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Expandindo os horizontes... A rapidez e a magnitude que 
as mudanças exponenciais e transformações disruptivas 
do mundo ocorrerão afetará de forma significativa os 
negócios e, consequentemente, os investimentos. Ao 
compreendermos que o futuro é um mindset que precisa, 
o quanto antes, ser incorporado pelos investidores, 
fomos para a Expo Dubai, com o espírito de expandir 
os horizontes e fazer uma imersão em como os mais de 
190 países participantes do evento estão pensando as 
inovações e investindo no que moldará o futuro adiante. 

...no maior evento do mundo. Sendo a principal 
oportunidade para os países exibirem suas inovações, a 
primeira World Expo aconteceu em 1851, em Londres, e 
desde então, o evento acontece a cada 5 anos. Adiada 
por conta da COVID-19, a edição deste ano começou 
em outubro e tem duração até final de março de 2022, 
ocorrendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 
Tendo como objetivo prover uma gama de experiências, 
a feira conta com pavilhões de cada um dos 192 países 
participantes, espaço em que cada nação define como 
quer se posicionar tendo como base a mensagem central 
que deseja transmitir aos mais de 25 milhões de visitantes 
esperados para o evento. 

Três pavilhões, infinitas experiências. Com o tema 
central “Conectando mentes, criando o futuro”, a 
Expo deste ano conta com três subtemas, que além de 
direcionarem a organização do espaço físico da feira, 
também definem os principais tópicos a serem explorados 
pelos países presentes em cada um dos três distritos: (i) 
sustentabilidade; (ii) mobilidade; e (iii) oportunidade. 

(i) Sustentabilidade: Buscando soluções diante 
de recursos finitos. Tendo como foco evidenciar as 
soluções que cada nação está desenvolvendo no que diz 
respeito a encontrar um modelo de vida no planeta que 
seja sustentável a longo prazo, destacamos os principais 
temas explorados neste distrito (energias renováveis, 
captura de carbono, água e biodiversidade), ao mesmo 
tempo em que detalhamos o pavilhão do Brasil, localizado 
neste eixo temático da feira. 

(ii) Mobilidade: Todos os olhos voltados para o futuro 
da mesma. Vivemos uma realidade cada vez mais 
interconectada e interdependente, de modo que a 
forma com que nos comunicamos e nos deslocamos 

SUMÁRIO
sejam cruciais. Nesse contexto, este distrito têm como 
objetivo resgatar o passado e presente dos transportes 
e formas de comunicação, e trazer amostras do futuro, 
com destaque para os veículos elétricos e autônomos, 
o conceito “Mobility as a Service” (MaaS) e as cidades 
inteligentes. 

(iii) Oportunidade: Transformando desafios sistêmicos 
em oportunidades inovadoras. Envolvendo tecnologia e 
inovação, o distrito reforçou a importância do pensamento 
fora da caixa para endereçar os desafios atuais e produzir 
soluções sistêmicas com os recursos existentes, 
envolvendo alguns temas principais - o conceito de 
“internet of things” (IoT), a transformação do sistema 
alimentar, bem como o consumo consciente e economia 
circular – ao mesmo tempo em que buscando evidenciar 
o papel crucial das mulheres no desenvolvimento de 
muitas das soluções-chave para problemas coletivos. 

Afinal, o que isso significa aos investidores? Chegamos 
à feira no último dia da COP26, com o pensamento 
de que muitos dos compromissos assumidos pelos 
países e empresas durante a conferência dependem 
de inovações e soluções tecnológicas. Na Expo Dubai, 
a percepção virou certeza e o cenário atual já exige 
das empresas revisões dos seus modelos de negócio, 
com o propósito de se manterem competitivas frente à 
mudanças cada vez mais aceleradas. Portanto, para os 
investidores, visando as melhores decisões de alocação 
de recursos, é fundamental a compreensão de como as 
diferentes empresas estão se posicionando de forma 
a se prepararem para as mudanças do futuro próximo. 
E, na nossa visão, a tríade Tecnologia, Inovação e 
Sustentabilidade terá um papel importante no sentido de 
moldar esse futuro. 

100 anos em 10? “Nosso mundo vai mudar mais nos 
próximos 10 anos do que mudou nos 100 anos anteriores”, 
disse Gerd Leonhard, um dos mais renomados estudiosos 
de futuro e estrategista de negócios. De fato, talvez 10 
anos não sejam suficientes para termos mais mudanças 
do que tivemos nos últimos 100; mas, a verdade 
é que o mundo tem vivido profundas e aceleradas 
transformações - e sairá à frente quem conseguir 
traduzi-las em oportunidade. Oportunidade de fazer a 
diferença criando ou investindo nas soluções do futuro 
que já chegou.  A hora é agora!
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Neste relatório, buscamos (I) trazer mais contexto acerca das razões pelas quais fomos a Expo Dubai; 
(II) explorar o que é e como funciona o evento; (III) compartilhar mais detalhes da nossa experiência, 
trazendo os principais destaques e aprendizados que tivemos em cada um dos três distritos da feira; e 
(iv) destacar uma mensagem final aos investidores, trazendo o que vemos de fundamental para eles dado 
os tópicos explorados ao longo do conteúdo.



“Nosso mundo vai mudar mais nos próximos 10 anos do que mudou nos 
100 anos anteriores”. Essa frase foi dita por Gerd Leonhard, um dos mais 
renomados estudiosos de futuro e estrategista de negócios, em 2020, 
momento pré eclosão da pandemia.

Afirmações semelhantes são ouvidas com recorrência de cientistas, 
inovadores, empreendedores, investidores de venture capital/private 
equity e de hubs dedicados a pesquisar, estudar, pensar, construir e investir 
nas novas soluções que serão a base da economia dos próximos anos.

Embora o alerta em relação à velocidade exponencial com que as coisas 
irão acontecer nessa década já esteja há anos sendo anunciado por 
experts e instituições muito respeitadas, grande parte das pessoas e das 
organizações já ouviu, mas ainda não assimilou a rapidez e a magnitude 
do que as ditas mudanças exponenciais ou transformações disruptivas 
significam de fato, e como elas afetarão de forma significativa os negócios 
e, consequentemente, os investimentos. 

A pandemia da COVID-19 sem dúvida acelerou inúmeras transformações que 
estavam em curso e foi uma amostra do que chamamos acima de mudanças 
exponenciais ou transformações disruptivas, dado que praticamente do 
dia  para a noite tivemos que repensar nossa forma de viver, trabalhar e 
se relacionar. Mesmo com o avanço da vacinação, fica evidente que não 
voltaremos mais ao modelo do passado: teremos que construir alternativas 
adequadas às novas necessidades do chamado mundo “pós pandemia”.

Esse contexto deixou claro para nós, que apoiamos os investidores em suas 
decisões de alocação, que precisamos desenvolver uma série de novas 
competências para que consigamos identificar riscos sistêmicos e capturar 
as oportunidades geradas pelas transformações tecnológicas, sociais e 
ambientais traduzindo-as em insights de investimento. 

Precisamos manter um pé no presente, no curto prazo, mas colocar o 
outro no futuro, a fim de identificar sinais e megatendências, mapear suas 
implicações e, com isso, gerar inteligência com foco na tomada de decisão 
de investimentos no presente.

Ao compreendermos que o futuro é um mindset que precisa ser incorporado 
no mundo dos investimentos o quanto antes, fomos para a Expo Dubai, com 
o espírito de expandir horizontes e fazer uma imersão em como mais de 190 
países do mundo estão vendo e se posicionando para os próximos anos. 

Na próxima seção do relatório, compartilhamos um pouco do que 
experenciamos, e trazemos os principais destaques e aprendizados que 
tivemos ao longo dos dias. 
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Primeiro, um pouco de contexto: 
As razões pelas quais fomos à Expo Dubai

01. NOSSA MOTIVAÇÃO



A Expo Dubai é uma edição da World Expo, evento que aconteceu pela 
primeira vez em 1851, em Londres. Naquela época, a revolução industrial 
estava começando e era essencial para os países que acelerassem a troca de 
conhecimento e inovação. Desde então, o evento acontece a cada 5 anos em 
diferentes cidades do mundo.

A primeira transmissão de TV, o primeiro computador, o primeiro celular, o 
primeiro robô, e até mesmo o ketchup, a pipoca e o sorvete de casquinha 
foram introduzidos ao mundo durante as World Expos. O evento também levou 
desenvolvimento por onde passou por meio da construção de infraestrutura de 
turismo e transporte público. Inclusive, uma série de monumentos que hoje em 
dia continuam pontos turísticos foram concebidos pelas cidades no contexto 
da edição da Expo que abrigaram, como: a Torre Eiffel, o Petit e Grand Palais 
em Paris; a roda gigante de Chicago; o prédio chamado “A Agulha” em Seattle; o 
monumento “O átomo” em Bruxelas e muitos outros. 

As edições da Expo têm duração de 6 meses com o objetivo de possibilitar 
que visitantes do mundo todo participem. Esse período mais longo também 
configura esse evento como o maior do mundo por contabilizar 20-25 milhões 
de participantes – muito mais do que na Copa e Olimpíadas, por exemplo. 

No caso da Expo Dubai, o evento estava programado para 2020, mas por conta 
da pandemia seu início foi postergado para 01 de outubro de 2021, e ocorre até 
dia 31 de março de 2022. Para que seja possível o acontecimento do evento 
garantindo a segurança de todos os participantes, uma série de medidas de 
segurança e precaução estão sendo aplicadas, como por exemplo: exigência de 
comprovante de vacina ou PCR feito até 72 horas na entrada uso, de máscaras 
em todos os espaços e fiscalização constante do cumprimento das regras por 
meio de seguranças e também robôs.

É difícil descrever em palavras o que é uma Expo, dado a grandiosidade 
e diversidade da feira, que tem como foco principal prover uma gama de 
experiências, de forma diferente do que é comumente explorado em demais 
eventos, centrados em palestras e apresentações. Optando por uma analogia, 
podemos dizer que a Expo se assemelha à Disney e, mais precisamente, ao 
parque Epcot. 

Com extensão superior a 600 campos de futebol, a Expo Dubai é uma grande 
feira em que cada país tem seu pavilhão, espaço em que cada nação traz uma 
narrativa para mostrar aos visitantes de todo o mundo, com as mensagens 
sendo transmitidas por meio de experiências audiovisuais e multissensoriais. 
Em relação ao conteúdo explorado por cada país, ele varia em gênero, número e 
grau: cada nação escolhe como quer se posicionar tendo como base a mensagem 
central que deseja transmitir aos milhões de visitantes que por lá passam. E a 
grande variedade não está presente somente no conteúdo, mas também na 
estrutura implementada por cada país: indo de espaços pequenos, à pavilhões 
que superam 4.500 metros quadrados, a estrutura por si só já evidencia o nível 
de dedicação e investimento feito por cada nação para sua presença no evento. 

Neste ano, o tema central da Expo Dubai é “Conectando mentes e criando o 
futuro” e os subtemas, que inclusive direcionam a organização do espaço físico, 
são: sustentabilidade, mobilidade e oportunidade. Cada país escolheu um desses 
3 temas e distritos (disposição física na feira) com base nos tópicos principais a 
serem explorados, e tendo como objetivo final transmitir a mensagem central 
que mencionamos acima.
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Um mergulho na Expo Dubai 

02. O QUE É
E COMO FUNCIONA?



Além dos pavilhões dos países, há um espaço central que aprofunda em cada um dos 3 pilares temáticos da Expo, 
e também alguns pavilhões especiais, como o Women’s Pavilion, idealizado e executado pela organização da 
Expo em parceria com a Cartier, marcando a primeira vez que se tem um pavilhão dedicado à valorização das 
contribuições das mulheres nos mais diversos campos do conhecimento, da economia e sociedade. Ademais, 
durante os 6 meses de ocorrência da feira, a cada dia celebra-se um país por meio de destaques e programações 
específicas. 

Além das exposições e experiências interativas nos pavilhões, há uma série de atrações culturais como paradas, 
shows, apresentações de dança, e muitas opções de restaurantes com culinária típica dos mais de 190 países que 
estão participando dessa edição da Expo.
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Pela variedade de experiências, os visitantes não só vêm de todos os lugares do mundo, mas com as mais diversas 
motivações: desde excursões com crianças e jovens estudantes, até membros do Governo das principais 
economias do mundo, o evento conta também com a presença de diversas pessoas de negócios, famílias, ativistas, 
jornalistas, empreendedores e investidores de start-ups. 

Assim como cada uma das aproximadamente 25 milhões de pessoas que visitam a Expo tem uma motivação, a 
nossa foi conseguir captar a visão e as soluções que devem moldar os próximos anos, a partir do que foi exposto e 
experienciado pelos mais diferentes paísess na Expo. 

Nas próximas seções do relatório, trazemos os principais destaques de cada um dos distritos da feira 
(sustentabilidade, mobilidade e oportunidadade), aprofundando nos aprendizados e insights obtidos ao longo da 
nossa visita. 



 O distrito Sustentabilidade tem como foco evidenciar as soluções que cada país 
está desenvolvendo no que diz respeito a encontrar um modelo de vida no planeta 
que seja sustentável a longo prazo. Um dos conceitos centrais explorados foi “Os 
9 limites planetários”, do cientista Johan Rockstrom, que pontua os limites que 
não podemos ultrapassar para que continue existindo o equilíbrio que possibilita 
a vida na Terra. Dentre os 9 limites, destacamos: o aumento de temperatura de 
mais de 2°C decorrente do aumento e concentração de gases de efeito estufa; 
acidificação dos oceanos; perda da biodiversidade; entre outros. 

Para que esses limites não sejam ultrapassados frente à uma população 
crescente, muitas dos temas ou soluções trazidas pelos países giraram em torno 
de: energia renováveis, construções sustentáveis; reuso de materiais; agricultura 
sustentável; proteção da biodiversidade e dos oceanos; cidades sustentáveis; 
entre outros. 

Nesta seção do relatório, aproveitamos para (i) aprofundar no pavilhão do 
Brasil, localizado neste eixo temático da feira, e detalhar alguns dos principais 
insights dentro do distrito Sustentabilidade da Expo Dubai, focando em quatro 
temas principais: (ii) energias renováveis; (iii) captura de carbono; (iv) água; e (v) 
biodiversidade. 

Com 4 mil metros quadrados, o Pavilhão do Brasil faz parte do distrito 
Sustentabilidade da Expo Dubai, com o objetivo de reforçar, entre outros fatores, 
a importância da biodiversidade, da cultura da preservação do meio ambiente, da 
competitividade baseada na sustentabilidade e no retrato da multiculturalidade 
brasileira. 

Coordenado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), o pavilhão brasileiro contou com um investimento total de cerca de 
US$ 25 milhões e possui a água como elemento principal. Inspirado no Rio Negro, 
um dos principais afluentes do Rio Amazonas, e na natureza da região norte do 
país, a estrutura é apoiada sobre pilotis, com um espelho d’água que cobre boa 
parte dos 4 mil metros quadrados do terreno, representando os rios brasileiros e 
por onde os visitantes podem caminhar, proporcionando uma experiência que é 
completada por sons, aromas e projeções. 

Enquanto durante o dia o espaço tem sombra e descanso, no período da noite 
as projeções fazem com que o pavilhão seja visto como um “cubo luminoso 
flutuante”, que mostram imagens dos patrimônios histórico-culturais do país, 
das festas populares, de cidades brasileiras e de fontes de energia renováveis. 
Inclusive, a sustentabilidade também está presente na estrutura do espaço 
brasileiro, com o grande espelho d’água sendo alimentado pelo reaproveitamento 
da chuva, filtros de retrolavagem e condensamento do sistema de climatização, 
enquanto as luminárias para as projeções são todas de LED de baixo consumo, 
além de toda a estrutura possuir um sistema BMS (do termo em inglês, Building 
Management System) de automação predial para monitoramento e controle do 
consumo de energia e água, garantindo uma operação inteligente dos sistemas 
de engenharia do pavilhão. 

Brasil na Expo Dubai 
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Buscando soluções diante
de recursos finitos

I.

03. SUSTENTABILIDADE
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Os combustíveis fósseis são uma das principais causas das emissões de gases de efeito estufa. Consequentemente, 
a redução de seu uso como parte da matriz energética dos países é um ponto extremamente chave para colocar 
o mundo em direção a limitar o aquecimento global em um nível inferior à 1,5°C, conforme definido pelo acordo 
de Paris. Inclusive, na COP26 (clique aqui para ler o relatório completo que escrevemos sobre o tema), os países 
acordaram o primeiro pacto climático internacional que faz referência explícita aos combustíveis fósseis e ao 
limite do uso de carvão - considerado como o combustível fóssil mais poluente, sendo responsável por quase 1/3 
do aquecimento global. 

Embora no Brasil quase 75% da matriz energética já seja composta de fontes renováveis, quando olhamos para o 
mundo, o cenário é bem diferente: 25%. Esse cenário, somado à situação climática alarmante, justifica o porquê 
vimos essa como uma das principais temáticas abordadas na Expo, com os pavilhões de diversos países focando em 
mostrar soluções para transição energética. 

Além da energia solar e eólica, vale destaque para duas soluções inovadoras: (i) geração de energia a partir do 
movimento natural das ondas no oceano; e (ii) o foco em sistemas inteligentes de estoque e distribuição de energia, 
uma vez que, mesmo quando pensamos em energias renováveis, existe o desafio da sua constância: por exemplo, 
tanto o sol quanto o evento não estão sempre presentes.

Para além das soluções em termos das reduções das emissões de gases do efeito estufa, como por exemplo o uso de 
energia renováveis que trouxemos como um dos destaques no relatório de ontem, a realidade é que além de reduzir, 
são necessárias soluções para retirar o que já foi emitido ao longo dos últimos anos. 

Nesse sentido, um dos destaques foram os projetos chamados CCUS, de termo em inglês Carbon Capture, Utilization 
and Storage, ou em português, captura, utilização e armazenamento de carbono. De forma resumida, o CCUS atua 
capturando e purificando o dióxido de carbono emitido durante a produção e utilizando-o em um novo processo de 
produção para sua reciclagem e armazenamento. Segundo a IEA, o CCUS contribuirá com cerca de 14% da redução 
das emissões de dióxido de carbono até 2050 e, em uma perspectiva por país, vale destaque para a China, cujos 
primeiros projetos de CCUS já estão sendo desenvolvidos e a expectativa é que sejam cruciais para que o país 
asiático, maior emissor do mundo, atinja seu objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050. 

Ao mesmo tempo em que os esforços dos países estão direcionados em reduzir as emissões de CO2, está também 
cada vez mais claro que investimentos no sentido de capturar os gases já emitidos fazem parte da solução no 
combate às mudanças climáticas, e vemos essa como uma das tendências e inovações que se destacou no dia de 
hoje na Expo Dubai.

Todos os olhos voltados para energias renováveis

Captura de carbono: Uma alternativa frente ao desafio do clima

II.

III.

Com a Expo Dubai sendo um momento singular de visibilidade dos países, a Apex-Brasil acredita na exposição como 
uma vitrine para “reposicionar” a imagem do Brasil perante a comunidade internacional e superar a crise econômica 
depois de meses de pandemia, sendo uma oportunidade única para ressaltar a diversidade brasileira e divulgar o país 
e seus múltiplos aspectos, além de ser uma plataforma para a atração de investimentos para o Brasil. 

Além da presença perene do Brasil via seu pavilhão, no dia 15 de novembro, o feriado no Brasil - Proclamação da 
República - também foi comemorado na Expo Dubai, e tivemos a oportunidade de estar presente no dia que contou 
com uma programação especial da feira voltada ao país. 

O dia foi marcado por apresentações de música brasileira, hino nacional e também discurso do presidente Jair 
Bolsonaro, que veio acompanhado da comitiva brasileira, e mais de 300 empresários focados em potencializar os 
investimentos e relações comerciais. Em sua fala, Bolsonaro buscou reforçar a importância da relação do Brasil 
com os Emirados Árabes Unidos, a abertura do país para receber investimentos estrangeiros e a necessidade e 
importância de espaços de trocas, como a Expo Dubai.

https://conteudos.xpi.com.br/esg/cop26-implicacoes-do-documento-final/


Cerca de 2 milhões de espécies de animais e plantas são conhecidas pelo homem, embora se saiba que isso é apenas 
uma fração da vida na Terra. Cada uma dessas criaturas influencia os ecossistemas do qual fazem parte. Por exemplo, 
o oxigênio que respiramos só existe por conta de uma cadeia de funções desempenhadas por essas espécies.

Por isso, quando se fala sobre a importância de preservarmos a biodiversidade de fauna e flora, a questão vai muito 
além de impedir a extinção de espécies e de áreas naturais. Trata-se de não desequilibrar toda uma cadeia de relações 
entre espécies que possibilita a geração de alimentos e a situação de equilíbrio que possibilita a vida na Terra.

À título de referência, quando olhamos para o total de investimento feito ao redor do mundo na preservação da 
natureza, esse valor é de US$45 bilhões. Maior do que ele, é o montante que retorna em forma de serviços relacionados 
ao ecossistema, como por exemplo, água, solo, dentre outros: são mais de US$5,2 trilhões.

Diversas soluções têm sido desenvolvidas para que hajam os incentivos econômicos para a preservação da 
biodiversidade – dentre elas, destacamos: a concessão de parques naturais para o desenvolvimento sustentável, a 
agricultura regenerativa, o pagamento por serviços ambientais e o próprio mercado de créditos de carbono. 

Importância da biodiversidade no equilíbrio do planetaV.

Para efetivamente lidarmos com os desafios frente as mudanças climáticas, precisamos repensar a forma como 
utilizamos os recursos. Dentre eles, vale destaque para a água. O planeta é composto por 71% de água, mas 97% 
dela é salgada. Dos 3% restantes, apenas 1% é disponível para o consumo humano. Somado a isso, ao mesmo tempo 
em que a demanda pela mesma é crescente, a oferta é limitada. À título de referência, quando olhamos somente para 
o setor de moda, 2.700 litros de água são usados para produzir o algodão que é necessário para uma camiseta – e 80 
bilhões de itens de roupa são produzidos por ano ao redor do mundo. 

Supondo que o ritmo do consumo de água siga nos patamares atuais, o que na verdade é pouco provável, o 
problema em termos de escassez somente irá se agravar. Dito isso, soluções no que diz respeito ao uso da água são 
fundamentais. Nesse sentido, vale destacar, além da eficiência e reuso, uma das alternativas que vem recebendo 
cada vez mais investimentos e deve ganhar relevância adiante dado o cenário desafiador é a dessalinização da água, 
processo que implica o uso de procedimentos físico-químicos para a retirada de sal da mesma. Nos Emirados Árabes 
Unidos, por exemplo, 90% da água é dessalinizada, enquanto em Israel esse mesmo valor é de 80%. 
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IV. Repensando a utilização de um dos principais recursos finitos, a água 



Vivemos uma realidade cada vez mais interconectada e interdependente, de 
modo que a forma de nos comunicarmos e movermos é crucial. Nesse contexto, 
o distrito Mobilidade da Expo teve como foco resgatar o passado e presente dos 
transportes e formas de comunicação, e trazer amostras do futuro, por meio de 
veículos elétricos e autônomos até viagens e vida em outros planetas.

Nesta seção, detalhamos alguns dos principais insights dentro do território 
Mobilidade da Expo Dubai, com três tópicos de destaque: (i) interdependência 
e cooperação entre países; (ii) veículos elétricos e autônomos; (iii) Mobility as a 
Service (MaaS); e (iv) cidades inteligentes.  

Em um mundo em que a globalização reina, a interdependência entre os países 
e, consequentemente, a importância da cooperação entre os mesmos, se faz 
imprescindível e, inclusive, a pandemia deixou isso ainda mais claro. 

Bilhões de produtos são transportados pelo mundo todos os dias, de forma que 
as diferentes necessidades por parte dos países são rapidamente atendidas. 
Conforme os serviços, bens, dinheiro, pessoas e informações viajam rapidamente 
pelo globo, é necessário que saibamos navegar o complexo mundo da mobilidade. 

No título de referência, trazemos alguns números interessantes que vimos hoje: 
(i) desde 2000, o número de pessoas imigrantes no mundo aumentou 57%, e hoje 
são mais de 272 milhões de imigrantes globalmente; (ii) em 2019, as companhias 
aéreas transportaram um número recorde de 4,4 bilhões de pessoas, com mais de 
100 mil voos sendo feitos por dia ao redor do mundo; e (iii) nos Emirados Árabes 
Unidos, onde estamos, 85% da população é formada por imigrantes e a grande 
maioria dos alimentos são importados, uma vez que, apesar de todo o sistema de 
irrigação, a região é um deserto. 

No fim do dia, os fluxos crescentes comerciais e migratórios, bem como os 
desafios compartilhados que colocam todo o planeta em risco, como a questão 
climática, deixam claros que o futuro da humanidade depende de um sistema de 
mobilidade que torne eficiente o fluxo de bens, pessoas e serviços entre os países, 
dada a interdependência entre eles, ao mesmo tempo em que a cooperação se 
faz essencial para que tais objetivos sejam atingidos. 

Considerando o cenário alarmante em relação ao aquecimento global e a 
necessidade de ação urgente, a mudança em termos do uso de carros à combustão 
para veículos elétricas é uma tendência clara. Em 2019, na Noruega, por exemplo, 
as vendas de veículos elétricos aumentaram 86% em relação ao ano anterior. E, 
conforme explorado pelos diferentes países no distrito de mobilidade da Expo 
Dubai, esse movimento deve somente se intensificar adiante. 

Além disso, embora a maior parte das pessoas ainda tenham carros comuns, os 
veículos autônomos não são mais uma coisa do futuro. No ano passado, só na 
Califórnia, 3,2 milhões de quilômetros foram rodados por carros desse tipo. 

Interdependência e cooperação

Veículos elétricos e autônomos nos holofotes 

I.

II.

Todos os olhos voltados para o futuro 
da mobilidade

04. MOBILIDADE
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Novos negócios, novas tecnologias: Mobilidade como um serviço (MaaS) III.

As chamadas megacidades* possuem um contraste claro: ao mesmo tempo em que são responsáveis pela produção 
de mais de 80% dos bens de consumo do mundo, elas também respondem pelo mesmo percentual quando os tópicos 
são geração de resíduos e emissão de gases de efeito estufa. 

Conforme evoluímos de forma a endereçar os problemas sistêmicos com o qual o mundo convive hoje, o 
desenvolvimento das cidades é parte fundamental dessa evolução. Também conhecidas como smart cities, as 
cidades inteligentes são aquelas que se apoiam na tecnologia para promover um desenvolvimento social e econômico 
sustentável. Sendo um dos 17 grandes objetivos da agenda de desenvolvimento sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para 2030, as smart cities criam soluções inovadoras, capazes de melhorar a qualidade de vida 
de seus habitantes e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. 

Dadas as características de complexidade e multidimensionalidade que caracterizam as cidades, essa agenda 
deve ser alcançada pela incorporação de diálogos multidisciplinares construídos a partir dos olhares das diversas 
disciplinas e paradigmas envolvidos com os temas e fenômenos urbanos. 

Nesse sentido, o futuro das cidades foi bastante explorado por diversos países na Expo. Todas as visões apresentadas 
convergem para o ponto de que os espaços urbanos serão reestruturados para otimizar o uso dos recursos e garantir 
a sustentabilidade. Dentre as alternativas, uma das soluções que se destacou é o uso dos resíduos para materiais 
de construção inovadores, o que, além de permitir a reutilização, também contribui para a redução de emissões, o 
que faz-se de suma importância considerando que mais de 40% das emissões globais de CO2 vêm da indústria de 
construção. 

* população maior que 10 milhões de habitantes. 

“Smart Cities”: O futuro das cidades 

Um dos tópicos bastante abordados pelos diferentes pavilhões foi o modelo Mobility as a Service (MaaS), ou em 
português, Mobilidade como Serviço. 

De forma resumida, ele é um formato de negócios caracterizado pela oferta de serviços de transporte personalizado, 
de acordo com as necessidade de cada indivíduo, o que permite (i) otimizar a experiência do usuário ao acompanhar 
a demanda em tempo real e combiná-la de forma dinâmica com a oferta de transportes; (ii) melhorar o funcionamento 
das cidades; e (iii) tornar mais eficiente o uso de recursos e, consequentemente, reduzir as emissões de gases do 
efeito estufa. 

Conforme mencionamos acima, à medida em que os serviços, bens, dinheiro, pessoas e informações viajam 
rapidamente pelo globo, é necessário que saibamos navegar o complexo mundo da mobilidade. E, pensando nisso, o 
MaaS é uma clara tendência adiante.

IV.

11

À medida em que as cidades caminham para modelos inteligentes e totalmente conectados à tecnologia, os carros 
autônomos são parte fundamental para garantir cidade mais eficientes.



Em 2015, 196 nações se comprometeram com a Agenda 2030, formada por 17 
objetivos de desenvolvimento sustetável (ODS) a serem alcançados até 2030 
para garantir um planeta sustentável e uma vida digna para as mais de 7 bilhões 
de pessoas, com os ODSs, inclusive, representando potenciais trilhões de dólares 
em novos mercados a serem fomentados.

O foco do distrito Oportunidade da Expo foi mostrar que todo desafio é uma 
oportunidade de se inovar e ir além para satisfazer as necessidades existentes 
por meio de negócios. Envolvendo tecnologia e muita inovação, os pavilhões dos 
diversos países localizados nesse eixo temático reforçaram a importância do 
pensamento fora da caixa para se produzir soluções sistêmicas com os recursos 
existentes para endereçar os desafios atuais. Em especial, as mulheres ao longo 
da história tiveram um papel crucial no desenvolvimento de muitas das soluções-
chave para problemas coletivos, com o Women’s Pavilion sendo o espaço da Expo 
Dubai em que muitas dessas histórias foram evidenciadas. 

Nesta seção, detalhamos três principais insights dentro do distrito Oportunidade 
da Expo Dubai: (i) internet das coisas; (ii) transformação do sistema alimentar; (iii) 
consumo consciente e economia circular, além de aprofundarmos no (iv) Women’s 
Pavilion, espaço dedicado na feira para valorização das contribuições das 
mulheres nos mais diversos campos do conhecimento, da economia e sociedade. 

Também conhecido como IoT (do termo em inglês Internet of Things), esse foi um 
dos tópicos centrais explorados no distrito oportunidades. O conceito se refere 
aos objetos que estão conectados à rede, tendo como principais utilidades 
a automação, acesso remoto e a coleta de dados que permitem avaliar o 
funcionamento dos mesmos. 

Quando pensamos nos desafios atuais e soluções adiante, o uso de IoT é um 
consenso, e destacamos duas principais razões pelas quais isso deverá estar 
cada vez mais presente no dia a dia, seja nas casas, escritórios e indústrias: (i) 
permite conectar informações de toda a cadeia produtiva, concentrando dados 
e informações na nuvem, permitindo análises em tempo real de cada parte do 
processo de produção e, principalmente, tornando possível o rastreamento 
da cadeia; e (ii) permite controlar os processos de maneira remota e, com isso, 
garantir que os insumos, materiais e energia estejam sendo geridos da maneira 
mais eficiente possível. 

Em um mundo em que os recursos são finitos e a escalabilidade é um conceito-
chave para o sucesso dos negócios, as soluções envolvendo IoT surgem como 
alternativas sólidas, sendo esta uma das principais mensagens exploradas ao 
longo da feira. 

 IoT: Quando conexão é uma palavra-chaveI.

Transformando desafios sistêmicos 
em oportunidades inovadoras

05. OPORTUNIDADE
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Segundo a FAO (Programa de Agricultura e Alimentação da ONU), em 2020, mais de 800 milhões de pessoas ao redor 
do mundo passaram fome. Quando se expande o olhar para a qualidade nutricional da alimentação, mais de 3 bilhões 
de pessoas não possuem uma dieta saudável, em grande parte devido à falta de acesso e/ou dificuldades financeiras.
A questão de como acabar com a fome e alimentar as 8 bilhões de pessoas que viverão no mundo até 2030 e, 
sobretudo, de uma forma sustentável, apareceu nas exposições dos mais diversos países.

Ficou claro que é necessário repensar o sistema alimentar global como um todo. Isso passa por: transformar os 
modelos tradicionais de agropecuária com base na sustentabilidade; fomentar inovações que possibilitem a geração 
de alimentos em áreas que carecem de água ou de solo fértil; encontrar soluções para o problema do desperdício 
de alimentos; expandir a produção de alimentos com elevada densidade nutricional como a espirulina, por exemplo,  
entre outros.

Ainda que em diferentes estágios e, principalmente, possuindo diferentes desafios, essa necessidade de repensar 
o sistema alimentar permeia todos os países, dado que, conforme destacamos no relatório de ontem: existe uma 
interdependência entre as nações, ao mesmo tempo em que a cooperação é uma palavra-chave em se tratando de 
desafios globais, como é a caso da fome. 

Transformação do sistema alimentarII.
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Quando pensa-se no futuro, é impossível imaginarmos um sistema linear – ou seja, baseado na extração de recursos 
naturais em que os produtos feitos a partir desses recursos são utilizados até serem descartados como resíduos. 
Esse modo de operar, majoritariamente vigente hoje, acaba gerando uma grande quantidade de resíduos e efeitos 
negativos imensuráveis no ambiente, de forma que a economia linear já não é mais uma forma viável de organização 
econômica, e já está cada vez mais sendo substituído pelo modelo circular, na qual em vez de extrair, produzir, utilizar 
e descartar, o caminho é encontrar alternativas para compensar etapas do processo, implicando em economia, 
otimização e maximização do uso dos mais variados recursos.

Embora pareça simples, a grande verdade é que existem muitas oportunidades e muito o que ser explorado no tema, 
e vimos soluções interessantes ao longo da feira, com destaque para: sistemas de rastreamento de produtos, que 
permitem às empresas monitorarem e se responsabilizarem pelo ciclo circular de seus produtos; novos materiais 
para embalagens, como por exemplo o bioplástico; e novos materiais para construção de prédios, como por exemplo 
vidro reciclado.

No fim do dia, fica claro que a economia circular, ao ser um modelo que dissocia o crescimento econômico 
das restrições de recursos, é a oportunidade para que possamos prosperar e ao mesmo tempo reduzir a nossa 
dependência por materiais finitos. 

Consumo consciente e economia circular: Parte da solução 

O Women’s Pavilion, idealizado e executado pela organização da Expo em parceria com a Cartier, tem como objetivo 
dar luz às várias contribuições das mulheres ao longo da história, destacando as inúmeras conquistas, passadas e 
presentes, que impulsionaram as economias e impactaram positivamente a sociedade. Com o apoio de mulheres 
artistas e arquitetas, o pavilhão destaca também a amplitude e a riqueza da experiência feminina que está inspirando 
e capacitando os cidadãos globais a criar um futuro melhor. Inclusive, é a primeira vez em uma Expo que se tem um 
pavilhão dedicado à valorização das contribuições das mulheres nos mais diversos campos do conhecimento, da 
economia e sociedade. 

Estruturado de forma a levar os visitantes a uma jornada educacional, o pavilhões explora desde marcos históricos 
das mulheres, até muito dos desafios que ainda enfrentamos hoje. Por meio de ilustrações e dados interessantes – 
e muitas vezes ainda impressionantes, o espaço visa aumentar a consciência global e inspirar pessoas de todas as 
gerações a fazerem a diferença dentro de sua comunidade e também fora dela. Abaixo destacamos algumas das 
informações que vimos ao longo do pavilhão em relação à três temas principais (I. condições de vida; II. violência 
contra a mulher; e III. negócios), e que, na nossa visão, deixam claro os avanços já obtidos, ao mesmo tempo em que 
evidenciam que o caminho adiante para a igualdade de gênero ainda é bastante longo. 

Women’s Pavilion: Um lugar para valorizar as contribuições delas

III.

IV.



• Nos últimos 25 anos, o acesso à educação tem avançado de forma significativa: hoje já são mais de 180 milhões 
de meninas nas escolas. Contudo, ainda são 132 milhões ao redor do mundo que não possuem acesso à educação. 

• Desde 2000, a mortalidade maternal recuou 38%, mas ainda são 810 mulheres por dia que perdem a vida por 
complicações na gravidez. 500 milhões de mulheres não possuem condições adequadas para lidar com a higiene 
menstrual. 

• O acesso à água limpa tem aumentado globalmente. No entanto, mulheres e meninas ainda gastam um total de 200 
milhões de horas por dia coletando esse recurso vital. 

• Nas últimas três decadas, a pobreza global teve queda de 75%, mas ainda aproximadamente 690 milhões de pessoas 
sofrem com fone crônica no mundo. Desse total, 60% são mulheres. 

• Ao menos 200 milhões de mulheres e meninas são sujeitas à mutilação genital. 

• 1 em cada 5 mulheres com idade entre 20 e 24 anos foram casadas ainda quando crianças. 

• 1 em cada 3 mulheres experenciaram violência física durante sua vida. Embora 155 países tenham implementado 
leis para combate à violência doméstica, ainda são muitas as mulheres que não se sentem seguras em casa. 

• 65% das vítimas de tráfico humano são mulheres e meninas. 

• 58% das mulheres jovens reportaram abuso, das quais 40% sofreram violação sexual. 

Condições de vida

Violência contra a mulher 

• Empresas com mulheres nos Conselhos são 28% mais propensas a performarem melhor. 

• A participação igualitária do gênero feminino na força de trabalho pode adicionar US$28 trilhões no PIB global. 

• Mulheres em cargo de CEO adicionam 5% para o valor da empresa. 

• Mulheres são mais aptas a adotarem políticas mais “amigáveis” aos colaboradores. 

Negócios
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06. AOS INVESTIDORES:
Uma mensagem final

Entre os vários aprendizados obtidos ao longo da nossa visita, destacamos 
duas mensagens-chave: (i) a tecnologia deixou de ser uma ferramenta e hoje é 
a base a partir da qual as soluções são criadas; e (ii) há um consenso de que o 
futuro da humanidade será determinado pela nossa capacidade de pensar, criar e 
implementar modelos sustentáveis. 

Chegamos à feira no último dia da COP26 (clique aqui para acessar o relatório 
com o feedback completo) com o pensamento de que muitos dos compromissos 
definidos pelos países e pelas empresas durante a conferência dependem de 
inovações e soluções tecnológicas. Na Expo Dubai, a percepção virou certeza. 
Entender o estágio de desenvolvimento e potencial de tecnologias exponenciais 
é fundamental para que se consiga ampliar as perspectivas e não só visualizar as 
novas soluções, mas também entender como cada setor será impactado. 

Todos os países, em diferentes medidas, compreendem que a transição verde 
exige investimentos com criatividade e otimização. Consequentemente, todas as 
inovações, aplicações de tecnologia e busca de modelos sustentáveis já estão 
exigindo das empresas revisões nos seus modelos de negócio para se adequarem 
às novas demandas dos consumidores e investidores, ao modus operandi baseado 
na tecnologia e às necessidades do mundo. Como resultado, temos visto um 
número crescente de companhias buscando se reinventarem, e tudo isso com o 
propósito de se manterem competitivas no cenário de mudanças cada vez mais 
aceleradas sobre o qual falamos no início deste relatório.

Trazendo para a realidade brasileira, temos alguns exemplos recentes que 
revelam como as empresas já estão tendo que caminhar nessa direção: (i) a JBS 
anunciou a compra da BioTech Foods, startup espanhola que produz carne de 
laboratório, e criação de centro de desenvolvimento de proteína animal a partir 
de cultura celular no Brasil, em um movimento que é parte da necessidade de se 
repensar a produção de comida a luz da questão climática; (ii) a Cosan e a Dexco 
(antiga Duratex) anunciaram investimentos em fundos e startups de construtech 
sustentável, ou seja, em empresas de construção civil que usam a tecnologia 
e materiais como madeira engenheirada para garantir não só um modelo mais 
inteligente, mas também a redução das emissões de gases de efeito estufa; e (iii) 
a CSN, através de seu fundo de capital de risco, fez um investimento semente 
na 1S1, startup do Vale do Silício que desenvolve uma nova tecnologia para a 
produção de hidrogênio verde, na aposta de que essa nova fonte de energia seja 
parte importante da estratégia para chegar à produção de um aço verde, com 
baixa emissão de carbono.

Esses são só exemplos de como grandes empresas brasileiras já estão caminhando 
na direção das soluções que vimos na Expo Dubai. Aquelas que caminharem 
mais rápido e conseguirem gerar sólidas vantagens competitivas, certamente se 
sobressairão. 

Portanto, para os investidores, é cada vez mais fundamental entender como as 
empresas estão se posicionando de forma a se preparar para as mudanças do 
futuro próximo; afinal, quando projeta-se o valor justo de uma empresa usando o 
método de fluxo de caixa descontado, 70 a 100% desse valor geralmente está no 
longo prazo – de cinco anos para frente até a perpetuidade. Isso posto, entender 
o que vem pela frente é cada vez mais relevante para as melhores decisões 
de alocação de recursos. E, na nossa visão, a tríade Tecnologia, Inovação e 
Sustentabilidade terá um papel importante no sentido de moldar esse futuro. 

Talvez 10 anos não sejam suficientes para termos mais mudanças do que 
tivemos nos últimos 100 anos. Mas o mundo tem vivido profundas e aceleradas 
transformações — e sairá à frente quem conseguir traduzi-las em oportunidade. 
Oportunidade de fazer a diferença criando ou investindo nas soluções do futuro 
que já chegou. 

https://conteudos.xpi.com.br/esg/cop26-implicacoes-do-documento-final/


O grupo Fanato, uma das principais operadoras especializadas em viagens de 
experiência no país, foi parceira da XP na cobertura da Expo 2020 em Dubai. A 
ação ocorreu por meio da Fanato Incentive, agência especialista em campanhas 
de incentivo e relacionamento, que utiliza viagens e experiências para a ajudar 
empresas a fortalecerem seus laços com clientes, colaboradores e parceiros, 
sempre com foco em resultados. 

Para a empresa, que já operou os mais diversos tipos de viagens e experiências, 
projetos que envolvem atuações socialmente responsáveis cresceram muito na 
última década, e já são tendência no mercado de incentivo. Em geral, cada vez 
mais as organizações buscam ações voltadas a qualidade de vida e o bem-estar 
do público interno, bem como a redução de impactos negativos na comunidade e 
no meio ambiente.

Entre as principais ações já desenvolvidas pela Fanato Incentive para seus clientes, 
voltadas ao incentivo social, estão projetos que conectam colaboradores a 
comunidade local por meio do voluntariado, viagens com 100% de compensação 
da pegada de carbono, destinação de parte do budget da campanha para ações 
sociais, etc.

Além da atuação junto aos cliente, a operadora também possui um projeto social 
próprio, o Loop, que visa oferecer experiências de alto valor agregado às crianças 
e jovens carentes, através de ações periódicas dos mais variados tipos. Em 2019, 
o projeto foi o vencedor do Prêmio Caio Sustentabilidade na categoria Operadora 
Turística e Agência de Viagens - Responsabilidade Social.

A Expo 2020 é uma oportunidade ímpar para discutirmos o papel 
de países, empresas e pessoas na sociedade que queremos deixar 
para nossos filhos, e não poderíamos deixar de apoiar a XP nessa 
jornada em busca das melhores práticas e ideias.

Raphael Santana - Co-fundador e CEO da Fanato

“
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A parceira e apoiadora da XP
na Expo 2020
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