana-de-açúcar.
O exemplo vem dos arredores de Chã
Grande (PE), a 85 km do Recife, onde a
placa retrata a autoestima pelo pioneirismo:
“Bem-vindo ao primeiro engenho do Brasil
movido a energia solar”.
No local é produzida a Sanhaçu –
“primeira cachaça orgânica certificada de
Pernambuco”. Na entrada da propriedade,
além de produtos agroecológicos, o
showroom reúne ícones daquele alambique,
com destaque para a premiada cachaça
envelhecida em barris de umburana,
aromática madeira típica de regiões
tropicais. Em 2016, o engenho produziu
20 mil litros das diferentes versões e o
projeto é dobrar até 2020, com metade do
faturamento relativa ao mercado externo.
“O ICV Global nos mostrou a necessidade
de achar caminhos para ganho de escala”,
afirma o empresário Oto Barreto.
Para avançar lá fora, os diferenciais vão
além da qualidade e paladar da cachaça.
“O foco é no engenho como um todo,
vitrine de práticas ambientais e educativas,
inclusive envolvendo o consumo consciente
da bebida”, revela Barreto. Na rota da BR
232, que liga Recife a Caruaru e diversas
cidades do agreste pernambucano, as

Oto Barreto mobiliza produtores
locais para práticas sustentáveis

instalações da Sanhaçu acolhem cerca
de 8 mil visitantes por ano e hoje tanto
o turismo rural como o pedagógico já
correspondem a um terço do faturamento
da empresa, no total de R$ 360 mil ao
ano. Cada turista paga taxa de R$ 12 com
direito a degustação para os maiores de 18
anos e visita à fábrica e canaviais.
Do aproveitamento de resíduos
agroindustriais como combustível das
caldeiras, adubo e fertilizante aos cuidados
com a água, o engenho funciona como
laboratório a céu aberto. Nas trilhas da
agrofloresta, o ambiente úmido e fresco
atrai diversos pássaros, e tudo ali demostra
o que está por trás do produto final.
“É preciso ver a cachaça com outros olhos.”
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Cachoeira Coffees
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Heide

Por trás da xícara

Poderes da erva-mate

Até bem pouco tempo atrás, o prestígio
do sagrado cafezinho diário estava no
sabor, aroma, acidez e outros quesitos
de qualidade. Tudo isso, é claro, continua
valendo, mas hoje há um novo fator que
começa a pesar na hora da compra:
a origem sustentável.
“São valores muitas vezes não aparentes,
que terão materialidade no longo prazo,
mas já podem significar ganhos de mercado
no exterior”, analisa Miriam Monteiro de
Aguiar, sexta geração da família que criou a
Fazenda Cachoeira, em Santo Antônio do
Amparo, região dos Campos das Vertentes,
Sul de Minas Gerais. No início do século XX,
o café substituiu o gado – e desde então
teve como diferencial a qualidade.
No começo da carreira, Aguiar, formada
em Sociologia, chegou a tocar projetos de
educação e desenvolvimento rural junto
aos trabalhadores locais, transformou o
casarão de 200 anos em pousada e iniciou a
lavoura orgânica de cafés especiais, em dois
hectares, “uma paixão já naquela época”.
Quando ela assumiu as atividades no
período de sucessão da propriedade, uma
das primeiras providências foi expandir
a produção orgânica, que hoje ocupa
20 hectares, certificados pelo IBD. O
café convencional, cultivado mediante
práticas de baixo impacto, abrange 39
hectares. A ênfase está na noção holística
de “solo vivo”, com equilíbrio biológico.
Além desses valores, o negócio agrega a
questão de gênero um novo atributo para
reconhecimento como “café produzido
por mulheres”. A conquista de espaço no

A tradição paranaense com cultivo,
processamento e uso de plantas
medicinais, reflexo da colonização
europeia, inspira a descoberta de nichos
promissores para incursões no mercado
internacional. A Heide, pequena indústria
localizada em Pinhais (PR), por exemplo,
produz ingredientes a partir de extratos
vegetais, principalmente para a fabricação
de cosméticos e alimentos. O carro-chefe
é a erva-mate, com inovação para atender
a objetivos específicos dos clientes no
produto final. “A base está na criatividade
e na capacidade de colocar ideias em
prática”, destaca farmacêutica Ana
Carolina Heemann.
Após registrar patente para fornecer
ingrediente natural ao Boticário, fabricante
de cosméticos na região, surgiu a primeira
experiência de exportação, em 2005, para
a China, envolvendo produto de camomila.
Até que, ao reformular estratégias, a
empresa passou a visar com maior ênfase
projetos de inovação subsidiados por
instituições do governo. O objetivo:
desenvolver nova matéria-prima a partir
da erva-mate, como alimento funcional,
contribuindo para maior valorização e
aperfeiçoamento da cadeia produtiva em
torno da planta. “O projeto de biotecnologia
foi aproveitar propriedades energéticas
e antioxidantes, indo muito além do
chimarrão”, enfatiza a empresária.
O desafio tecnológico estava em chegar a
uma fórmula que garantisse padronização
para se atingir um produto estável o
suficiente para uso industrial, mantendo

“Mulheres do café”: questão de
gênero é diferencial para exportar

mercado e visibilidade pode resultar em
melhor preço, a ser revertido em maior
remuneração para o trabalho feminino, já
apoiado por meio da formação de baristas e
cursos de degustação.
Com vendas de 450 sacas por safra, a fatia
do café orgânico – 50% do total – se destina
à exportação para EUA e Japão. A estratégia,
segundo Aguiar, é em três anos aumentar a
produção e fazer parcerias de longo prazo
com produtores locais com objetivo de
avançar também no mercado europeu. “O
desafio não é cortar custos, mas agregar
valor”, afirma a proprietária, que adotou um
novo posicionamento de marketing como
aprendizado do ICV Global.

seus efeitos benéficos. Vencida a barreira,
hoje a Heide trabalha com 90 produtos
obtidos de 40 espécies de ervas, nativas
ou não. “Damos valor para o que é nosso e
cultivado localmente”, diz Heemann. Para
ela, “a pequena indústria tem que fazer
diferente e ter segurança no fornecimento
para sobreviver”. Como diferencial, são
fornecidos ingredientes sob medida para as
especificações das indústrias.
Com seis funcionários e 90 clientes
nacionais, a empresa fez melhorias nos site
e no design e se prepara para chegar ao
mercado americano, com possibilidades
de também alcançar o alemão, japonês e
colombiano. “O risco precisa ser calculado,
mas sem sair do nosso canto as coisas não
vão acontecer”.

Rodrigo e Ana Carolina formulam
ingredientes para a indústria de cosméticos
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AGRONEGÓCIO
O agronegócio correspondeu a 23%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro,
em 2016, e está entre os principais setores
exportadores de commodities. Sua importância para a economia é proporcional aos
desafios ambientais e sociais que enfrenta
no contexto das mudanças climáticas e da
transição para um novo modelo de desenvolvimento, capaz de conciliar ganhos de
produção e conservação de recursos vitais,
como a água. Neste cenário, surgem oportunidades para negócios envolvendo soluções que vão da rastreabilidade de produ-

tos, como a carne, ao suporte para práticas
produtivas como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Em paralelo, abrem-se perspectivas em torno do desenvolvimento da
cadeia da restauração florestal, bem como
da implantação do Cadastro Ambiental
Rural, com a solução dos passivos ambientais – indispensáveis no âmbito dos compromissos climáticos brasileiros. Igualmente
promissora é a demanda pela adequação
de produtos agropecuários não alinhados
a padrões de sustentabilidade impostos por
mercados externos.
Luciane desenvolveu soluções
sanitárias para maior produtividade

Fornari

Novidades nas granjas
Na parede da sala, o brasão destaca o
sobrenome vindo do além-mar. Ao lado, na
mesinha de canto, um tabuleiro de xadrez
remete ao pensamento nas estratégias e,
à frente, no lugar de maior destaque, uma
moldura vazia desperta a curiosidade. Qual
cenário um dia, quem sabe, ocupará aquele
espaço? Um mapa-múndi mostrando rotas
de exportação? Perguntas pairam no ar.
Afinal, o que acontece quando uma mulher
de tradicional família italiana precisa largar
as aulas de dança para assumir em meio à
graxa a velha oficina mecânica de caminhões
do pai e irmãos?
Inovação é a resposta. A começar por
uma solução demandada por gigantes
da agroindústria: o equipamento para

66

desinfecção dos caminhões antes do acesso
às granjas, como controle do surto de
gripe aviária em 2005. “Quando soube da
oportunidade, vi um monte de moedinhas
caindo no cofre e chamei um antigo
encanador da família para chegar a uma
alternativa eficaz, que seria inédita”, revela
Luciane Piovezan, dona da Fornari, em
Concórdia (SC).
A região é polo de indústrias
processadoras de frango e suínos,
submetidas cada vez mais a exigências
ambientais e sanitárias que favorecem
inovações. De olho nas oportunidades, a
empresa deu novo salto com a invenção
de uma máquina destinada a desinfectar
ovos férteis para produção de pintos.

Com um diferencial: o banimento do
formol, produto cancerígeno proibido
pelas normas, mas ainda utilizado
irregularmente com riscos à saúde e perdas
de produtividade nas granjas.
“Após os testes com protótipos
idealizados em parceria com um
antigo cliente da oficina de caminhões,
registramos a patente e investimos na
adaptação do design, hardware e software
para abrir escritório na Georgia (EUA)
e entrar a partir de junho no mercado
americano, maior produtor mundial de
frango”, informa a empresária. De acordo
com o FDA, agência ambiental americana,
o país perdeu 1,7 bilhão dos 10,3 bilhões
de ovos incubados em 2015, devido a
contaminações. Com as vendas externas, a
meta é crescer 50%, com faturamento em
torno de R$ 7,5 milhões por ano.
Após a participação do ICV Global,

as expectativas se ampliaram. Entre as
inovações aptas ao mercado externo está
o dosador de cloro, desenvolvido pela
empresa depois que a União Europeia
passou a exigir tratamento de água nos
processos produtivos para a importação
de derivados de suínos. “O problema é que
os porcos tinham resistência em matar a
sede devido ao gosto do cloro, impactando
a produtividade”, explica a empreendedora,
aberta a novas ideias, que muitas vezes
surgem por acaso. No sistema para purificar
ovos, a difícil solução para a secagem
eclodiu quando ela usava o secador de
cabelo para fazer o penteado da filha antes
de uma festa. A lista de novidades inclui
catorze itens com foco na ecoeficiência,
como máquinas para separar dejetos que
contaminam aquíferos e sistemas que
permitem maior vida útil dos ovos nas
prateleiras dos supermercados.
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Biovida
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EDB Polióis

Sigo Homeopatia

Fertilidade reciclada

Origem na soja

Rebanho saudável

Na economia verde, o problema ambiental
de um pode ser fonte de renda para outro
que achar e replicar a solução, com ganhos
para todos. A lógica sustenta os negócios
da Biovida, empresa de Luis Eduardo
Magalhães (BA) especializada em aproveitar
resíduos de pescados para produzir
fertilizantes de base orgânica aplicados com
vantagens de produtividade em cultivos
de grãos, especialmente soja, eliminando
químicos. “Na atual safra, o uso do insumo
permitiu produzir cinco sacas a mais por
hectare”, calcula Rafael Teixeira, que há três
anos integrou o negócio montado pelo pai,
Luiz Carlos, especializado em nutrição e
bioativação do solo.
Os resultados econômicos ajudam a
disseminar a opção mais sustentável. Com
quinze funcionários, a empresa produz por
ano 140 mil litros de fertilizantes líquidos
e 60 mil quilos de sólidos, vendidos para
propriedades rurais da Bahia, Tocantins,
Espirito Santo e Pará. Além de expandir
para outros estados, o plano é iniciar a
exportação para o Paraguai, país em que
o produto já foi testado e aprovado, com
perspectiva de depois chegar à Colômbia
e Bolívia.
“A participação no ICV Global nos
motivou a abrir horizontes, inclusive
a obter documentos básicos para a
venda no exterior e a ter cuidados com a
apresentação do produto”, revela Teixeira.
Ele lembra que as estratégias lá fora, onde
se valoriza o aspecto da sustentabilidade,
são diferentes das utilizadas no Brasil: “O
argumento aqui não é o meio ambiente, mas
a produtividade, o resultado no campo”.

As aplicações da espuma de
poliuretano, obtida originalmente de
derivados de petróleo, proporcionam
vantagens técnicas em setores como o
automotivo, moveleiro, agrícola e o da
construção civil, além do uso tradicional
em equipamentos de refrigeração. Aos
ganhos de performance, se soma um
diferencial estratégico: o ambiental,
abraçado pela empresa EDB Polióis
Vegetais, de Curitiba (PR), que fabrica
o material com conteúdo de base
renovável, o óleo de soja.
“Cada vez mais os compradores estão
interessados em itens fora da caixa,
adequados aos desafios do mundo de hoje”,
diz o diretor-executivo, Ricardo Tatesuzi.
As soluções permitem a conservação e
economia de recursos e maior rendimento
com minimização de resíduos.
Com produção de 3 mil toneladas
por ano, a empresa ocupa o novo nicho
ao fornecer insumo básico de origem
renovável para grande variedade de
produtos – de capacetes a peças de
carro e colchões. Além do isolamento
térmico e acústico e de usos estruturais
na construção civil, o material é
empregado na agricultura com poder de
agregar fertilizantes nas sementes.
De acordo com Tatesuzi, o projeto é
escalar volume para avançar no mercado
externo, incluindo a prospecção de
clientes estrangeiros potenciais para
a venda de tecnologia, com ênfase na
Alemanha, Colômbia e China, conforme
estratégias definidas ao longo das
atividades de formação do ICV Global.

Quando foi chamado para debelar um
problema de infestação por carrapato que
atingia milhares de cabeças de gado numa
fazenda do Mato Grosso do Sul, o casal de
médicos veterinários Mônica de Souza e
Marco Antônio Cucco descobriu um filão
de negócios: a produção de medicamentos
de homeopatia para uso na pecuária, além
das aplicações que já faziam na clínica de
pets, na cidade.
A mistura de produtos homeopáticos ao
sal e ração para o gado não já não era uma
novidade e eventual preconceito colidia
com uma realidade: “a crescente resistência
dos animais a antibióticos e outros
remédios convencionais”, explica Souza,
que desde o início investiu no diferencial
científico da empresa, a Sigo Homeopatia,
de Campo Grande (MS). Segundo ela,
devido aos problemas de eficácia dos
tratamentos tradicionais, a homeopatia
veterinária tem crescido cerca de 15% ao
ano, na última década.

O uso de produtos homeopáticos no lugar
de químicos evita o acúmulo de substâncias
tóxicas em derivados como leite e carne,
beneficiando também a saúde humana.
Além do mais, ao estimular o equilíbrio
do organismo e a defesa contra doenças,
gera ganhos econômicos para as fazendas.
“Bezerros submetidos a tratamento
preventivo de homeopatia contra diarreia
têm 23 quilos a mais de peso ao desmamar”,
informa a empresária, que hoje produz linhas
de produtos para cuidados envolvendo 5
milhões de animais por mês no campo.
Além das exportações de produtos para
pet, já iniciadas, a expectativa é começar as
vendas para rebanhos da América Central,
Paraguai e Bolívia em 2017, aumentando
o faturamento em 35%, comparando com
2016. Uma nova planta industrial está
projetada para dar suporte à expansão, que
teve o ICV Global como divisor de águas:
“em especial, quanto ao planejamento e à
proteção da marca”.

Homeopatia ajuda a aumentar
a rentabilidade da pecuária
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SAÚDE/BEM-ESTAR
A busca por inovações e modelos de negócios de impacto social para a melhoria da
saúde e bem-estar está intrinsecamente ligada a diretrizes internacionais envolvendo
a sustentabilidade. A lista de oportunidades
é variada. Vai das soluções que promovem a
alimentação natural e saudável às que facilitam o acesso da população à medicina preventiva. Inclui o desenvolvimento de novos
materiais e equipamentos hospitalares mais

eficientes, economicamente acessíveis e de
menor impacto ambiental, além de avanços
na biotecnologia para melhorar diagnósticos. O desenvolvimento sustentável tem
ainda como desafio o investimento em tecnologias que reduzam causas de doenças,
como a poluição, e garantam qualidade de
vida nas cidades, com melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana.

Kit Livre

Mobilidade top
A ideia de transformar qualquer modelo
de cadeira de rodas em triciclo motorizado
surgiu no mestrado em Engenharia
Mecânica da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), e virou negócio quando os irmãos
gêmeos Lúcio e Júlio Oliveto, autor do
projeto de tese, tinham uma locadora de
empilhadeira e buscavam novo investimento
na área de transporte.
O mote foi contribuir para a qualidade
de vida de pessoas com dificuldade de
locomoção. Desta forma, após modelos
experimentais mostrados com sucesso em
feiras de inventos, a dupla registrou patente
e recebeu R$ 100 mil de um concurso
de empreendedorismo para produzir o
primeiro lote de equipamentos e constituir
a empresa – a Kit Livre, sediada em São
José dos Campos (SP).
O lançamento ocorreu em abril de 2015
na feira do setor de tecnologia assistiva, em
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São Paulo, e no final daquele ano já tinham
sido distribuídos 76 kits para 12 estados
brasileiros. Parcerias para validação junto
a potenciais usuários foram estratégicas
para cultivar confiança na novidade, que
exigia acoplar equipamentos às cadeiras
de rodas. Em 2016 o negócio se ampliou
com canais de venda direta e forte trabalho
nas redes sociais, já envolvendo diferentes
modelos, além de acessórios como o guidão
especial adaptado para esses usuários. Na
busca por segurança, design e conforto,
surgiu a linha “radical”, de finalidade
esportiva, além de outros produtos. Entre
eles, está a handbike, que permite “pedalar”
com as mãos, e o kit flex, opção em que o
equipamento é movido por pedaladas e
motor a bateria. Versões mais requintadas
oferecem kit multimídia com carregador de
celular e música via bluetooth.
Com faturamento de R$ 1,4 milhão em

2016, mais que o triplo do ano anterior,
a estimativa é de chegar a R$ 4 milhões
em 2017, quando deverá ser criada a
primeira loja própria Kit Livre em São
Paulo – estratégia viabilizada por recurso
de um fundo de investimento. O plano
é em três anos começar a exportar
regularmente para países da América
do Sul e depois EUA. O uso de energia
limpa é um diferencial, além dos ganhos
com mobilidade. “Queremos primeiro
fortalecer a marca no mercado interno,
com variedade de soluções e customização
para clientes com diferentes problemas de
movimento”, afirma Lúcio Oliveto.
No Brasil, há cerca de 4 milhões de
cadeirantes, segundo o IBGE. A cada ano
surgem outros 47 mil. Hoje, 400 usam os
equipamentos da empresa. “A tendência é
a sociedade enxergar cada vez mais essas
pessoas”, ressalta o empresário, com uma

notícia: “Estamos criando o Índice de Butão
para medir a felicidade de quem usa o nosso
produto em São Paulo para mobilidade no
lazer e trabalho”.
Se no showroom a empresa expõe
as várias versões de triciclos desde os
primeiros protótipos, no escritório chama
atenção o quadro com os dizeres:
“Canvas – propostas de valor”. A lista de
objetivos e medidas para alcançá-los é
resultado de um processo de capacitação
que começou em 2013 e culminou com
o ICV Global, credenciando a Kit Livre
a se posicionar no mercado externo e a
participar de premiações importantes,
como o Chivas The Venture, que distribui
US$ 1 milhão para inovações. Na ponta
final está um sonho: “Acreditamos que em
cinco anos as nossas soluções podem criar
uma sociedade onde os cadeirantes possam
estar integrados de forma plena”.

Inovações abrem horizontes para pessoas
com dificuldade de locomoção
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BioLogicus

BR Goods

Manjar dos deuses
O cheirinho de capim-limão é
inconfundível. Desperta a curiosidade
sobre os produtos fabricados naquelas
instalações. São de beber, de comer, de
passar na pele ou no cabelo? Na verdade,
no local se pesquisa e se produz de tudo
um pouco – de um poderoso repelente de
insetos a deliciosas bebidas refrescantes,
passando por cremes contra queimadura.
No entanto, o que reina na base do
portfólio da empresa recifense BioLogicus,
cuidadosamente contido em todas as
sua criações, não são propriamente os
óleos essenciais, mas algo à primeira
vista imperceptível: os probióticos,
microrganismos vivos da natureza que
ajudam a manter o corpo em equilíbrio e a
prevenir doenças.

Cortinas de valor
O uso em benefício à saúde é antigo.
No Cáucaso, região na Europa Oriental,
onde vive a população mais longeva do
planeta juntamente a povos do Himalaia,
a alimentação à base de probióticos é
bastante comum – desde quando os
camponeses tinham hábito de guardar leite
em tonéis de couro de ovelha. No fundo
do depósito, formavam-se microgrãos que
passaram a ser chamados de “kefir”, que
significava “sentindo-se bem”. O mundo
árabe conhece a iguaria como “dádiva de
Maomé”, pelas mil e uma utilidades à saúde.
“Decidimos explicar cientificamente
esses efeitos quando fazíamos pesquisa de
doutorado para reaproveitamento de vinhos
na região da Andaluzia, na década de 1990,
e descobrimos uma pessoa que cultivava
kefir em casa, mantendo a tradição da época
que vivia em Israel”, conta o empresário
Djalma Marques. Ao lado da mulher,
Fátima Fonseca, também cientista, ele
recolheu amostras, verificando a existência
de mais de 70 tipos de organismos vivos.
Segundo Marques, os produtos probióticos
industrializados tradicionais, oriundos do
leite, utilizam apenas uma ou duas espécies
– o que os motivou a inovar. O desafio inicial
foi desenvolver método para usar o máximo
possível de microrganismos, reproduzidos
em larga escala, tornando o processo estável
e comercialmente viável.

Djalma e Fátima
transformam
microrganismos
benéficos em negócio
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Após registrar patente, veio
o grande salto: a adaptação dos
lactobacilos para uso em sucos de
frutas e refrigerantes sem químicos
sintéticos, hoje carros-chefes do
negócio, apresentados em sabores
especiais, como “limão e ameixa”.
Assim, como forma de superar
entraves de logística e refrigeração,
mirando o crescimento, desenvolveuse tecnologia para transformação
dos probióticos em pó. Desde então,
foi uma novidade atrás da outra,
muitas na prateleira aguardando
parcerias para chegar ao mercado:
o arroz integral orgânico, barra de
cereal e inúmeros cosméticos, parte
desenvolvida com recursos públicos
de R$ 3,5 milhões da Finep. A esse
arsenal juntou-se mais recentemente
o Kefir Real, cápsulas de suplemento
alimentar com vitamina D3.
Em 2017, de olho nesse potencial,
a empresa fez obras de ampliação
para instalar showroom e novos
equipamentos. O objetivo: aumentar
a produção e exportar, valendo-se do
apelo da vida saudável e equilibrada,
estratégia que também exigiu
aperfeiçoamento das embalagens
por meio do projeto Design Export,
da Apex-Brasil. Além disso, a
participação no ICV Global ajudou na
implantação de novos procedimentos
operacionais. “No cenário de
dificuldade econômica, precisamos de
maior visibilidade e sair da redoma da
universidade, adaptando a criação à
gestão”, enfatiza Marques.

O talento foi descoberto quando o pai iria construir
um box de vidro na casa de praia e a ex-executiva de
companhia de navegação Beatriz Cricci propôs fazer
de cortina. Ficou mais barato e bonito. Com o sucesso,
produziu mais seis unidades para amigos e começou a
vender para lojas até o dia em que um cliente pediu novos
modelos para exibir na Expo Hotel, a principal feira do
setor hoteleiro, em troca de um espaço no evento.
Daí, o caminho não teve mais volta.
Ao criar a BR Goods, em 2009, a empreendedora
abriu nova frente e entrou no mercado de health care
com produtos inovadores. O diferencial é a produção
de tecidos com polímeros contendo fios especiais
e nanotecnologia para retardamento de chamas,
entre outras características. São divisórias de leitos
hospitalares, cantoneiras, corrimãos e cortinas de janela
hoje presentes em mais de 900 estabelecimentos.
Além de monitorar a pegada de carbono da linha
de cortinas divisórias, a empresa possui uma linha de
produtos elaborados com materiais sustentáveis, sem
polibutileno tereftalato (PBT) e policloreto de vinila
(PVC). Tais atributos turbinam os planos de exportar, que
acompanham o negócio desde o seu início, com vendas
esporádicas para Portugal e Arábia Saudita. Em 2015,
quando recebeu apoio técnico do PEIEX, promovido
pela Apex-Brasil, a BR Goods contratou profissional
especializado em comércio exterior, com impacto positivo
no resultado financeiro.
Um ano depois, no ICV Global, “desenvolvemos o
marketing, a gestão do negócio e a apresentação dos
produtos”, afirma Cricci, satisfeita com o crescimento de
66% em 2016, atingindo receita superior a R$ 6 milhões
nos diversos segmentos. Com distribuidores na Arábia
Saudita, EUA e América Latina, a meta é a exportação já
corresponder a 10% do faturamento em 2017.
Beatriz exporta divisórias
de leitos hospitalares com
diferenciais de inovação
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ColOff

Na trilha das superbikes

Melhorando o diagnóstico

Quem almeja prosperar fabricando
acessórios diferenciados para bikes
precisa valorizar o seu maior ativo: o
contato com a natureza, protegendo
fauna, flora, montanhas, paisagens e tudo
o que nela existe e a torna tão atrativa.
Não à toa, ao fabricar peças de alta
tecnologia para as pedaladas, a empresa
PSS, sediada em São José dos Campos
(SP), se volta ao aproveitamento mais
eficiente e diversificado da
experiência offroad.
Tudo começou a partir do projeto de
um engenheiro que largou a indústria
aeronáutica para fazer suspensão de
bicicleta. Após fornecimento para a Caloi,
o alvo passou a ser modelos de alto valor
agregado, com mecanismos para melhor
performance e maior leveza. A marca
Proschock hoje conta com um conjunto de
sistemas de suspensão diferenciado pelo
grau de sofisticação e complexidade das
funções oferecidas ao ciclista conforme
seu estilo, hábitos de pilotagem e até o
tipo de terreno e obstáculo a transpor.
À base de alumínio, o produto é
95% reciclável. Para incentivar o
reaproveitamento, a empresa recebe a
suspensão velha, abatendo o valor na
compra de uma nova. “Dependemos do
meio ambiente conservado”, reforça o
empresário César Tonoli. Em 2013, o
negócio se diversificou com produção
de triciclos para cadeirantes, da marca
Vemex, especiais para prática de
esportes – “o que permitiu que esses
usuários voltassem a sentir o vento
batendo no rosto”.

O mundo conspirou para que o casal
Eliezer Dias e Carolina Fagundes se
voltasse a um negócio inovador de ótimo
potencial tanto para as finanças como para
benefícios à qualidade de vida e saúde da
população. Ele, designer gráfico, buscava
algo novo para satisfazer a veia criativa.
Ela, comunicadora social, realizara o sonho
de mudar de profissão e se formar em
instrumentação cirúrgica para trabalhar em
hospitais. Os momentos de um e outro se
cruzaram para culminar na atual atividade,
que começou a se configurar quando a mãe
dela foi diagnosticada com câncer colorretal
e precisou fazer frequentes exames de fezes
para melhor bem-estar na sobrevida.
Na ocasião, descobriu-se a dificuldade e
os riscos da coleta e transporte do material
para exame de laboratório. Como solução,
compraram um saco plástico comum,
fizeram um furo em uma das paredes
e assim inventaram um novo produto,
imediatamente patenteado: o ColOff.

Tecnologias
de suspensão
melhoram
performance

Com produção de 12 mil suspensões
por ano, a empresa refez o planejamento
de marketing e prospectou mercados
com auxílio das ferramentas do ICV
Global para que futuramente as
exportações correspondam de 30% a
50% do faturamento total, dentro de uma
perspectiva de continuidade. Potencial
não falta. “O mercado está ávido por
novidades de ponta.”

Eliezer e Carolina: de olho
no mercado americano

Após validação com usuários, médicos e
laboratórios, o produto foi fornecido ao
Hospital Albert Einstein, de São Paulo, em
2010. “Desde a década de 1920 se tenta
criar dispositivos para facilitar a coleta no
vaso sanitário e chegamos a uma solução
que prima pela simplicidade e praticidade”,
afirma Dias.
Com equipe própria que empacota
o plástico já cortado e dobrado pelo
fornecedor, a empresa apresenta o produto
nos formatos de kit e sachê. Desta forma,
respaldada por avaliações do Hospital
das Clínicas e da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, a solução permite
maior eficiência e menor risco de falhas
no diagnóstico. Estima-se que 70% desses
erros estejam associados ao manuseio
na coleta.
Nos dois primeiros anos, a empresa
produziu 130 mil unidades e, em 2014,
começou a exportar para a Austrália e Nova
Zelândia – além de também chegar ao
mercado americano após visita à Califórnia
como prêmio de um concurso de inovação.
Nas vendas externas, mais vantajosas em
preço, o alvo é o uso em clínicas e hospitais,
agregando diferenciais ambientais, como
a medição da pegada de carbono via GHG
Protocol. Para voar mais longe, a meta
é dobrar a produção até o fim de 2017,
contanto também com avanços no mercado
interno. Atualmente, o SUS realiza 17
milhões de exames de fezes por ano no
Brasil, além dos 29 milhões feitos por planos
de saúde. “Há um grande campo a explorar
quando houver uma cultura de medicina
mais preventiva”, aponta o empresário.
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Inspirações para o futuro
Aprendizados reforçam o protagonismo dos pequenos negócios para
aumentar ganhos em sustentabilidade com vendas no exterior

F

oi uma imersão em valores ocultos,
nem sempre mensuráveis, descortinados pelo afã de fazer bons negócios.
Uma viagem rumo a novos paradigmas, a um mundo a ser explorado. Durante 18 meses, o ICV Global mobilizou
108 empresas de inúmeros segmentos
da economia, sediadas em quase todas as regiões do País, representando
a expressiva diversidade brasileira no
esforço de transformar soluções socioambientais em negócios preparados
para os desafios das exportações.
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Das oficinas para melhorias da
gestão e dinâmicas sobre interculturalidade para o relacionamento com
os diferentes mercados às missões
comerciais no exterior, o trabalho
resultou em três avanços básicos:
aprimoramento dos atributos de sustentabilidade ligados ao produto ou
serviço; fortalecimento do compromisso empresarial no tema; e criação
de argumentos de venda alinhados
às demandas dos mercados-alvo,
que juntos culminam na definição de

uma estratégia de exportação com
esses diferenciais.
Se para algumas das pequenas empresas integrantes do projeto, o viés
da sustentabilidade já se encontrava
presente na raiz e estratégias do negócio, para outras, no entanto, expressões
como “rastreabilidade”, “cadeia de valor”
e “atributos socioambientais” se constituíam algo novo e instigante. Conceitos
que, ao longo do caminho, inspiraram
uma visão mais ampliada dos negócios
e se traduziram em novas parcerias e
oportunidades de mercado – uma semente inestimável para o cultivo de
padrões diferenciados no cenário geral
das MPEs e de seus desafios produtivos
e comerciais, tanto para a conquista
de espaços domésticos como para a
inserção de seus produtos e serviços
na pauta das exportações brasileiras.
O raio dos benefícios se amplia
quando o aspecto econômico-financeiro está intrinsecamente relacionado
a soluções de impacto positivo para a
sociedade, com a disseminação de conceitos e práticas alinhados aos dilemas
socioambientais do planeta. “As empresas, com sua demanda por matérias-primas e poder de influência sobre o
consumo, têm papel fundamental nesse contexto”, analisa Paulo Branco, vicecoordenador do Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces), da FGV-EAESP.
“A transição para uma nova economia
de baixo carbono abre oportunidades,
e quem estiver melhor preparado prosperará no novo ambiente competitivo”.

No entanto, para que essas vantagens prevaleçam, são necessárias
políticas públicas e outras estratégias voltadas a transformações no
ambiente de negócios em favor dos
que investiram e internalizaram a sustentabilidade, mas ainda enfrentam
riscos de competividade em cenário
hostil às novas práticas. Um desafio,
por exemplo, repousa na questão
tarifária, que em muitos casos não
favorece os produtos de maior valor
agregado para a exportação, hoje
pautada principalmente por commodities. No que tange ao apoio técnico às pequenas empresas visando o
comércio exterior, esforços positivos
têm sido empreendidos no âmbito
institucional do governo federal. É o
caso da cooperação entre Apex-Brasil
e Sebrae no sentido de potencializar
tanto o acesso a pesquisas de mercado e a outras ferramentas de auxílio à
exportação como o suporte à gestão
do negócio em suas especificidades.
De acordo com Branco, embora
essas estratégias sejam ainda periféricas, o mercado começa a funcionar a
partir de uma “demanda por necessidades reais e não forjadas por market
ing” – isto é, da procura por produtos
e serviços que minimizem danos ao
meio ambiente e às condições de
vida. Além do interesse econômico
envolvendo os novos espaços no mercado, o movimento tem por trás uma
preocupante constatação científica: o
uso de recursos naturais pela popu-
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lação mundial é 50% maior do que a
capacidade do planeta em renová-los,
de acordo com a Pegada Ecológica
Global, calculada pelo WWF.
O ICV Global, em suas duas edições, tem fortalecido empresas para
o atendimento dessa nova demanda
da sociedade num planeta de recursos
finitos. “Ter a sustentabilidade como
negócio ajuda cultivá-la no meio social”, completa Branco.

Mudança de escala
Enquanto no ciclo 1 o ICV Global
teve um caráter piloto ao trafegar em
terreno de inovações com o desafio de
dar os primeiros passos no desenvolvimento de uma metodologia inédita
de formação, no segundo ciclo o projeto se consolidou. Credenciado pelos
aprendizados iniciais, se expandiu no
território brasileiro e nos modelos de
parceria para a ampliação de resultados. Nos próximos passos, o objetivo
é atingir maior escala, aumentando a
dimensão dos ganhos e replicando
soluções sustentáveis no mercado,
capazes de inspirar novas práticas
empresariais, ações de governo e
políticas públicas. Para isso, o projeto construirá indicadores de modo a
identificar dificuldades e caminhos
de maior potencial de sucesso para
os pequenos negócios nos diferentes
setores, integrados em cadeias globais
no contexto da nova economia baseada em princípios socioambientais.
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Além disso, após atingir maior diversidade, o ICV Global aprofundará o
debate sobre temas estratégicos, como
os modelos de negócio business-to-business (B2B) e business-to-consumer
(B2C), para melhor adequação das soluções construídas pelas empresas. Está
também previsto maior alinhamento
entre os setores produtivos selecionados para o projeto e os que são mais
representativos no Brasil para canalizar
exportações e atrair investimentos estrangeiros – sinergia que significa maior
potencial de oportunidades, inclusive
de participação em outros programas
da Apex-Brasil, maximizando as chances no comércio exterior.
Fomentar a liderança social das pequenas empresas como protagonistas
capazes de multiplicar boas práticas
em seus territórios e influenciar as
demais a seguir o rumo da sustentabilidade é um importante legado
do ICV Global, também conectado às
tendências emergentes no cenário
internacional, que podem pressionar
mudanças na produção e lastrear a
busca por inovações.

Perspectivas das
mudanças climáticas
O Acordo de Paris sobre Mudanças
do Clima, aprovado no final de 2015
para reduzir gases de efeito estufa
no contexto do desenvolvimento
sustentável, estabeleceu objetivos
no sentido de conter o aumento da

temperatura média global no limite
dos 2°C acima dos níveis pré-industriais. Ao ratificar o acordo, em 2016,
o Brasil assumiu o compromisso oficial de diminuir as emissões em 37%,
até 2025, em comparação a 2005, e
em 43% até 2030. Para isso, o país se
compromete a restaurar 12 milhões
de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de
45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.
As metas abrem oportunidades
para soluções com potencial no mercado interno e externo, no rastro de
políticas públicas, incentivos e medidas regulatórias e autorregulatórias
que poderão se tornar barreiras comerciais no contexto climático. Para
especialistas, trata-se de um caminho
sem volta – indicativo reforçado quando grandes empresas americanas reafirmaram seus compromissos climáticos, depois de o presidente americano
Donald Trump ter anunciado a retirada
dos Estados Unidos do acordo.
Para Steven Stone, chefe da divisão
de Economia e Comércio do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), “as mudanças
são inevitáveis”. Virão pelo bem, para
quem se antecipar e ocupar espaços
no mercado; ou pelo mal, no caso dos
altos investimentos para conserto de
danos ambientais e reconstrução da
imagem perante a sociedade.
“Trata-se de um profundo dilema,
porque o sistema predominante de

desenvolvimento social e econômico
permanece em grande parte alheio ao
risco de desastres ambientais induzidos pelo homem em escala planetária”,
afirma o estudo “Planetary Boundaries:
Exploring the Safe Operating Space for
Humanity”, publicado neste ano pelo
Stockholm Resilience Centre, da Suécia.
De fato, questões ambientais, como
os impactos das mudanças climáticas
e a escassez de fontes básicas para a
produção e para a qualidade de vida,
como a água, têm mobilizado organismos internacionais, ONGs, centros de
ensino e pesquisa, governos das diferentes esferas e cidadãos preocupados
com o futuro do planeta. Juntamente
a isso, não menos importante como
base à sustentabilidade, estão os inúmeros desafios sociais que marcam o

79

atual momento da humanidade, como
a necessidade de inclusão econômica
e redução das desigualdades no acesso a recursos vitais.

Na rota do
desenvolvimento
susentável
Desta forma, o meio empresarial,
puxado por grandes corporações,
começa a incorporar a agenda dos
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), estabelecidos
pela ONU em 2015 com metas ambientais, sociais e econômicas para
2030. O processo de adequação, com
influência nos diferentes mercados,
possivelmente criará nichos para inovações de impacto socioambiental
positivo. Nesse cenário, o tema dos
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ODS deverá ser adotado com destaque na continuidade do ICV Global
como instrumento de referência à
inserção desses diferenciais nas cadeias de valor das pequenas empresas brasileiras que almejam avanços
no mercado externo, no cenário da
economia verde e inclusiva.
Pode ser um caminho para superar
as dificuldades de crises econômicas.
Segundo o estudo “Better Business,
Better World”, feito pela Business & Sustainable Development Commission,
que reúne mais de 35 CEOs e líderes
da sociedade civil, modelos de negócios sustentáveis nas áreas de energia,
cidades, alimentos e saúde e bem-estar poderiam movimentar pelo menos
US$ 12 trilhões e gerar cerca de 380
milhões de empregos por ano até 2030
no mundo. O documento ressalva que

essas oportunidades só acontecerão
se os ODS estiverem no centro da
estratégia econômica mundial, com
“mudança significativa nas agendas
empresariais e de investimento”.
Está em jogo, por exemplo, a necessidade de gerar energia e duplicar
a produção de alimentos para uma
população global que deverá atingir 9
bilhões de habitantes em 2050, com
dois terços vivendo em aglomerados
urbanos, conforme dados da ONU. Para
reduzir riscos aos negócios, corporações
globais buscam soluções que podem
ser apresentadas por pequenas empresas como boas oportunidades, desde
que alicerçadas em pilares firmes, como
os da gestão eficiente com uso de ferramentas para medir impactos positivos
e negativos e do trabalho em rede. A
urgência da sustentabilidade traz junto
a lógica colaborativa na inovação, sem
regras que trancam em caixas-pretas
soluções importantes para toda a sociedade. Aspirar, escolher, descobrir,
desenvolver, acelerar, escalar, ampliar e
mobilizar são os verbos mais importantes do vocabulário da inovação, segundo pesquisa da consultoria McKinsey
junto a lideranças globais do setor.
Assim, a contribuição das micros e
pequenas empresas pode ser estratégica para se inovar com sucesso a partir
de novos modelos favorecidos pelo ritmo alucinante das mudanças na era digital. No entanto, o tamanho da economia e os expressivos estoques naturais
credenciam um maior protagonismo

no ranking da inovação e sustentabilidade. Hoje, o Brasil ocupa o 69º lugar
no The Global Innovation Index 2017,
avaliação mundial elaborada pelo The
Business School for the World a partir
de dezenas de indicadores.
Os novos conceitos e as mudanças
de comportamento empresarial cultivadas pelo ICV Global contribuem para
um cenário mais positivo. Ações articuladas e trabalho em rede podem dar
luz ao empreendedorismo inovador
no Brasil para fazer negócios em mercados competitivos que demandam
produtos e serviços diferenciados pela
ótica da sustentabilidade. Devido aos
resultados positivos, a metodologia do
projeto poderá ser replicada em outras regiões do mundo, como a África,
por meio do International Trade Centre
(ITC). Em 2016, o ICV Global foi finalista
do prêmio promovido pela entidade
para reconhecimento dos melhores
projetos desenvolvidos por agências
governamentais de exportação – e a
credencial pode abrir espaços para investidas internacionais em conjunto
com a Apex-Brasil.
A expectativa é de que o conhecimento gerado nos dois primeiros ciclos
do projeto e o bom desempenho das
empresas participantes sirvam de referência para novos avanços. O esforço de
capacitar para o mercado externo negócios de pequeno porte que respondem
aos desafios globais da sustentabilidade
de forma inovadora é roteiro de uma
história que está longe do fim.
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Evolução na parceria entre Apex-Brasil e GVces
O segundo ciclo do projeto ICV Global inaugurou uma nova frente de apoio
para inserção da sustentabilidade de
forma mais estratégica nas iniciativas
da Apex-Brasil. Como destaque está a
contribuição para a qualificação de extensionistas do corpo técnico do PEIEX
e a maior participação de pesquisadores
de diversas áreas do GVces em eventos e
ações organizados pela Agência.
Trabalhar com empresas não exportadoras ou iniciantes (que exportam
esporadicamente via distribuidores ou
agentes) requer uma preparação específica de sensibilização dos empreendedores, identificação de mercados-alvo
e fortalecimento das suas capacidades
produtivas, de gestão e marketing, voltadas ao comércio exterior. Após esse
preparo, elas se tornam mais qualificadas
para competir e alçar voos mais altos no
mercado internacional.
É lidando majoritariamente com esse
perfil de empresas que a Apex-Brasil desenvolve e conduz seus projetos. Den-
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tre as iniciativas vigentes coordenadas
pela área destacam-se: o já mencionado
PEIEX, com foco em qualificar as empresas para exportação; o Design Export, que
busca aprimorar design de produtos e
embalagens para exportação; o Programa
Brasil + Produtivo, com foco em aumentar eficiência e reduzir custo no processo
produtivo das empresas; o Mulheres na
Exportação, que visa sensibilizar, capacitar e promover negócios internacionais
para empresas lideradas por mulheres; e
por fim, o próprio ICV Global.
Com base na demanda da Apex-Brasil,
para medir avanços desse portfólio de
iniciativas voltadas a empresas de menor
porte e em estágios iniciais de maturidade exportadora, foram desenvolvidos indicadores de resultados e impactos para
aplicação nas diferentes fases metodológicas do ICV Global.

Estudos de caso
Ao longo do processo de formação

concebido pelo ICV Global, do PEIEX e de
outros possíveis aportes da Apex-Brasil
(como o atendimento pela área de Internacionalização), as empresas enfrentam
desafios de vários tipos – e algumas se
destacam ao desenvolver suas estratégias para exportação com o diferencial
da sustentabilidade.
Com o objetivo de consolidar aprendizados das distintas trajetórias das
empresas rumo à exportação e dar luz
às suas conquistas no decorrer do projeto, estudos de casos serão elaborados
em diferentes formatos para que sirvam
tanto como peças de comunicação como
para fins didáticos.

Sustentabilidade na agenda
global de negócios
Atenta ao potencial brasileiro de se
destacar no cenário econômico e socioambiental, a Apex-Brasil tem orientado
cada vez mais suas ações à luz da sustentabilidade. Acompanhar o debate

e as negociações em torno de acordos
do clima, por exemplo, é chave para o
fomento de setores e atividades econômicas que, além de serem competitivos,
promovem o crescimento econômico
verde. De igual modo, tomar conhecimento da transição cada vez mais veloz
de medidas de autorregulação para as
de regulação é tão estratégico quanto
inteirar-se das políticas públicas em
mercados-alvo no sentido de preparar
as empresas brasileiras frente a futuras
barreiras técnicas.
Diante da relevância cada vez maior
que o tema da sustentabilidade tem
adquirido, o GVces se propõe a seguir
apoiando a Apex-Brasil, identificando
e compartilhando o conhecimento gerado em tópicos e setores econômicos
relevantes para a agenda internacional de negócios, de forma a contribuir
para o posicionamento do Brasil no
mundo como país que exporta e atrai
investimentos de soluções sustentáveis e inovadoras.
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