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MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS

O envelhecimento da

população





INDIVIDUALlSMO – NOVO STATUS

Individualismo, um fenômeno global



DISPARIDADES SOCIAL E 
CULTURAL

Crescente polarização de ricos e pobres



REORGANIZAÇÃO DA SAUDE

Fonte: ANAHP- Associação Nacional de
Hospitais Privados.



MUDANÇAS DE PAPEL NOS 
GENEROS 

Cada vez mais importante o papel

desempenhado pelas mulheres no local

de trabalho



NOVOS PADRÕES DE 
MOBILIDADE

Aumenta a mobilidade em todo o

mundo

Fonte: Relatório Cisco VNI (Visual

Networking Index).



CULTURA DIGITAL

As tecnologias digitais que permeiam e

ligam todos os aspectos da vida diária



Fonte: Jornal O Estado, 2014.



APRENDENDO COM A NATUREZA

Estruturas e processos naturais tornando-

se uma característica essencial da

inovação



INTELIGENCIA UBIQUA

Surgimento da Internet das

Coisas



CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA

Tecnologias matriciais



GLOBALIZAÇÃO 2.0

Surgimento de uma classe média

global

Fonte: Época Negócios.



ECONOMIA BASEADA NO 
CONHECIMENTO

Aumento dos níveis de educação em

todo o mundo



Polos Tecnológicos



Mapa das Incubadoras



ECOSISTEMAS DE NEGÓCIOS

Inovações do sistema

Estratégia Inicial para Posicionamento

dentro de Ecossistemas de Inovação:

análise das dimensões.

-Liderança e papel de parceiro;

-Riscos de aprisionamento de

tecnologia;

-Riscos do lado da oferta;

-Reputação da marca;

-Prós e contras de ecossistemas

prioritários ou secundários.

Fonte: InnovationManagement



MUDANÇAS NO MUNDO DO 
TRABALHO

Novos padrões gerenciais e

organizacionais

As 10 principais mudanças nos últimos anos:

1.Concetividade

2.Sigilo X Imagem

3.Qualidade de vida

4.Home-Office

5.Diversidade dentro das empresas

6.Bullying e assédio moral

7.Informalidade

8.Economias Interligadas

9.Complexidade

10.Agilidade mental

Fonte: InfoMoney



NOVOS PADRÕES DE CONSUMO

Mudanças nos gastos do

consumidor e as preferências dos

consumidores



ESGOTAMENTO DE ENERGIAS 
E OUTRAS FONTES

O uso de fontes alternativas de

energia e recursos renováveis

Dados:

Hoje, 90% energia
hidrelétrica.

Dois produtos: etanol e
biodiesel.

Futuro:

Meta: aumentar 10 vezes a
produção de energia eólica
até 2022.

Fonte: Encontro Econômico
Brasil-Alemanha, 2014



IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
MEIO AMBIENTE 

Estratégias para a mitigação e

adaptação às mudanças climáticas

Dados:

Há Comitês setoriais que
conduzem as atividades conexas
aos Planos de Mitigação e
Adaptação à Mudança do Clima,
são eles:

-Grupo Técnico de Mitigação e
Adaptação às Mudanças
Climáticas em Transporte Público
Urbano - GT - Clima/Transporte
Público;

-Comissão Gestora do Plano
Setorial da Saúde de Mitigação e
de Adaptação às Mudanças
Climáticas.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.



URBANIZAÇÃO
Novas formas de residência,

vida e participação



NOVA ORDEM POLÍTICA 
MUNDIAL

Novas alianças estratégicas

em um mundo multipolar

BRICS

-Reúne quatro das sete maiores

economias do mundo, com cerca

de 50% da população e 26% da

massa do planeta.

-Produz atualmente 25% do PIB

mundial.

Fonte: Carta Capital



GLOBAL RISK SOCIETY
Global contra o crime organizado e

o cibercrime

-60% dos brasileiros internautas adultos já foram vítimas de cibercrime;

-45% dos adultos brasileiros já foram expostos a ataques virtuais nos últimos 12 meses;

-O custo líquido de crimes virtuais foi superior a R$ 18 milhões nos últimos 12 meses;

-57% dos usuários de smartphones do Brasil já foram vítimas de crime virtuais;

-49% dos usuários de smartphones e 61% dos consumidores de tablets possuem

sistema de segurança online instalado em seus dispositivos;

-58% dos brasileiros usam dispositivos móveis;

-39% dos usuários de smartphones disseram que não deletam e-mails suspeitos;

-33% dos brasileiros não se desconectam dos perfis de redes sociais após o uso e 31%

se conecta com pessoas desconhecidas;

-61% dos adultos utilizam redes Wi-Fi públicas ou inseguras.

Fonte: Relatório Norton Report.



BADESUL 
Agricultura Sustentável: inovação e 

sustentabilidade



Destaques Operacionais
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Investimentos Financiados 

Produto Quantidade

Barragens/Açudes 66 un.

Benfeitorias/Instalações 1.116.217 m2

Colheitadeiras 479 un.

Correção de Solos 18.436 ha

Sistemas de Armazenagem 387 un.

Irrigação 467 un.

Tratores 605 un.

Diversos/equipamentos agrícolas 11.765 un.

Modernização do Agronegócio.
Nos últimos 5 anos, o Badesul desembolsou, em termos nominais, R$ 1.413,9
milhões para a execução de investimentos na economia agropecuária e
agroindustrial do Rio Grande do Sul.

ABRADA

ASSODEERE ABRAFORTE (New Holland)

UNIMASSEY
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Investimento Total: R$ 1,5 bilhão Projetos Apoiados: 2.946 projetos

Agropecuária Schio
Vacaria

Cooperativa Languiru
Teutônia

Cooperativa Piá
Nova Petrópolis

E. Orlando Roos
Não-Me-Toque
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Investimento Total: R$ 221 milhões Projetos Apoiados: 22 projetos

Implementos JAN
Não-Me-Toque

Stara
Não-Me-Toque

Vence Tudo
Ibirubá Bruning Tecnometal

Panambi
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Investimento Total: R$ 450 milhões Projetos Apoiados: 467 projetos
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Investimento Total: R$ 262 milhões Projetos Apoiados: 6 projetos

BSBios
Passo Fundo

Oleoplan
Veranópolis

Camera
Santa Rosa

Bocchi Agrobios
Ibiraiaras

Olfar
Erechim

Granol
Cachoeira do Sul



Programas de Destaque

31

Itens Financiáveis: 
 Implantação, melhoramento de pomares cítricos sem sementes;
 Aquisição, transporte e aplicação de corretivos;
 Práticas conservacionistas do solo;
 Produção de mudas;
 Instalação, ampliação e modernização de unidades armazenadoras e de sistemas 

de preparo, limpeza, padronização e acondicionamento e derivados.

Abrange desde a Pesquisa e experimentação, a produção de mudas, implantação e 
expansão de pomares, beneficiamento, padronização e armazenamento, até a 
comercialização para o mercado interno e exportações



Programas de Destaque
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Beneficiários: 

 Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas;
 Cooperativas de produção;
 Pessoas jurídicas prestadoras de serviços de guarda e conservação de grãos

Promove, através da modernização e adequação dos processos de 
armazenagem, uma mudança de patamar tecnológico, adequando o 
agronegócio gaúcho às exigências internacionais para comercialização.



Novo Programa - OLIVICULTURA
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Beneficiários: 

 Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas na implantação de pomares;
 Indústrias de conservas e beneficiamento de olivas;

O Programa pretende consolidar a Olivicultura no Estado do Rio Grande do Sul, 
impulsionar o  o desenvolvimento de uma olivicultura moderna, sustentável, 
competitiva, através do desenvolvimento da agroindústria, contribuindo para 
geração de renda dos agricultores, criação de emprego e diminuição das 
importações de azeite e conservas.



Novo Programa

INCENTIVO A PRODUÇÃO DE BIOMETANO
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Incentivo a produção de Biometano no Estado do Rio Grande do Sul tendo como meta

atingir o percentual de 10% - em um período de 10 anos – do total de gás distribuído,

aumentando a participação de combustível de origem não fóssil na matriz energética

Gaúcha.



Acesso ao site do Badesul

Acesso ao sistema CPP

Preenchimento
da proposta

Envio para o Badesul via CPP

Análise da 
Proposta

Outros Destaques
O Badesul criou um Aplicativo para captação no Agronegócio:



Susana.kakuta@badesul.com.br

Rua Andrade Neves 175 – 18º andar

CEP 90010-210 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3284.5922 

www.badesul.com.br
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