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PARCEIROS E APOIADORES

Mensagem do
coordenador

Conexões para concluir uma década e
iniciar uma outra
Um dos acontecimentos mais emblemáticos no contexto da
sustentabilidade em 2012 foi a realização da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento (Rio +20), que aconteceu
duas décadas após a Rio 92, considerada um marco na história
das reflexões e iniciativas em prol da sustentabilidade. A proposta
desse novo encontro no Rio de Janeiro era discutir a governança
global para o desenvolvimento sustentável e a transição para
uma economia verde e inclusiva. O GVces tinha a intenção de
fazer uma participação mais modesta, apenas acompanhando
algumas discussões importantes na Conferência. Mas, aos
poucos, essa participação se ampliou para dezenas de eventos
e ações de diálogo e mobilização que acabaram refletindo a
proposta institucional anunciada em 2011 de atuar por meio
de quatro linhas que conectassem os diferentes programas e
projetos numa perspectiva integrada.
No contexto de Articulação, o Centro ajudou – durante a
Rio+20 - a orientar empresas no acompanhamento dos debates
sobre economia verde e inclusiva e a aproximar o diálogo
entre representantes de governos, da iniciativa privada e da
sociedade civil. Articulação foi também a palavra-chave de
iniciativas com participação do GVces anunciadas na Rio+20,
como a Aliança Global de Registros de Emissões, que reuniu
o Programa Brasileiro GHG Protocol, o Climate Registry (EUA) e
o iCET (China). O GVces também foi o mobilizador no Brasil da
iniciativa Declaração do Capital Natural, que reuniu instituições
financeiras de todo o mundo em torno de um compromisso
pela adoção de critérios de capital natural para os produtos e
serviços financeiros, anunciado oficialmente na Rio+20.
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E ainda participou de debates na Conferência sobre finanças
sustentáveis, mecanismos de valoração da biodiversidade,
limites planetários e sociais para a vida humana no planeta,
agropecuária e economia de baixo carbono, economia
ecológica, mineração e sustentabilidade, compras públicas
sustentáveis, inventários corporativos de emissões de GEE,
negócios e sustentabilidade. Algumas dessas discussões
guardam relação com iniciativas em Pesquisa e Publicação –
outra linha de atuação do GVces -, como a produção de artigos
sobre a força do consumo público e privado para uma economia
verde e inclusiva e sobre o financiamento da economia de baixo
carbono no contexto da agropecuária.
Na frente de Comunicação e Mobilização, o GVces lançou
em parceria com o Instituto Socioambiental e o Vitae Civilis a
iniciativa Radar Rio+20, trazendo uma publicação impressa e um
website sobre os principais temas em pauta na Conferência, que
rapidamente se tornaram referência entre jornalistas e o público
em geral, além de ter realizado um ciclo de debates prévios à
conferência, em parceria com a Rádio Estadão. Além, é claro, da
cobertura exclusiva da Conferência realizada pela nossa Revista
Página 22.
E mesmo a linha de Formação pôde se ver refletida na participação
do GVces na Rio +20, por meio das contribuições no diálogo
promovido pelo Global Climate Coalition Student Workshop.
Além disso, alguns estudantes que passaram pela disciplina
Formação Integrada para Sustentabilidade - contribuição do
GVces aos cursos de graduação da FGV em São Paulo - estiveram
na Conferência e puderem contar com referências do GVces para
acompanhar os debates.
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Independente do alcance dos resultados políticos
da Rio+20, um recado importante que fica da
Conferência é que uma economia verde e inclusiva
- ou, mais amplamente, a sustentabilidade - não
acontece sem a integração de diferentes atores e
a correlação de diferentes aspectos da economia,
da sociedade e do meio ambiente.

Foi assim que demos início a uma revisão da
identidade visual do GVces em 2012, para levar
uma nova forma de nos expressarmos já em 2013,
ano em que o Centro completa uma década de
vida. Este relatório anual é a primeira publicação
institucional do Centro que já traz esta nova
identidade.

Esse é mais um paralelo que pode ser feito entre
o caminho necessário ao desenvolvimento
sustentável e a atuação do GVces em 2012.
O Centro aprofundou sua trajetória rumo
à integração dos diferentes programas,
concebendo, por exemplo, as iniciativas
empresariais em sustentabilidade, um conjunto
de projetos - alguns novos, outros já existentes
- com foco em diferentes assuntos, mas com
um olhar comum para o estabelecimento de
conexões entre temas e entre as empresas
participantes. São eles: Iniciativa Desenvolvimento
Local e Grandes Empreendimentos (ID Local),
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor
(ISCV), Plataforma Empresas pelo Clima (EPC) e
Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE).

O conteúdo que você irá ler a seguir vem
igualmente marcado pelas conexões entre temas
e atores, mostrando as atividades do GVces em
2012, não por meio de um recorte institucional,
mas por meio de ligações transversais que dão
unidade e identidade ao Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV/EAESP.

E se a integração parece ser fundamental para
materializar a complexidade do desenvolvimento
sustentável, nada mais natural que o Centro
passasse a trazer no modo de dialogar com a
sociedade uma narrativa igualmente imbuída
desse espírito conectivo.

Mario Monzoni

Esperamos que você aprecie o relatório e que
compartilhe suas contribuições conosco por
meio do contato virtual em nossos sites e redes
sociais ou pela troca direta em nossos eventos
presenciais. O diálogo continuará sendo em 2013
e nos próximos 10 anos um norte para a atuação
do GVces em sustentabilidade.
Boa leitura!
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QUEM SOMOS
O que é um centro de estudos?
Os centros de estudos reúnem professores, pesquisadores e
alunos em torno de uma (sub)área do conhecimento a partir da
qual são realizados trabalhos de pesquisa, ensino e extensão. Ao
conduzir projetos de estudos inovadores, os centros de estudos
da FGV-Eaesp têm um importante papel no desenvolvimento das
diretrizes da Escola, especialmente em pesquisa e publicações.

O GVces
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGVEAESP) 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 GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas
e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a
sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional.
Seus programas são orientados por quatro linhas de atuação:
(i) formação; (ii) pesquisa e produção de conhecimento; (iii)
articulação e intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.

Missão
Expandir continuamente as fronteiras do conhecimento
contribuindo para um desenvolvimento sustentável, no
âmbito da administração pública e empresarial.

Visão
Ser um espaço de excelência em cocriação,
compartilhamento e aplicação de conhecimento.
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valores
COMPROMISSO	
Somos comprometidos com um projeto de
desenvolvimento que contemple de forma efetiva
as soluções para os desafios da sustentabilidade,
buscando inspirar outros a compartilhar nossa visão de
mundo.
CONSTRUÇÃO COLETIVA
Acreditamos em processos inclusivos, colaborativos e
democráticos para a construção e o compartilhamento
do conhecimento junto aos seus colaboradores,
parceiros e a sociedade em geral.
COERÊNCIA
A sustentabilidade não é um lugar a que se chega,
mas a maneira de fazer. Valorizamos a qualidade do
processo, de tal forma a garantir não apenas que o
fim seja o desejável, mas que os meios sejam os mais
adequados para atingi-lo.
INOVAÇÃO	
Entendemos que a inovação é um componente
fundamental para a construção de novos paradigmas
de desenvolvimento e, por isso, busca atuar nas
fronteiras do conhecimento.

Visão de mundo
O GVces quer coexistir em um mundo que:
• Incorpore os direitos das atuais e futuras gerações nas decisões do
presente

• Tenha um olhar sistêmico dos principais problemas que atingem a
humanidade

• Proteja o ambiente enquanto meio de sustentação de toda e
qualquer forma de vida

• Construa um modo de produção e consumo baseado na eficiência
do uso dos recursos, na ética e solidariedade das relações de
troca, na equidade das oportunidades e no respeito aos limites
ecológicos do planeta

• Garanta a liberdade e os direitos humanos
• Possibilite o desenvolvimento humano e a formação do ser
• Busque soluções respeitosas e apropriadas às singularidades de

RESPEITO	
Atuando no espaço público, acreditamos que a atenção
e o respeito aos demais se assentam, essencialmente,
sobre a aceitação das diferenças e a valorização da
diversidade e da pluralidade, reconhecendo nelas um
fator de crescimento coletivo.

cada território, o que inclui os ecossistemas, suas paisagens e a
cultural local

• Vise o aperfeiçoamento institucional, de forma que as organizações
públicas, empresariais e da sociedade civil possam interagir, em
processos de alto dinamismo e diversidade

• Construa permanentemente qualidades democráticas nos
processos de negociação, articulação e formação de consensos,
por meio de mecanismos transparentes, abertos e coletivos, com a
participação de todos os atores direta ou indiretamente envolvidos
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* estrutura do GVces delineada pelo processo de planejamento estratégico realizado em 2011 e que passa a vigorar a partir de 2012
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Construção coletiva de
conhecimento e políticas
Refletir e atuar em prol da sustentabilidade implica compreender
a complexidade dos desafios que ameaçam as condições
ambientais e sociais para a vida humana. Por exemplo, entender
o enfrentamento das mudanças climáticas apenas pela ótica da
diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE) seria
algo limitado frente às necessidades de adaptação de segmentos
da economia tão diferentes como, por exemplo, a indústria e a
agricultura familiar. Ou diante da necessidade de repensar as
políticas públicas; das oportunidades de inovação; das influências
do clima sobre o desenvolvimento local etc. E, mais ainda,
compreender a complexidade dos desafios da sustentabilidade
demanda perceber interconexões entre os diversos elementos
que constituem o tripé economia – sociedade - meio ambiente.
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Compreender as complexidades e
gerar conhecimento
Uma abordagem que tem se mostrado emblemática
do potencial da interação de diferentes atores para a
construção de uma economia verde e inclusiva é a do
exercício da inovação para a sustentabilidade ao longo da
cadeia de valor. Com esse enfoque, o GVces tem logrado,
por exemplo, conectar grandes corporações a pequenas e
médias empresas (PMEs) e empreendimentos de economia
solidária (EESs), para gerar oportunidades de novos
negócios com impactos mais reduzidos sobre o meio
ambiente e a sociedade.
Geralmente distantes da discussão corporativa sobre
sustentabilidade, as PMEs são atores essenciais para
viabilizar produtos, serviços e processos produtivos e
organizacionais mais sustentáveis na economia brasileira
- elas representam mais de 99% do universo empresarial
nacional, e estão espalhadas por todo o país. Assim,
os pequenos e médios empreendimentos possuem
representatividade e capilaridade territorial valiosas para a
promoção de produtos e práticas inovadoras e sustentáveis,
e precisam ser incluídos na discussão empresarial sobre
sustentabilidade.

“No Brasil, quase 60% dos pequenos
empresários desconhecem tecnicamente
sustentabilidade, só que mais de 70% deles
valorizam a questão ambiental em suas
operações, e boa parte deles incorpora
práticas sustentáveis mesmo ignorando o
tema.”
José Guilherme Ribeiro
diretor-superintendente do SEBRAE-MT, durante a primeira
oficina do Ciclo 2012 do projeto Inovação e Sustentabilidade na
Cadeia de Valor.
Notícia completa aqui
www.inovacaonacadeiadevalor.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=16

Nesse sentido, o projeto Inovação e Sustentabilidade na
Cadeia de Valor (ISCV) - iniciativa do GVces em parceria
com o Citi e patrocínio da Citi Foundation - apoia o diálogo
aberto como uma ferramenta para promover a inovação
voltada para a sustentabilidade por parte de PMEs e EESs
presentes na cadeia de valor de grandes empresas. O intuito
é melhorar o relacionamento entre grandes empresas
e sua cadeia de valor, de forma a aperfeiçoar a gestão e
o desenvolvimento de fornecedores, inserir critérios de
sustentabilidade nas compras e contratações das grandes
empresas, e desenvolver modelos de negócio inovadores.
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Para tanto, o projeto promove oficinas de formação e de
troca de experiências, desenvolve métodos de análise, e
identifica casos protagonizados por pequenos e médios
empreendimentos.
Em 2012, seu primeiro ano de atividade, o projeto ISCV se
dedicou à questão da gestão de fornecedores voltada para
a inovação e sustentabilidade, promovendo três oficinas
temáticas que reuniram especialistas, profissionais do
setor de sustentabilidade e compras de grandes empresas
e representantes de PMEs. No final do ano, promoveu
o Fórum de Inovação e Sustentabilidade na Cadeia
de Valor, realizado na Fecomércio em São Paulo, onde
lançou uma publicação que sistematizou os desafios e as
possibilidades para a inovação em sustentabilidade na
gestão de fornecedores e que reuniu nove casos de PMEs
com práticas e produtos inovadores.
Reunir atores de diferentes segmentos e construir
conhecimento também é um norte da Iniciativa
Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos (ID
Local), lançada pelo GVces no final de 2012. Aproveitando
as experiências e aprendizados do projeto dos Indicadores
de Juruti e do Plano de Desenvolvimento Local para a
região da AHE Jirau, a ID Local procura reunir líderes e
gestores empresariais para inserir desenvolvimento local
na estratégia de negócio das grandes empresas, por meio
do diálogo, do estudo e da cocriação de metodologias e
ferramentas de gestão do desenvolvimento local em todos
os seus aspectos.
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“Com o final do projeto Inovação
e Sustentabilidade na Cadeia
de Valor, teremos uma grande
rede de pequenas empresas se
comunicando com as grandes
corporações, promovendo o
intercâmbio do que há de melhor
nos seus sistemas de produção.”
Priscilla Cortezze,
superintendente de Assuntos Corporativos do
Citi, empresa parceira do GVces no projeto ISCV.

Este é um tema sensível para o Brasil: a instalação de grandes projetos
de infraestrutura, de energia e de exploração (como mineração e
agropecuária) no interior do país, em especial na Amazônia, faz parte do
crescimento econômico do Brasil, mas gera preocupações quanto aos
seus impactos sobre o meio ambiente e as comunidades que vivem nas
regiões onde os empreendimentos são realizados.
Especialmente relevante é direcionar as transformações decorrentes
destes projetos para um legado positivo, sustentável e prolongado para
os territórios e as populações locais. Mas a falta de conhecimento sobre
o contexto socioeconômico local, além da carência de infraestrutura e de
espaços de governança, observada nessas regiões, acaba dificultando a
construção desse legado. Daí o projeto ID Local promover diálogos que
apoiem a compreensão da complexidade das dimensões socioambientais
locais, a identificação da diversidade de atores e de interesses envolvidos
e o reconhecimento das potencialidades de cada um em prol do
desenvolvimento local. Desse modo, busca estimular a incorporação
desse tipo de estratégia nas políticas corporativas e públicas que
influenciam a inserção e a operação de grandes empreendimentos.

Veja na página 21 o quadro INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE VALOR:
GESTÃO DE FORNECEDORES com recomendações para grandes empresas que buscam a
incorporação da inovação e sustentabilidade na gestão de fornecedores.
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Clima convida a articular
e engajar os atores para
enfrentar desafios
A construção de uma economia de baixo carbono
compatível com os imperativos da mitigação
e da adaptação às mudanças climáticas é algo
que demanda investimentos, inovação, e doses
consideráveis de articulação e engajamento. Na
medida em que o conhecimento científico se
torna mais assertivo sobre as causas e efeitos
das alterações no clima do planeta, governos
e empresas devem unir esforços para reduzir
o volume de GEE emitido na atmosfera e para
adaptar economia e sociedade a condições
climáticas mais severas. Surgem aí oportunidades
importantes para diversos setores, bem como
riscos para cadeias inteiras, além de comunidades
e organizações.
Veja quadro na página 22.
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Apoiar empresas nesse contexto, estimulando o
intercâmbio de conhecimento e experiências e
a articulação com outros atores é a proposta da
Plataforma Empresas pelo Clima (EPC). Por meio
da reflexão sobre os aspectos científicos, políticos,
econômicos e sociais deste problema, a EPC procura
discutir possíveis caminhos e soluções para enfrentar
a questão climática, auxiliando assim na construção de
uma economia de baixo carbono no Brasil.
Para tanto, um dos focos de atuação da EPC é auxiliar
as empresas na gestão estratégica das suas emissões,
através de capacitação técnica em contabilização
e verificação de emissões de GEE. Em 2012, além
das oficinas de treinamento na metodologia do
Programa Brasileiro GHG Protocol, a EPC também
promoveu oficinas técnicas sobre mercado de
carbono, mensuração e reporte de emissões de
Escopo 3 (emissões indiretas, ocorridas nas operações
de fornecedores, clientes e de consumidores) e
um workshop sobre Curvas de Custo Marginal de
Abatimento (MACC), uma ferramenta importante para
que empresas e governos calculem o custo da redução
de determinado volume de GEE.

A conscientização e a capacitação preparam os atores para
o engajamento no debate público de forma qualificada
e propositiva. Assim, a discussão dos aspectos sociais,
políticos e econômicos das mudanças climáticas é outro
foco da EPC. Em 2012, a Plataforma promoveu encontros
com especialistas e representantes do governo sobre
o panorama das negociações internacionais em clima,
no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) e da Conferência
do Clima de Doha, no Catar (COP-18). Além disso, reforçou
a articulação com outras plataformas empresariais a partir
das Iniciativas Empresariais em Clima (IEC) e participou da
COP-18, organizando encontros entre negociadores oficiais
e representantes empresariais brasileiros presentes em
Doha.

“Se continuarmos nos preocupando
com ganhos imediatos, em ter o
menor preço possível, ignorando
suas consequências de médio e
longo prazo, não estaremos sendo
realmente competitivos”
Carlos Eduardo Young,
professor da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, durante Evento Anual da Plataforma EPC

Mas engajamento e articulação não se resumem apenas a
reuniões e discussões. Com criatividade, é possível fazer isso
de uma forma mais leve e lúdica – com um instigante jogo
de tabuleiro, por exemplo. Com este propósito, a EPC, junto
com a Fabiano Onça Games, desenvolveu em 2012 o jogo
“Celsius – O Desafio dos 2º” e o apresentou às empresasmembro como uma ferramenta para conscientizar e engajar
colaboradores e parceiros de uma maneira compreensível
e dinâmica, incentivando a atuação coletiva na busca
por caminhos e soluções para os desafios climáticos no
contexto corporativo.
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Empreender e propor soluções

“Não discutimos inovação por ser algo
moderno, ou mesmo um fator de distinção
tecnológica. Inovação é decisiva quando
falamos de sustentabilidade, pois viabiliza
rumos na transição para um novo padrão
de desenvolvimento.”
Paulo Branco
vice-coordenador do GVces, durante evento do projeto
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor (ISCV).
Notícia completa aqui
www.inovacaonacadeiadevalor.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=29
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Conhecimento fundamentado, envolvimento
coletivo, diálogo aberto, atores engajados e
articulados. Estes são ingredientes indispensáveis
para construir soluções que sejam efetivas e
viáveis em prol da sustentabilidade, que levem
em consideração a complexidade e a diversidade
que permeiam os problemas sociais, econômicos
e ambientais que desafiam a humanidade
atualmente.
Perspectiva
especialmente
importante quando falamos de políticas públicas:
se os incentivos e os controles não levarem
em conta a capacidade, as dificuldades e as
necessidades de determinado ator, provavelmente
estes instrumentos não serão funcionais, o que
pode afetar o seu desempenho e os seus objetivos.
Para questões como as mudanças climáticas,
isso pode representar não apenas prejuízos
econômicos e impactos de gestão, mas também
desdobramentos negativos para a sociedade.

Este raciocínio embasa uma das iniciativas mais
importantes da EPC desde a sua constituição:
a construção coletiva de propostas de políticas
públicas voltadas para a viabilização de uma
economia de baixo carbono no Brasil. Em 2012,
a EPC montou um grupo de trabalho dedicado
a formular propostas empresariais de políticas
públicas em clima na área de mudança no uso
da terra e florestas. Com base em discussões
realizadas nos dois encontros desse GT, que
contaram com a presença de especialistas, a EPC
apresentou em seu Evento Anual uma publicação
sistematizando o contexto do tema de florestas
no Brasil, os avanços obtidos nos últimos anos no
combate ao desmatamento como estratégia de
redução de emissões nacionais de GEE, e algumas
propostas para consolidar estes avanços em favor
de uma mudança na forma como os agentes
econômicos enxergam as florestas e todos os ativos
ambientais associados a elas.
No plano das empresas, o projeto ISCV também
apontou possíveis soluções para a promoção de
inovação e sustentabilidade na cadeia de valor
a partir da gestão de fornecedores. Além da
publicação sistematizando os trabalhos do Ciclo
2012 e os casos de PMEs, o projeto também está
organizando um banco virtual de boas práticas
nesse tema, como uma forma de facilitar o estudo
e a estruturação de estratégias de ação para
orientar a cadeia de suprimentos para inovação
em sustentabilidade. Este banco de boas práticas
deve estar disponível no site do projeto a partir do
segundo semestre de 2013.
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Lições e
Perspectivas
para o Futuro
Podemos e devemos trabalhar para construir um futuro
melhor para as futuras gerações – sem panaceias, sem
receitas mágicas, de forma participativa, inclusiva e
cooperativa. Estas Iniciativas Empresariais do GVces
buscam posicionar atores importantes do cenário
econômico, as empresas, nas principais discussões
públicas sobre temas socioambientais, de forma
fundamentada, consciente, articulada e propositiva.
Em ID Local, as atividades procuram lidar com um
duplo desafio: inserir a questão do desenvolvimento
local na agenda estratégica das empresas responsáveis

“Entrar no campo dos direitos humanos
é ir além da responsabilidade social. O
que muitas empresas enxergam como um
problema de ação social, outros atores
podem ver como um problema de violação
de direito.”
Oscar Vilhena,
diretor da GV Direito, colaborador do GVces no projeto ID Local.

20

por grandes empreendimentos, e inserir as empresas na
discussão pública sobre desenvolvimento sustentável local.
Neste primeiro ciclo de atividades (2013), em parceria com
a Childhood Brasil, a proposta é trabalhar este desafio a
partir de um tema-chave importante: a proteção integral
de crianças e adolescentes no contexto de grandes
empreendimentos.
O panorama brasileiro sobre este tema é desafiador:
geralmente, este tipo de empreendimento gera pressões
sobre a comunidade e violações dos direitos desses jovens
– por exemplo, através da exploração (direta ou indireta) do
trabalho infantil e/ou da exploração sexual de menores. O
poder público local não está preparado para lidar com as
diversas transformações que o território sofre, assim como a
sociedade civil, para responder efetivamente a estes abusos.
As empresas responsáveis por estes empreendimentos têm
responsabilidades compartilhadas na questão da proteção
integral de crianças e adolescentes, e podem aproveitar os
seus recursos, compromissos e liderança para fortalecer o
poder público e a sociedade local no enfrentamento deste
problema.
Para tanto, o desafio a ser enfrentado pela ID Local é o
mesmo com o qual a Plataforma EPC e o projeto ISCV já estão
lidando: engajar a alta liderança das empresas, para que as
mudanças climáticas, a inovação para a sustentabilidade e
o desenvolvimento local se tornem temas referenciais para
a agenda estratégica dessas organizações, possibilitando
assim ações e projetos melhor fundamentados e mais
efetivos, além de uma atuação mais articulada e propositiva.

Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor:
Gestão de Fornecedores

Destaques

Recomendações para grandes empresas que buscam a incorporação da
inovação e sustentabilidade na gestão de fornecedores:
• Diagnóstico da situação
atual referente à gestão de
suprimentos das empresas
membros
• Levantamento/benchmarking
sobre gestão de fornecedores
• Incorporação de atributos de
sustentabilidade na gestão de
fornecedores

• Aprimoramento das práticas
de relacionamento com PMEs
• Promoção da inovação para
sustentabilidade na cadeia
• Articulação para o
desenvolvimento de cadeias
sustentáveis
• Liderança e protagonismo

• Capacitação dos colaboradores

“A inovação aparece como um meio de atribuir novas
capacidades aos recursos da empresa, de forma a gerar riqueza
- e, assim, valor ao acionista. As empresas precisam se abrir para
a inovação, precisam construir uma cultura e um ambiente que
incentivem, valorizem e absorvam a inovação, e isso passa pelas
pessoas, pela criatividade delas, pois só as pessoas inovam.
Aqui, a inovação é um esforço radical da (e para a) sociedade
como um todo, ela é produto da nossa capacidade e da nossa
vontade coletiva.”
Prof. Wilson Nobre
(FGV-SP) colaborador do GVces no projeto ISCV
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Propostas de Políticas Públicas para uma
Economia de Baixo Carbono no Brasil: Mudança
no Uso da Terra e Florestas
1. Mapeamento de áreas prioritárias para a recuperação de florestas nativas,
considerando o potencial de provisão de serviços ecossistêmicos e a aptidão
para outros usos de solo
2. Normatização, em nível federal, dos instrumentos econômicos de
pagamentos por serviços ambientais (PSA) e REDD+
3. A normatização de um eventual mercado de carbono não deve excluir a
possibilidade de créditos baseados em REDD+
4. Revogação do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Federal
11.284/2006, que versa sobre concessão de florestas públicas e veda, no
âmbito da concessão, a outorga do direito de comercialização de créditos
decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais
5. Isenção de Imposto de Renda para benefícios pecuniários oriundos de
sistemas de PSA e REDD+ devidamente registrados
6. Aprimoramento dos métodos de contabilização e também de mensuração,
relato e verificação de emissões do setor de mudança no uso da terra e
florestas
7. Fortalecimento dos esforços de regularização fundiária e combate às
invasões de terra
8. Fomento a atividades que valorizem os potenciais econômicos das florestas
9. Coordenação das políticas fiscais e de crédito em prol de uma economia de
baixo carbono
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Medir, relatar, verificar:
a tríade fundamental para a
gestão em sustentabilidade
Há vinte anos, a sustentabilidade era um assunto restrito aos círculos
acadêmicos e aos movimentos ambientalistas e representava para as
empresas um tabu, uma ameaça para os negócios. Hoje, as diretrizes
de sustentabilidade permeiam cada vez mais suas operações, serviços
e produtos. À medida que o setor privado se conscientiza das suas
responsabilidades e dos seus papéis no enfrentamento e na busca
por soluções para os problemas socioambientais do século XXI, a
sustentabilidade se torna uma referência para a estratégia e o modelo de
negócios de muitas empresas importantes, no Brasil e no exterior.
Porém, desafios fundamentais persistem no caminho rumo à
sustentabilidade empresarial. As corporações precisam se engajar,
mas também precisam capilarizar esta conscientização em toda a
sua estrutura, desde os colaboradores até a alta direção, e precisam
se capacitar adequadamente para transformar os problemas em
oportunidades sustentáveis de negócio. Por sua vez, o mercado precisa
dar os incentivos corretos e reconhecer as empresas sustentáveis. Estes
são alguns dos desafios que orientam o trabalho do GVces na promoção
da sustentabilidade no ambiente empresarial.
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Conhecer é o primeiro passo
O aumento da certeza científica sobre a origem antropogênica das mudanças
climáticas nos últimos 20 anos pressionou as lideranças políticas globais
a assumirem compromissos nacionais e internacionais de redução das
emissões, que por sua vez pressionaram o setor privado a se adequar ao novo
contexto regulatório (doméstico e externo) e climático. Tal adequação passa
necessariamente por um melhor conhecimento sobre o perfil das emissões
da empresa e de outras em seu setor de atividade. Saber o quanto emite,
identificar as fontes de emissão e, com base nessas informações, definir formas
de reduzir a quantidade de gases do efeito estufa lançados à atmosfera, bem
como aproveitar instrumentos econômicos associados à redução de emissões
pode garantir à empresa uma transição mais segura para uma economia
menos intensiva em carbono.
A proposta do Programa Brasileiro GHG Protocol é dar subsídios técnicos para
que as empresas brasileiras tenham o conhecimento e a capacidade para
reduzir e gerir as suas emissões de GEE, porta de entrada para a economia
mundial de baixo carbono. Por meio de oficinas sobre a metodologia do GHG
Protocol, desenvolvida pelo World Resources Institute (WRI), o Programa
Brasileiro leva a equipes de importantes empresas brasileiras conhecimento
técnico sobre mensuração, relato e verificação das suas emissões, incentivando
uma gestão efetiva e a transparência da empresa perante os seus stakeholders.
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O Programa Brasileiro GHG Protocol também trabalha
na adaptação de ferramentas de cálculo e protocolos de
mensuração e relato de emissões para o contexto brasileiro.
Em 2012, essa abordagem esteve centrada na adaptação
dos padrões apresentados pelo WRI, no final de 2011, para
inclusão de emissões de Escopo 3 no inventário corporativo
– aquelas provenientes de fontes indiretas, como operações
logísticas e fornecedores. Para tanto, foi criado um grupo
de trabalho, que reúne pesquisadores do GVces e empresas
membro do Programa Brasileiro, para avaliar como esta
nova ferramenta poderá ser adaptada e aproveitada na
contabilização das emissões fora do controle operacional
das empresas inventariantes (fornecedores, prestadores de
serviço, consumidores e clientes).
Junto com a adaptação da metodologia de mensuração
e reporte, o Programa Brasileiro GHG Protocol também
continuou a trabalhar no desenvolvimento de indicadores
de intensidade carbônica, que avaliam o desempenho
das empresas a partir das suas emissões relativas de
GEE e, assim, manter a sua competitividade no mercado
internacional.
(Veja na página 28 os destaques do Programa em 2012).
Se o caminho para a gestão corporativa das emissões de
GEE já está mais estruturado no Brasil, com o florescimento
de uma cultura de inventários fortemente estimulada
pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, o mesmo
ainda não pode ser dito a respeito de biodiversidade
e de serviços ecossistêmicos. Muitas empresas ainda
encaram os recursos naturais e serviços ecossistêmicos
– disponibilidade de água potável, polinização, oferta de
madeira, regime pluvial, entre outros – como insumos de
custo zero. Isto significa ameaçar a sua perenidade para as
próximas gerações e, num plano mais imediato, ameaçar a
própria sustentabilidade do negócio da empresa.

A partir do uso em oficinas da metodologia da Revisão
Corporativa dos Serviços Ecossistêmicos (Corporate
Ecosystem Services Review, ESR), desenvolvida pelo
WRI, a PESE incentivou os gestores empresariais a
desenvolver proativamente estratégias de gestão de
risco e a identificar oportunidades de negócio a partir de
impactos e dependências de suas empresas em relação aos
ecossistemas.

“A indústria depende dos serviços
ecossistêmicos, como produção de alimentos,
água doce e limpa, um clima estável, e proteção
contra riscos naturais como enchentes,
entre outros benefícios. É preciso gerenciar
proativamente riscos e oportunidades nos
negócios, decorrentes de suas dependências e
impactos sobre os serviços ecossistêmicos.”
Craig Hanson,
diretor do Programa de Pessoas e Ecossistemas do WRI, durante o
lançamento da PESE, uma parceria com o GVces e o CEBDS.
Notícia completa aqui
www.empresaspeloclima.com.br/index.php?r=noticias/view&id=237569>

Com este desafio em vista, a Parceria Empresarial pelos
Serviços Ecossistêmicos (PESE), lançada em parceria com
o WRI e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS), propôs promover novas estratégias
de negócios que aliem o desempenho empresarial à gestão
sustentável dos ecossistemas, auxiliando as empresas a
compreender e gerenciar seus impactos e dependências
sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.
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Transparência e Credibilidade
Se por um lado as empresas precisam se engajar estrategicamente na
sustentabilidade, por outro é necessário que existam incentivos que
beneficiem estas organizações, que deem destaque àqueles que conseguem
promover a sustentabilidade em suas operações, serviços e produtos. Para
tanto, é importante que o mercado tenha ferramentas confiáveis para avaliar e
comparar o desempenho empresarial nesse tema.
Um exemplo de ferramenta de análise comparativa de empresas é o Índice
de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA (ISE), que desde
2005 seleciona as empresas com melhor desempenho em sustentabilidade,
baseado em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e
governança corporativa. Sua proposta é apoiar o processo de tomada de
decisão de investidores e, ao mesmo tempo, estimular as empresas na adoção
de melhores práticas de sustentabilidade empresarial.
A seleção das empresas é feita a partir de uma metodologia desenvolvida pelo
GVces, que tem como base um questionário que aborda múltiplos aspectos
da sustentabilidade. A partir dos resultados do questionário, sistematizados e
consolidados pelo GVces, o Conselho do ISE (CISE), órgão máximo do Índice,
define as empresas que farão parte da carteira anual de ações do ISE.
Veja na página 31 os destaques do ISE em 2012.
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“O processo anual de revisão
do questionário de seleção
demonstra a seriedade e o
comprometimento do GVces
e da BM&FBOVESPA com o
processo construtivo do ISE.”
Sonia Favaretto,
presidente do Conselho do ISE (CISE)/
BM&FBOVESPA

Uma das bases da metodologia do GVces para a seleção do ISE é
a promoção da transparência enquanto valor para as empresas
e para os negócios. Por isso, todos os anos o GVces promove um
amplo processo de revisão do questionário, através de uma consulta
pública virtual, de oficinas e workshops de revisão e de uma
audiência pública, onde empresas, especialistas e sociedade podem
contribuir para aprimorar o processo de avaliação, conferindo maior
legitimidade e valor ao processo. A transparência também se faz
sentir na divulgação voluntária das respostas aos questionários por
muitas das empresas participantes do ISE. Esta é uma prática cuja
importância o GVces e a BM&FBOVESPA reforçam continuamente
junto às empresas, buscando criar uma cultura de disclosure – a
divulgação das informações.
Transparência também é a base para o Registro Público de Emissões,
que reúne dados dos inventários corporativos de empresas membro
do Programa Brasileiro GHG Protocol. A proposta desta plataforma
online desenvolvida pelo GVces é promover o reconhecimento
das organizações participantes pela iniciativa voluntária de
transparência, auxiliar os agentes privados e públicos na definição
de estratégias de mitigação de GEE, além de criar um vasto banco
de dados que facilite o estabelecimento de benchmarks setoriais e
que sirva de base para a elaboração de políticas públicas coerentes.
Com base nas informações relatadas e verificadas nos inventários
submetidos ao Programa Brasileiro, as empresas são reconhecidas
em três categorias de abrangência e qualidade dos dados – Selo
Ouro (inventários completos e verificados por terceira parte), Selo
Prata (inventários completos), e Selo Bronze (inventários parciais).

Incentivar e valorizar as empresas que
incorporam a sustentabilidade em sua
essência também é ideia do Índice
Carbono Eficiente (ICO2), outra iniciativa
da BM&FBOVESPA com o apoio técnico
do GVces. O ICO2 incentiva as empresas
na adoção de práticas transparentes com
relação às suas emissões de GEE, e leva
em consideração, para ponderação das
ações das empresas componentes, seu
grau de eficiência nas emissões. Assim, o
ICO2 procura incentivar as empresas com
as ações mais negociadas na Bolsa a aferir,
divulgar e monitorar as suas emissões de
GEE, preparando-as para atuar em uma
economia de baixo carbono.
Além de desenvolver a metodologia
para contabilização e publicação
de emissões de GEE voltada para as
empresas candidatas à carteira do ICO2,
o GVces também apoia as empresas na
elaboração e revisão de seus inventários
corporativos e revisa os dados reportados
para o ICO2. Em 2012, mais de 40
empresas receberam auxílio técnico na
aplicação das diretrizes de mensuração e
relato de emissões.
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Lições e
Perspectivas
para o Futuro

A construção de um caminho seguro, confiável,
transparente e efetivo para uma economia de baixo
carbono e para um mundo mais sustentável é uma tarefa
que depende da participação e do entendimento entre
governos, empresas, academia e sociedade. É um desafio
que exige o engajamento de todos estes atores, em todas as
partes do planeta, de uma forma construtiva e propositiva.
Neste sentido, precisaremos sempre avançar em novos
entendimentos, consolidar novos conhecimentos, apoiar
novas parcerias e desenvolver novas ferramentas para
apoiar a construção desse caminho.
Este raciocínio fundamenta as ações do GVces e de seus
projetos em prol da sustentabilidade dentro das empresas.
Um exemplo disso foi a criação da Aliança Global de
Registros de Emissões, consórcio formado pelo Programa
Brasileiro GHG Protocol com o The Climate Registry (EUA) e
o Energy and Climate Registry (China), lançado em evento
oficial paralelo na Rio+20.

“A Aliança Global de Registros de Emissões
veio para pensar globalmente a mitigação
das mudanças climáticas, um problema
que é essencialmente global. Nossa visão
é chegar num caminho mensurável para a Sua proposta é alinhar padrões confiáveis e transparentes,
sustentabilidade” metodologias e ferramentas para mensuração e gestão
Beatriz Kiss,
coordenadora do Programa Brasileiro GHG Protocol, em
discussão promovida pelo GVces em parceria com as
Iniciativas Empresariais em Clima (IEC) durante a Rio+20.
Leia a notícia completa aqui
www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=237>
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do carbono, oferecendo um entendimento preciso,
comparável e padronizado de emissão por setor, por
atividade econômica e por país. Além de manter uma
abordagem multistakeholder e multissetorial, fundamental
para o Programa Brasileiro, a Aliança amplifica esta proposta
ao reunir inicialmente programas de países que estão entre
os maiores emissores de GEE do planeta.

Além de desenvolver estudos de casos e trocas
experiências, a Aliança prevê o lançamento de
uma base de dados de fatores de emissão, o
estabelecimento de padrões comuns para
reportar publicamente as emissões e para
verificação, e a proposição de diretrizes para
o ingresso de novos parceiros.
Outro exemplo de avanço no apoio à
sustentabilidade empresarial é a proposta do
GVces de desenvolver workshops temáticos
no âmbito do ISE em 2013 para discutir
com especialistas, poder público, empresas
e sociedade civil os diferentes aspectos da
sustentabilidade para a iniciativa privada,
desde desafios operacionais e estratégicos,
como compras institucionais e comunicação,
até questões mais amplas, como direitos
humanos.
Junto com os workshops temáticos, o ISE
também promoverá workshops sobre
o processo do ISE, desde as dimensões
do questionário de seleção até a fase de
verificação das respostas enviadas pelas
empresas, de forma a torna-lo ainda mais
claro e transparente para todos. Acreditamos
também que isso incentiva o seu uso como

ferramenta para as empresas definirem
práticas e estratégias mais alinhadas com
a sustentabilidade e para os investidores
identificarem essas empresas comprometidas
com responsabilidade socioambiental.
Ampliar o alcance da sustentabilidade
empresarial na prática também é a proposta
da iniciativa Tendências em Serviços
Ecossistêmicos (TeSE), anunciada pelo GVces
como uma nova iniciativa em parceria
com a The Nature Conservancy (TNC) e a
Conservação Internacional (CI-Brasil) para
o ano de 2013. A TeSE dá prosseguimento
ao trabalho do GVces com a temática dos
serviços ecossistêmicos ao desenvolver
estratégias e ferramentas destinadas à gestão
empresarial de impactos, dependências, riscos
e oportunidades de negócios. Para tanto,
traz como escopo atividades de formação,
de pesquisa e produção de conhecimento,
de mobilização e de articulação e parcerias.
A TeSE aborda em seu primeiro ciclo a
mensuração e valorização de serviços
ecossistêmicos e a gestão responsável de
recursos hídricos.
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Lançamento da Aliança Global de
Registros de Emissões

Destaques

Lançada em evento paralelo oficial na Rio+20, a Aliança Global de
Registros de Emissões é um consórcio de programas de diferentes
regiões do mundo com o propósito de apoiar ativamente esforços
para mensuração e gestão de emissões de GEE, entre eles o Programa
Brasileiro GHG Protocol.

Programa Brasileiro GHG Protocol em 2012
• 93 organizações, entre empresas e entidades privadas, publicaram
voluntariamente seus inventários de emissões correspondentes ao
ano de 2011, contemplando 15 setores econômicos
• As emissões diretas (Escopo 1) das empresas membro do
Programa Brasileiro representam 11% das emissões de todo o país
(descontando as emissões originárias de mudanças no uso do solo
e florestas)
• 37 empresas receberam o Selo Ouro do Programa Brasileiro, por
terem submetido inventários completos e verificados
• 85% das empresas membro relataram emissões da sua cadeia de
valor Escopo 3 em seus inventários
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Carteira 2012-2013 do Índice de
Sustentabilidade Empresarial
da BM&FBOVESPA (vigência de
07/01/2013 a 03/01/2014)
• A carteira 2012/2013 do ISE, anunciada pela
BM&FBOVESPA em novembro de 2012, reúne
51 ações de 37 companhias, representando
16 setores e somando mais de R$ 1 trilhão em
valor de mercado

Raio X da Carteira 2012/2013
• 100% das empresas possuem compromisso
com o desenvolvimento sustentável
formalmente inserido na estratégia
• 97% mantêm programas de sensibilização
e educação sobre o tema

• 44,81% do total do valor das companhias
com ações negociadas na BM&FBOVESPA

• 92% aderiram formal e publicamente
a compromissos voluntários
amplamente legitimados, relacionados
ao desenvolvimento sustentável,
comprometendo todas as suas unidades,
subsidiárias ou controladas

• 14 empresas que autorizaram a abertura das
respostas do questionário de seleção

• 100% publicaram relatório de
sustentabilidade de 2011

• Das 37 empresas selecionadas para a carteira
2012/2013, 35 já estavam presentes na
carteira anterior

• Em 78% dos casos o relatório é parte
integrante do principal relatório corporativo

Estudo “O Valor do ISE”
Além do processo de revisão do questionário, o GVces também lançou em
2012 um estudo que aborda e sistematiza as tendências dos Investimentos
Sustentáveis e Responsáveis (ISR) nos dois maiores nichos deste mercado
(EUA e Europa), além de apresentar os resultados de uma pesquisa do MIT
sobre o valor da sustentabilidade para o meio empresarial.
O estudo também reúne algumas referências acadêmicas que procuram
identificar os ganhos tangíveis e intangíveis adquiridos pelas empresas
por meio da participação no ISE, e os resultados de uma pesquisa com os
mais importantes fundos de pensão do Brasil que investigou o grau de
conhecimento do ISE e como este poderia ser utilizado em seu processo
de análise e tomada de decisão.
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Diversidade de visões
Se os desafios da sustentabilidade se interligam formando
um mosaico de complexidades interdependentes, reunir
os diversos atores envolvidos nesses desafios é essencial
para que diferentes percepções emerjam e para a
construção conjunta de soluções integradas.
Na prática, o engajamento de grandes e pequenas
empresas,
membros
de
comunidades
locais,
representantes
de
governos,
organizações
nãogovernamentais, instituições financeiras em torno de
temas que os afetam conjuntamente, porém de modos
diferentes, é uma oportunidade de fazer emergir caminhos
de inovação e desenvolvimento que não estão no radar
comum das políticas públicas e corporativas que almejam
a sustentabilidade.
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A diversidade do local:
comunidade, empresas
e governos em prol do
desenvolvimento local
Nos últimos anos, o governo brasileiro
tem expressado um propósito claro de
incentivar o crescimento econômico do
país, aproveitando as suas potencialidades
e buscando melhorar a sua infraestrutura.
Assim foi deflagrado um ciclo de instalação
de grandes projetos de infraestrutura e de
energia, especialmente na região amazônica,
além da exploração de recursos naturais e de
minérios nesta e em outras localidades do
país. No entanto, à medida que estes projetos
representam grandes oportunidades de
desenvolvimento para regiões distantes dos
principais polos econômicos do Brasil, eles
também podem trazer resultados adversos
para lugares de contexto socioeconômico e
ambiental bastante delicado, como é o caso
da Amazônia.

Quando o GVces propõe engajar comunidades locais na
discussão sobre os impactos positivos e negativos dos grandes
empreendimentos, tem em mente que a participação desse ator
no diálogo junto a empresas e poder público é fundamental
para a construção de um caminho para o desenvolvimento
sustentável. Em 2012, o GVces encerrou sua participação no
projeto Indicadores de Juruti, uma iniciativa que se tornou um
case internacional, marcado pelo diálogo entre representantes
da população local, órgãos de governo, instituições privadas e a
Alcoa, corporação responsável por um grande empreendimento
de mineração no município de Juruti (PA). Os indicadores são um
desdobramento da proposta de modelo de desenvolvimento Juruti
Sustentável, formulada em 2006, e constituem uma ferramenta
para monitorar o desenvolvimento no município paraense.
A falta desse tipo de instrumento costuma ser um obstáculo
ao envolvimento das comunidades na discussão sobre
desenvolvimento local. Em Juruti, como acontece em diversos
municípios da Amazônia brasileira essa lacuna vinha acompanhada
de desafios bastante relevantes, como a fragilidade institucional e
a falta de articulação e diálogo entre setores da sociedade civil, do
poder público e das empresas.

Para as comunidades locais, o crescimento
econômico advindo desse tipo de
empreendimento
acaba
geralmente
causando tensões sociais, econômicas,
políticas e ambientais que por sua vez solapam
o tecido social local, com crescimento urbano
desordenado, desigualdade social, corrupção,
violência, entre outros problemas.
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Os Indicadores de Juruti foram
concebidos como uma forma de envolver
a sociedade local em torno das questões
que permeavam o empreendimento da
Alcoa na cidade e suas consequências
para a região, a partir de metodologias
de construção conjunta, da articulação
interinstitucional
para
coleta
e
sistematização de dados e da apropriação
pela comunidade local, através de
um sistema online desenvolvido
especificamente para Juruti. A interação
com os jurutienses permitiu a elaboração
de uma segunda e aprimorada edição
da publicação Indicadores de Juruti,
lançada em 2012 em São Paulo, que
foi acompanhada de melhorias no
sistema online. Além de ser uma
ferramenta importante para monitorar
as mudanças vividas pelo município,
os Indicadores também dão subsídios
para que a população se envolva na

discussão sobre desenvolvimento local,
dialogando com o poder público e com
as empresas em busca de soluções
para os desafios decorrentes do novo
contexto econômico da região. Ainda
que seja um processo inicial, a visão dos
jurutienses sobre o desenvolvimento de
seu município já levou a intervenções
por melhorias no sistema de trânsito,
a novas atividades de formação no
ensino público e a rodas de conversas
quer marcaram um novo momento de
participação popular e cidadania.

Acesse a publicação
www.gvces.com.br/arquivos/124/Monitoramento_2011.pdf

Indicadores de Juruti: Ferramenta
Online e Entrega do Controle para a
Prefeitura
Após cinco anos, o trabalho do GVces na construção e na
consolidação desses Indicadores foi concluído em 2012, com a
melhoria da plataforma online e a entrega gradual do controle
da ferramenta para a Prefeitura de Juruti. Em novembro de 2012,
o GVces e a Alcoa promoveram uma roda de conversa em São
Paulo para discutir a experiência de Juruti e os resultados do
segundo monitoramento dos Indicadores, realizado em 2011,
com a presença de cidadãos do município paraense.
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“Temos um compromisso em Juruti para dar continuidade ao trabalho
dos Indicadores. O poder público está assumindo suas responsabilidades,
e a população vai pressionar e vai fiscalizar através dos indicadores e do
Conselho.
Este é um processo contínuo de construção e de aprendizado, que espero
que nos leve a um lugar melhor, onde a distância entre aqueles que têm e
os que não têm seja menor em Juruti.
Que tenhamos enfim um desenvolvimento que leve em conta o
desenvolvimento daqueles que mais importam – as pessoas.”
Dra. Eva Costa,
jurutiense
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A transformação para a
sustentabilidade a partir da
formação

“Para mim, o FIS é uma
incrível oportunidade de
autoconhecimento, de criar
laços, de construir e de
aprender juntos em torno de
um desafio.”
Marcela Namura
fiser da turma sYnCO (FIS 5)

A sustentabilidade desafia o pensamento tradicional sobre
política, sociedade e economia ao estimular, entre outros
elementos, formas mais colaborativas e de fato participativas de
organização e ação. É de se esperar, portanto, que a formação
das pessoas num contexto de sustentabilidade também tenha
esses princípios como fio condutor. Localize esse contexto
na era da sociedade em rede e verá surgir novas propostas
formativas, mais horizontalizadas e colaborativas na construção
do conhecimento e mais conectadas com a realidade dos
desafios práticos. Formar cidadãos para a sustentabilidade
significa estimulá-los a reconhecer a complexidade, valorizar
a diversidade das pessoas e dos contextos, e identificar
novas formas de compreender diferentes realidades que nos
permeiam.
A proposta da disciplina eletiva Formação Integrada
para a Sustentabilidade (FIS) se alinha a esta concepção
inovadora: um projeto de formação que leva os alunos a
realizarem uma profunda reflexão sobre si mesmo, o outro
e o ambiente e a se aproximarem da realidade prática dos
desafios da contemporaneidade, com o propósito de fazer
emergir encaminhamentos integrados e inovadores. Tudo isso
num processo onde os próprios alunos ajudam a construir o
conhecimento sobre sustentabilidade ao longo do semestre,
com o apoio de mentores da equipe do FIS e convidados.
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A cada semestre, o FIS procura congregar de
16 a 22 alunos de cursos de graduação da
FGV-SP a partir de dois projetos: o Projeto
Referência (um desafio real de uma empresa
real no campo da sustentabilidade) e o Projeto
de Si Mesmo (no âmbito auto formativo),
que se desenvolvem simultaneamente e em
diálogo constante. Assim, o FIS propõe um
processo onde cada aluno (ou fiser) participa
direta e ativamente da sua formação subjetiva
e da formação de toda a sua turma – ou seja,
um processo coformativo.
O objetivo do FIS é formar gestores
que tomem decisões coerentes com a
diversidade de atores, com a complexidade
de realidades e visões de mundo, e com a
construção de caminhos inovadores para
uma sociedade sustentável, consciente e
democrática. Para tanto, os dois projetos
que permeiam o processo coformativo do
FIS colocam os alunos em contato direto
com os problemas da realidade, dialogando
com os atores que enfrentam os desafios
reais da sustentabilidade em seu cotidiano,
e despertando a compreensão sobre a sua
própria subjetividade, com o propósito de
emergir um sujeito consciente do seu papel
e da sua capacidade na transformação para a
sustentabilidade.

Uma ferramenta importante para este contato
com o real e as suas perspectivas diversas são as
viagens de campo, ou imersões, que permitem
aos alunos se aprofundar no contexto do Projeto
Referência e do Projeto de Si Mesmo. Essas imersões
são uma oportunidade especial para conversar
com especialistas e atores sociais/políticos/
econômicos relevantes para o Projeto Referência,
além de conhecer experiências e iniciativas
inovadoras voltadas para a sustentabilidade.
A proposta de agregar visões diferentes para
a coconstrução de um processo formativo
inovador permeia também a Plataforma Inter
e Transdisciplinar para a Sustentabilidade
(ITD/S). A Plataforma ITD/S tem como objetivo
diagnosticar a avaliar práticas de sustentabilidade
existentes em sete instituições de ensino superior
a partir de uma abordagem inter e transdisciplinar,
além de identificar pontos que direcionem
estas organizações rumo a uma agenda de
sustentabilidade.
Desse
modo,
espera-se
consolidar indicadores para medir compromissos
de instituições de ensino para a sustentabilidade.
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O consumo como catalisador
da sustentabilidade
O crescimento econômico a partir do século
XX esteve fundamentado em grande parte na
ampliação do consumo, levando à exploração em
larga escala de recursos naturais para a produção
de mercadorias e a graves problemas ambientais.
Mas o foco da economia no consumo também
faz dele uma força motriz para novas práticas
e novos valores dentro do sistema econômico.
Neste contexto, o papel dos chamados “grandes
consumidores” - os governos e as empresas
- é crucial: ao estabelecerem critérios de
sustentabilidade para suas compras, estes agentes
mandam um sinal importante de mudança de
padrões para toda a cadeia produtiva e de serviços.
A relevância desse tema para o setor público é
clara: calcula-se que as compras do setor público
brasileiro respondem por até 16% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional. Em 2009, o governo
federal gastou cerca de 50 bilhões de reais em
compras e contratações, de acordo com o IPEA; o
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Estado de São Paulo sozinho aplicou no mesmo
ano R$ 20 bilhões com a mesma finalidade.
Além disso, o contexto legal que orienta os
gastos públicos em compras institucionais
está se modificando desde a revisão da Lei nº
8.666/93, o marco regulatório para contratações
de serviços e compra de bens e materiais pelo
governo federal, e com a emergência de outras
legislações orientadas para a sustentabilidade nos
investimentos públicos, como a Política Nacional
de Mudança do Clima e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Para as empresas, as compras sustentáveis
também atendem a mudanças no contexto legal,
mas também indicam uma reação a sinalizações
vindas do mercado e dos consumidores. Assim,
tanto por questões regulatórias quanto por
estratégia de mercado, as empresas precisam
se alinhar e inserir critérios de sustentabilidade
em suas compras institucionais, o que por sua
vez pode servir para incentivar que toda a sua
cadeia de suprimento se alinhe igualmente a estes
critérios.
Fruto da união de conhecimento e da
consolidação de experiências do GVces e do
ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade,
a publicação “Compra Sustentável: A força
do consumo público e empresarial para uma
economia verde e inclusiva” traz essa discussão
e destaca práticas e sinergias entre os setores
público e privado na promoção de compras
institucionais sustentáveis. Feito com base em
entrevistas com gestores públicos e privados,
além de especialistas, este estudo apresenta um
histórico do ingresso deste tema na agenda global
e, por meio de exemplos práticos, aponta como
algumas instituições romperam resistências e
conseguiram agregar valor ao seu negócio a partir
de políticas e práticas de consumo sustentável.

As comunidades na Amazônia, os alunos que
se preparam para atuar como gestores, as
universidades que passam a atuar em rede ou
aqueles responsáveis pelas compras de governos
e grandes empresas - todos são potenciais agentes
de transformação e podem trazer contribuições
importantes para o debate sobre sustentabilidade,
além de terem muito a aprender uns com os
outros.
Se o diálogo é fundamental, uma etapa anterior
representa ainda um desafio importante para uma
transição para a sustentabilidade: o engajamento
dos diferentes atores. Por exemplo, as empresas
responsáveis por grandes empreendimentos na
Amazônia precisam assumir mais fortemente
sua influência no desenvolvimento local e na
sustentabilidade, internalizando essa premissa
em sua estratégia geral e em sua operação local.
Nesse contexto, o engajamento interno é também
um passo crucial para o relacionamento com a

Lições e
Perspectivas
para o Futuro
população local. Por sua vez, os cidadãos precisam se
engajar cada vez mais na participação coletiva e na
ocupação dos espaços de discussão pública para a
promoção de um desenvolvimento local sustentável e
igualitário.
No caso das compras sustentáveis, se o engajamento
é crescente, o volume de compras feitas a partir de
critérios de sustentabilidade e de desenvolvimento
local ainda é baixo. No poder público, isso reflete a
ausência de profissionais capacitados para lidar com
compras e contratos com estes critérios e o gargalo
representado atualmente pelas grandes obras
públicas em execução, que pouco incorporaram
estes critérios em seus contratos e compras. Nas
empresas, além da capacitação dos profissionais e do
engajamento interno, o estabelecimento de critérios
socioambientais depende de uma sincronia entre
compradores e fornecedores - ou seja, especialmente
as grandes empresas compradoras precisam olhar para
a sua cadeia de valor e aperfeiçoar o relacionamento
com seus fornecedores, de forma a também engajá-los
no tema da sustentabilidade.
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FIS em 2012: sYnCO e CLiCK

Destaques

A quinta turma do FIS, a sYnCO, teve como desafio central de
seu Projeto Referência a proposição de uma política de gestão
e desenvolvimento de fornecedores que criasse condições para
que as empresas brasileiras do setor de mineração pudessem
ser protagonistas em cadeias de suprimento orientadas
à sustentabilidade. Para tanto, a turma da sYnCO visitou
empreendimentos de mineração e conversou com atores locais em
Minas Gerais e em Goiás.
Já a sexta turma, a CLiCK, trabalhou numa proposta de
desenvolvimento de um polo regional de tecnologia limpa, que
fomentasse a eficiência energética e a produção de energia
renovável, criando assim “empregos verdes” e promovendo um
desenvolvimento local sustentável para a região de Araraquara
(SP). Em sua macroimersão, os fisers visitaram alguns experimentos,
centros de pesquisa e comunidades no Paraná e em Santa Catarina.
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Compra Sustentável: A força do
consumo público e empresarial para uma
economia verde e inclusiva

Economia
rEdução
rEciclagEm

O ICLEIGovernos Locais pela Sus
tentabilidade é uma associação global de governos locais que assumiram
compromisso com a sustentabilidade
urbana. No âmbito do programa sobre
‘economia urbana verde’, há mais de 15
anos, tem atuado com o tema de compras públicas sustentáveis e através da
campanha Procura+ (2004) vem desenvolvendo ferramentas, metodologias
e cases de sucesso. Atualmente conta ainda com um Centro de Compras
Sustentáveis na Alemanha.

EmprEsas

| Parceria |

compra local

“É uma luta contra o tempo. Uma revolução silenciosa e continuada
em busca de padrões de vida sustentáveis que garantam o bemestar das futuras gerações. Seja nas metrópoles, na Amazônia ou no
Saara, a batalha é de todos, ricos e pobres, deflagrada para se quebrar
a inércia, vencer resistências e criar novos hábitos de produção
e consumo. A missão: reverter o atual processo de degradação
ambiental e social e superar a crise financeira que colocam em
xeque o combate à pobreza, a paz e a conservação dos (eco)
sistemas. O objetivo é complexo, mas possível, e passos importantes
foram dados nas últimas décadas para alcançá-lo. Na trincheira
estamos todos nós, cada qual com o seu grau de responsabilidade,
dos empresários aos educadores, dos profissionais liberais aos
governantes e gestores públicos. A principal arma: o poder de
escolha e decisão.” (p. 13).

GPC

Editora Gestão Pública e
Cidadania da EAESP

Compra

sustentável

compra sustentável

EFiciência EnErgética
comércio justo
divErsidadE

O Centro de Estudos em Sustenta
bilidade da Fundação Getulio Vargas
(FGVEAESP) 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 GVces desenvolve estratégias, políticas e ferramentas de gestão para a sustentabilidade, com atuação em consumo e
gestão de compras desde 2005.

podEr público
licitação
FornEcEdorEs
dirEitos humanos

| Realização |

A força do consumo público e empresarial
para uma economia verde e inclusiva

código de barras

Desde os primórdios da humanidade,
o ato de consumir está associado ao
atendimento das necessidades básicas, à sustentação da vida. Ao longo
dos séculos, o verbo “comprar” definiu
limites entre riqueza e pobreza, desenvolvimento e subdesenvolvimento,
saúde e doença, e até entre felicidade
e tristeza. Valores baseados em cifrões,
volumes e quantidades se sobrepuseram à qualidade, ao uso justo e sustentável. No mundo em transformação,
os esforços destinados a combater o
aquecimento global, alimentar a população crescente, reduzir a desigualdade social e garantir os recursos naturais para o bem-estar futuro do ser
humano passam necessariamente pela
maneira como governos, empresas e
indivíduos exercem o poder de compra.
Surgem novos padrões no horizonte.
Dimensionar o desafio e apontar caminhos para mudanças via consumo institucional – público e privado – são objetivos desta obra inovadora, oportuna
no debate sobre a chamada “economia
verde e inclusiva”. Além de uma perspectiva histórica, os autores analisam a
interação entre os diferentes elos desse
processo e trazem ilustrações didáticas
sobre o papel de algumas cadeias de
fornecimento na redução de impactos
socioambientais. Soluções, experiências e proposições endereçam o tema
para a agenda da sustentabilidade.

GPC
Editora Gestão Pública e
Cidadania da EAESP

“Compras institucionais sustentáveis não podem se
resumir apenas à inclusão de critérios socioambientais
de compra, este tema precisa considerar também a
melhoria no relacionamento entre a empresa e seus
fornecedores, o engajamento responsável destes
atores no tema da sustentabilidade.”
Mario Monzoni
no lançamento do livro Compras Sustentáveis.
Notícia completa aqui
www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=265

41

Insumos para Políticas
Públicas
A efetividade e a viabilidade das políticas públicas como
catalisadoras da sustentabilidade dependem da existência
de conhecimento científico sobre os desafios ambientais
e sobre as possíveis soluções. Neste sentido, além de
articular os diversos atores para a discussão política, o
GVces também se dedica à produção de conhecimento
técnico e de diretrizes que apoiem a formulação de
políticas públicas efetivas e viáveis. Principalmente no
sentido da construção de incentivos positivos à promoção
da sustentabilidade no contexto empresarial.
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Financiamento da economia de
baixo carbono no Brasil
Com a mudança do clima se consolidando como um
dos principais tópicos da agenda internacional neste
começo de século, e com a perspectiva da emergência
de novos compromissos internacionais sobre o tema,
diversos governos do mundo vêm estabelecendo políticas
destinadas a reduzir as emissões de GEE e adaptar os países
aos efeitos das alterações climáticas.
A inovação de tecnologias, processos de gestão, logística
e consumo de energia e de recursos fazem da transição
para uma economia de baixo carbono uma questão não
só de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, mas
de competitividade entre empresas e países. No contexto
nacional, isso implica uma atuação estratégica, conjunta
e integrada de diferentes atores, especialmente o setor
produtivo, o setor financeiro e o poder público. O setor
produtivo precisa desenvolver estratégias de negócio e
de produção que conciliem o retorno financeiro com a
necessidade de diminuir seus impactos em GEE e no uso
de recursos naturais em geral. Para tanto, é necessário que
o setor financeiro desenvolva novos produtos e linhas de
crédito que financiem as atividades inovadoras em baixo
carbono do setor produtivo. E cabe ao poder público
regular e dar incentivos para produtores e financiadores no
sentido da transição para uma economia de baixo carbono.

elaboração de recomendações a serem implementadas pelo
setor produtivo, pelo setor financeiro e pelos governos para
duas áreas estratégicas para o Brasil: energia (fontes renováveis
e eficiência energética) e agropecuária.
Um dos desafios apontados pelo estudo é que, apesar de
existirem linhas de crédito disponíveis, o volume de recursos
utilizado é baixo e ainda insuficiente para financiar plenamente
a transição para o baixo carbono. Para que isso ocorra, além da
disponibilização de mais recursos, é necessário rever processos
internos e capacitar os envolvidos na análise de projetos, de
crédito e de risco, adequar as práticas de monitoramento
adotadas, e rever as garantias para melhorar a alocação e
eficiência no desembolso de recursos.
Destaca-se também a necessidade de fortalecer as políticas
públicas, estabelecer subsídios diretos e incentivos fiscais
e financeiro, aumentar a articulação entre as diferentes
instâncias governamentais, dar mais apoio à criação e ao
estabelecimento de novos mercados e mais incentivo à
pesquisa e ao desenvolvimento.
Acesse a publicação
www.empresaspeloclima.com.br/index.php?r=publicacoes/view&id=403

O estudo “Como Avançar no Financiamento da
Economia de Baixo Carbono no Brasil”, publicado em
2012 pelo GVces com apoio da Embaixada Britânica, aborda
alguns dos desafios para financiar essa transição. Esta
publicação identifica os produtos e serviços oferecidos
pelo setor financeiro, além da regulação e dos incentivos
governamentais, que apoiam práticas menos intensivas
em carbono no setor produtivo. A partir desse diagnóstico,
o estudo também apontou os entraves que impedem o
setor financeiro brasileiro de contribuir de forma efetiva
com a transição para a economia de baixo carbono e na
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Reduzir as emissões da indústria
brasileira
Desde 2009, o Brasil possui uma normativa nacional referencial
para as ações de enfrentamento e adaptação às mudanças
climáticas, a partir da Política Nacional de Mudança do Clima
(PNMC). Este instrumento oficializou o compromisso voluntário
apresentado pelo Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês) em
2008, de reduzir suas emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% das
emissões projetadas até 2020.
A PNMC também definiu que, no âmbito do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima, o governo federal deveria desenvolver
planos setoriais de mitigação e adaptação, com ações,
indicadores e metas específicas de redução das emissões e
mecanismos para verificação do seu cumprimento. Cada Plano
Setorial define a forma como a meta de redução estabelecida
pela Política Nacional será cumprida por um setor estratégico da
economia nacional.
Um dos setores identificados pela PNMC é a indústria, que em
outros países é o grande responsável pelas emissões nacionais
e que no Brasil vem ampliando o espaço que ocupa no perfil
nacional de emissões, como aponta recente estudo do Ministério
da Ciência e Tecnologia. Isso faz da indústria brasileira um setor
estratégico para que o Brasil consiga uma redução de emissões
em longo prazo e cumpra futuros compromissos internacionais
de redução.

“Precisamos estabelecer metas de
redução de emissões potenciais não
apenas por causa de compromissos
legais, mas para mostrar ao mundo que
o Brasil está em um patamar superior,
com um comprometimento político mais
avançado em temas de importância global,
principalmente mudanças climáticas”
Alexandre Comin
diretor do Departamento de Competitividade Industrial do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) e coordenador do Grupo de Trabalho (GT) para o Plano
Indústria, em reunião do GT na FGV-SP.
Notícia completa aqui
www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=199>

Em março de 2012, o GVces venceu uma
concorrência pública organizada pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
para desenvolver um estudo técnico de embasamento
para o Plano Indústria. Por meio de consultas
e entrevistas com representantes de entidades
empresariais, do governo federal, da sociedade civil
e da academia, a equipe do GVces publicou no final
de 2012 seis Notas Técnicas para o Plano Indústria
– quatro sobre os setores industriais inicialmente
contemplados pelo Plano (alumínio, papel & celulose,
indústria química, e cimento), uma sobre eficiência
de motores de automóveis de passeio, e uma sobre
mensuração, reporte e verificação (MRV) de inventários
bottom-up de emissões de GEE. O GVces também
facilitou dois encontros do grupo técnico (GT) sobre o
Plano Indústria, organizados pelo MDIC na FGV-SP, que
debateram as perspectivas gerais do Plano para cada
setor contemplado.
Acesse a publicação
www.empresaspeloclima.com.br/index.php?r=publicacoes/view&id=447
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Pagamentos por serviços ambientais
Uma das bases da estratégia de redução das emissões de GEE
adotada pelo governo brasileiro desde 2008 é o combate ao
desmatamento, especialmente na Amazônia. Neste contexto,
o desafio não se resume apenas à atuação contra a exploração
ilegal de madeira e de outros recursos naturais, mas também
permitir que a floresta intacta provenha benefícios para aqueles
que dependem dela – ou seja, viabilizar atividades econômicas
que preservem a floresta, que utilizem seus recursos de forma
consciente e sustentável, e que gere ganhos econômicos.
Esta é a ideia por traz do conceito de pagamentos por serviços
ambientais (PSA): sistemas de PSA permitem que proprietários
que conservam a biodiversidade, propiciando a manutenção de
serviços ambientais gerados pela natureza, sejam remunerados
por esse benefício que proporcionam ao meio ambiente, à
economia e à sociedade. Diante da crescente pressão sobre os
ecossistemas e do esforço de governos e entidades para criar
incentivos para a melhoria da gestão do patrimônio ambiental,
políticas de PSA têm sido apontadas ao redor do mundo como
uma opção viável para alcançar este objetivo, complementando
ações de comando-e-controle.

“As políticas públicas são os instrumentos mais
eficientes para a preservação de ecossistemas e
recursos naturais, mas os governos não são capazes
sozinhos de dar conta deste desafio. Por isso, eles
precisam contemplar o papel da sociedade na
formulação e execução do projeto de PSA, além de
alinhá-lo a outras políticas públicas” Anita Diederichsen
The Nature Conservancy-Brasil, em debate sobre o estudo “Marco
Regulatório sobre Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil”, uma
parceria GVces, Imazon e Observatório do Clima.

No Brasil, vários Estados têm adotado leis de PSA e há uma
progressiva discussão para a adoção de uma legislação nacional
sobre o tema. No entanto, exatamente por causa da ausência
dessa regulação federal, não existe um alinhamento entre as
várias leis subnacionais existentes, o que implica em um sistema
de PSA pouco robusto por ora no Brasil.
Com o propósito de comparar as diferentes legislações sobre
PSA e REDD+ nos Estados brasileiros, o GVces lançou em 2012
a publicação “Marco Regulatório sobre Pagamento por
Serviços Ambientais no Brasil”, em parceria com o Instituto
do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e com o
apoio do Observatório do Clima, do Prosperity Fund do Governo
da Grã-Bretanha, da Conservação Internacional (CI-Brasil) e da
Agência Norueguesa para Cooperação e Desenvolvimento
(Norad).
A pesquisa mapeou iniciativas de PSA, tendo como foco os
serviços ambientais florestais nos diferentes biomas no Brasil.
Apesar de não existir uma lei federal instituindo uma política
nacional de PSA, 28 iniciativas foram analisadas sobre o assunto,
incluindo leis e decretos identificados em níveis estadual e
federal, assim como projetos de leis federais ainda em discussão
relacionados a PSA e REDD+.
Acesse a publicação
http://ces.fgvsp.br/arquivos/104/PSA_Versao_WEB_29jun2012.pdf
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Lições e
Perspectivas
para o Futuro
O Brasil enfrenta um desafio fundamental
no enfrentamento às mudanças climáticas
e seus efeitos: conciliar os instrumentos e as
metas necessárias para reduzir as emissões
de GEE do país com as necessidades de
desenvolvimento socioeconômico. Na mesma
medida em que a questão climática urge que
todos os atores assumam compromissos
efetivos e imediatos de redução de suas
emissões, o desenvolvimento econômico
e social do Brasil, fundamentado no
crescimento do consumo, exerce pressão no
sentido contrário, estimulando aumento de
emissões.
Este dilema ressoa nos principais setores
da indústria brasileira. Ao mesmo tempo
em que surgem regulações cada vez mais
restritivas quanto às emissões corporativas, as
necessidades de manter e ampliar mercado
no contexto da expansão do consumo exigem
uma produtividade cada vez maior. Uma saída
para este dilema pode ser o investimento em
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tecnologias que melhorem a eficiência
energética do processo produtivo, de
forma a reduzir a energia necessária (e
as emissões decorrentes) para produzir
determinada quantidade de produtos.
Outro desafio para o poder público
brasileiro é articular as políticas públicas
em seus diferentes níveis (municipal,
estadual e federal) e em seus diferentes
focos de ação, de forma a construir um
caminho viável para uma economia de
baixo carbono, que promova a inclusão
social e que permita às próximas gerações
a utilização dos recursos naturais que
atualmente temos.
Ao atuar no contexto das políticas
públicas, tanto em parcerias com
o governo, como articulado com a
sociedade civil, o GVces aprende os
benefícios da articulação de atores
diferentes
para
causas
comuns,
levando em consideração desafios e
oportunidades a partir de uma ótica de
integração.

Marco Regulatório sobre
Pagamentos por Serviços
Ambientais no Brasil

Destaques
Marco
Regulatório sobre
Pagamento por
Serviços Ambientais no
Organizadores:
Priscilla Santos
Brenda Brito
Fernanda Maschietto
Guarany Osório
Mário Monzoni

“Para definição desta regulação nacional
é importante considerar todo o processo
de aprendizado no tema desenvolvido
pelos estados que já possuem leis sobre
PSA. Assim, sugerimos que o governo
federal e o Congresso Nacional promovam
consultas públicas sobre o tema, convidando
representantes desses estados para
apresentarem suas experiências. Dessa
forma, essa nova lei poderá aproveitar e
reforçar os aspectos positivos das leis de PSA
existentes no Brasil.” (p. 15)

Como Avançar no Financiamento da
Economia de Baixo Carbono no Brasil
“A produção brasileira de commodities agrícolas e de energia, de modo
geral, sairá fortalecida quando conseguir acessar de maneira mais
eficiente os recursos financeiros disponíveis que visam direcionar os
setores à economia de baixo carbono. Somente com a atuação conjunta
dos três setores [poder público, setor produtivo e setor financeiro], com
um objetivo comum, vontade de inovar e efetuar mudanças, será possível
se mover nessa direção. O desafio é grande, porém grandes são também
as oportunidades de fazer o Brasil se destacar mundialmente como um
dos líderes na construção da nova economia.” (p. 43)

como AvANÇAr No fiNANciAmENto DA
EcoNomiA DE BAixo cArBoNo No BrASiL
Análise dos entraves e oportunidades na alocação de recursos
financeiros para os setores de agropecuária e energia
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O peso do setor industrial nas emissões
brasileiras
Em 2005, as emissões advindas de processos industriais representavam
4% do total das emissões nacionais. Cinco anos depois, elas quase
duplicaram, atingindo 7% do quadro geral de emissões do Brasil. Isso
se deve em parte pela diminuição do peso do setor de mudança de
uso da terra, mas as estimativas do MCTI apontam que as emissões do
setor industrial aumentaram em 5,3% entre 2005 e 2010.
Esse é o contexto relacionado à formulação do Plano Indústria da
Política Nacional da Mudança do Clima, cujas notas técnicas foram
elaboradas pelo GVces.

“No campo das oportunidades, as empresas brasileiras
podem ser decisivas para que o país assuma
compromissos factíveis e desenvolva políticas que
tenham resultados concretos num futuro próximo.”
Guarany Osório
coordenador do programa Política e Economia Ambiental do GVces.
Notícia completa aqui
www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=315>
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Articulação para a
Sustentabilidade
Poucos temas são tão democráticos em sua essência quanto o da
sustentabilidade: ela envolve toda a humanidade, guarda uma relação com
os mais diversos interesses e demanda a ação coletiva em prol de soluções
efetivas para os problemas complexos que nos desafiam de forma igualmente
conjunta. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável na Amazônia não
depende apenas da preservação ou de exploração sustentável da floresta,
de ações locais de controle e fiscalização , mas também envolve a inclusão e
as concepções de desenvolvimento das populações locais, a conscientização
dos mercados consumidores das grandes metrópoles para que não comprem
produtos oriundos do desmatamento ilegal e o engajamento de empresas
e poder público numa economia verde e inclusiva. Problemas complexos
demandam soluções que reconheçam esta complexidade e que atuem junto
a todos os atores envolvidos.
Assim, a articulação do poder público, da academia, da sociedade civil e
da iniciativa privada é fundamental na construção de caminhos para a
sustentabilidade. Promover o diálogo qualificado e incentivar a participação
coletiva são diretrizes fundamentais dos programas e projetos do GVces.
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discutir e enfrentar a
questão climática
A sociedade civil organizada tem sido
historicamente um ator essencial para
estimular a discussão e o enfretamento
das mudanças climáticas, seja no
plano global, em que as organizações
não governamentais acompanham as
negociações em torno da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima e de outros acordos
diplomáticos; seja no plano doméstico,
onde a sociedade civil busca influenciar
a construção e a execução de legislações
nacionais e subnacionais em clima.
Para tanto, a sociedade civil precisa estar
articulada e alinhada ao conhecimento
técnico sobre clima produzido pela
ciência, disseminando as informações
sobre a questão climática, através de
discussões públicas, campanhas, projetos
e capacitações.
Ciente da importância da sociedade
civil organizada para a qualidade do
debate sobre mudanças climáticas, o
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GVces apoia desde 2008 a facilitação do
Observatório do Clima, de suas interfaces
de comunicação e da produção de estudos.
O OC é uma rede brasileira de organizações
da sociedade civil dedicadas ao desafio
das mudanças climáticas globais lançada
em 2002, com a missão de articular ONGs
por ações contundentes de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
Em 2012, o Observatório realizou uma
parceria com o GVces para desenvolvimento
da pesquisa “Marco Regulatório sobre
Pagamentos por Serviços Ambientais no
Brasil” (ver seção Insumos para Políticas
Públicas), promovendo um evento com
especialistas para discussão sobre os
resultados preliminares do trabalho. No
final do ano, o GVces também auxiliou o
trabalho do OC durante a Conferência do
Clima de Doha, no Catar (COP-18), montando
e atualizando uma página especial sobre a
reunião no site e alimentando o Blog do OC,
que trouxe impressões, notícias e informações
sobre as negociações e sobre a participação
do Observatório na COP-18. Em 2012 o GVces
também iniciou uma ampla revisão nos textos
e na estrutura do site do OC.

Articulação para proteger o
capital natural
Mesmo envolvendo tudo o que torna possível a
existência humana no planeta – solo, água, ar, flora e
fauna, bem como os serviços ecossistêmicos – o capital
natural é tradicionalmente negligenciado nas equações
econômicas que influenciam as operações financeiras e
produtivas da sociedade moderna, o que está levando
ao esgotamento de recursos importantes como água
potável e a biodiversidade. O desafio de reconhecer o
valor do capital natural depende não apenas do setor
produtivo responsável pela exploração ou do mercado
que consome o produto, mas também daqueles que
financiam e apoiam as atividades produtivas e que,
consequentemente, possuem uma influência decisiva
sobre as práticas e os processos do setor produtivo e
dos consumidores.
A realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho de
2012 no Rio de Janeiro, surgiu como uma oportunidade
para que organizações e empresas ao redor do planeta
se unissem e articulassem uma estratégia conjunta
para promover o reconhecimento do capital natural
e a necessidade do seu uso sustentável e da sua

preservação para as próximas gerações. Durante a Rio+20, 34
instituições financeiras internacionais lançaram a Declaração do
Capital Natural, com o apoio da Finance Initiative do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI, sigla em
inglês), do Programa Global Canopy, e do GVces no Brasil.
A Declaração é a primeira iniciativa de alto nível que reúne
executivos de grandes instituições financeiras internacionais,
que se comprometem a valorizar e considerar o capital natural
no planejamento e nas decisões sobre investimentos, produtos
e serviços financeiros. Durante a Rio+20, a UNEP-FI e o GVces
também promoveram um evento paralelo oficial, onde foi
apresentado um roadmap com uma proposta de implementação
até 2015 a partir de quatro passos: entender a dependência e
os impactos que o capital natural exerce sobre as atividades
econômicas; considerar como integrar considerações de capital
natural nos produtos e serviços financeiros; incluir o capital
natural em relatórios, trazendo a perspectiva da relação-chave
entre o desempenho de uma organização e a sua relação com
recursos e serviços ecossistêmicos; e levar em conta o capital
natural no planejamento e nas decisões do setor financeiro.

Acesse a publicação
http://gvces.com.br/arquivos/56/Natural_Capital_Declaration_PORT_final.pdf
http://gvces.com.br/arquivos/44/NaturalCapitalDeclaration.pdf

“Estamos falando de uma transformação
em nossa economia para por um fim à
invisibilidade da natureza que imperou nos
últimos séculos”
Andrew Mitchell
diretor-executivo da Global Canopy Programme, durante
lançamento do “road map” da Declaração do Capital Natural na
Rio+20, com parceria do GVces.
Notícia completa aqui
<http://www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=231>
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Conexões para o diálogo sobre
o desenvolvimento sustentável
Realizada 20 anos depois da histórica Eco-92, a Rio+20
foi uma oportunidade para debater os dilemas, os
desafios, as necessidades e as possibilidades do arranjo
global em prol de um modelo de desenvolvimento
sustentável para o planeta. As negociações oficiais
se concentraram em dois temas: a transição para
uma economia verde no contexto da preservação do
meio ambiente e da biodiversidade e na perspectiva
da erradicação da pobreza e das desigualdade, e
os instrumentos institucionais de governança para
implementar o desenvolvimento sustentável.
Dada a importância da Eco-92 para a mobilização da
sociedade civil em torno da questão ambiental no
Brasil, a Rio+20 também foi uma oportunidade para que
a sociedade organizada aprofundasse o debate oficial
da conferência, colocando o tema da economia verde
e inclusiva na agenda política nacional e pressionando
os negociadores governamentais por soluções efetivas
para os desafios do desenvolvimento sustentável.

Entre as diversas ações nesse contexto teve destaque o Radar Rio+20,
iniciativa do GVces em parceria com o Instituto Socioambiental
(ISA) e o Instituto Vitae Civilis para levar insumos à participação da
imprensa e da sociedade brasileira em geral nas discussões sobre
desenvolvimento sustentável, trazendo numa publicação sucinta e
didática o histórico e o contexto das negociações no Rio de Janeiro,
além dos temas e das questões em jogo na mesa de negociação.
O Radar Rio+20 também envolveu um website com as novidades
do processo de negociação, notícias e artigos sobre os temas da
conferência, e as opiniões e análises das organizações da sociedade
civil mobilizadas para a Rio+20.
Além disso, promoveu debates temáticos sobre alguns dos pontos
abordados pela agenda de negociação da Rio+20 – economia verde,
cidades sustentáveis e energia – com o apoio da Rádio Estadão.
Foram produzidos também podcasts sobre a Rio+20, que foram
reproduzidos durante a programação da emissora e disponibilizados
no site do Radar.
Durante a conferência, o Radar Rio+20 acompanhou tanto as
discussões oficiais no complexo do Riocentro quanto as conversas
da sociedade civil na Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo. O
site fez uma cobertura especial da Rio+20, com matérias produzidas
pelas três organizações parcerias, além de notícias da imprensa,
artigos e vídeos especiais.

“Devemos ver a economia verde não como apenas
um conjunto de oportunidades de negócios, mas
como algo mais consistente e estrutural. Não
precisamos de fórmulas mágicas, precisamos refletir
sobre mecanismos econômicos e institucionais
que promovam o desenvolvimento sustentável
sem permitir que instabilidades típicas de mercado
afetem este desenvolvimento”
Aron Belinky
durante debate do Radar Rio+20.
Notícia completa aqui
www.gvces.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=209>
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Os desafios e os dilemas que a humanidade
enfrenta na construção do desenvolvimento
sustentável e das mudanças necessária para
viabilizá-lo não são corriqueiros.
Ao participar da articulação entre governos,
empresas e a sociedade civil organizada,
o GVces tem encontrado caminhos que
catalisam as transformações necessárias à
sustentabilidade. Um aprendizado importante
é o de que pontos de convergência podem ser
encontrados mesmo entre atores que possuem
visões diferentes sobre desenvolvimento e
sustentabilidade.
E dentro de um mesmo setor – como o
financeiro – promover o diálogo entre
instituições que apresentam diferentes
graus de iniciativa em relação a condutas
de sustentabilidade é um modo de elevar o
entendimento sobre oportunidades e desafios,
bem como de estimular que as organizações
menos engajadas passem a adotar posturas
mais proativas.

Lições e
Perspectivas
para o Futuro

“Estamos buscando aperfeiçoar
os padrões de desenvolvimento
de nossa civilização. Reconhecer
o valor do capital natural é vital
para que tenhamos sucesso.”
Roberta Simonetti,
coordenadora do programa Finanças
Sustentáveis do GVces.

53

GVces na Rio+20

Destaques

“Além de acompanhar manifestações da sociedade
civil e debates com especialistas de diferentes áreas de
conhecimento sobre o tema de economia verde e inclusiva,
participar da Rio+20 foi uma oportunidade de pôr em
prática duas frentes de atuação do GVces. Na perspectiva
de Articulação e Parcerias realizamos uma série de eventos
com diversas instituições brasileiras e estrangeiras, em
torno de assuntos tão variados como finanças sustentáveis,
desenvolvimento local, compras públicas sustentáveis
e economia de baixo carbono. Já no que se refere à
Comunicação e Mobilização trouxemos o olhar diferenciado
do GVces em iniciativas como o Radar Rio+20 e a cobertura
especial da Página 22, abrangendo desde as discussões
oficiais até manifestações e atividades culturais.”
Ricardo Barretto
coordenador de Comunicação e Mobilização, sobre as atividades do GVces na
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável.

Saiba mais
www.gvces.com.br/index.php?r=site/CapaSecao&id=14
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Radar Rio+20
Publicação lançada pelo GVces, ISA e
Instituto Vitae Civilis traz os principais
temas abordados durante a Rio+20:
economia verde e governança global do
desenvolvimento sustentável.

Declaração do Capital Natural
“O Capital Natural incorpora todos os ativos naturais da Terra (solo,
ar, água, flora e fauna) e todos seus serviços ecossistêmicos, que
tornam possível a existência de vida humana. Produtos e serviços
ecossistêmicos provenientes do Capital Natural valem trilhões
de dólares por ano e constituem alimentos, fibras, água, saúde,
energia, segurança climática e outros serviços essenciais a todos.
Nem estes serviços, ou o estoque de Capital Natural que os provê,
são adequadamente valorados em comparação ao capital social ou
financeiro. Apesar de ser fundamental para o nosso bem-estar, o seu
uso diário permanece despercebido pelo nosso sistema econômico.
A utilização do Capital Natural desta forma não é sustentável. O
setor privado, governos e todos nós precisamos aumentar nossa
compreensão e prestar contas do nosso uso de Capital Natural,
reconhecendo o custo real do crescimento econômico e sustentando
o bem estar humano hoje e no futuro.”
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Inovação e
Sustentabilidade na
Cadeia de Valor Ciclo 2012: Gestão de
Fornecedores

Indicadores
de Juruti Monitoramento
2011

CICLO 2012

GESTÃO DE FORNECEDORES
REALIZAÇÃO

PARCERIA

PATROCÍNIO

Como Avançar no
Financiamento da Economia
de Baixo Carbono - Análise
dos entraves e oportunidades
na alocação de recursos
financeiros para os setores de
agropecuária e energia

Marco Regulatório
sobre Pagamento por
Serviços Ambientais
no Brasil

PROPOSTAS EMPRESARIAIS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UMA

ECONOMIA DE
BAIXO CARBONO
NO BRASIL

EFiciência EnErgética
comércio justo
divErsidadE

Economia
rEdução
rEciclagEm

compra local

O ICLEIGovernos Locais pela Sus
tentabilidade é uma associação global de governos locais que assumiram
compromisso com a sustentabilidade
urbana. No âmbito do programa sobre
‘economia urbana verde’, há mais de 15
anos, tem atuado com o tema de compras públicas sustentáveis e através da
campanha Procura+ (2004) vem desenvolvendo ferramentas, metodologias
e cases de sucesso. Atualmente conta ainda com um Centro de Compras
Sustentáveis na Alemanha.

EmprEsas

| Parceria |

podEr público
licitação
FornEcEdorEs
dirEitos humanos

Compra Sustentável:
A força do consumo
público e empresarial
para uma economia
verde e inclusiva

Compra

sustentável

compra sustentável

GPC

O Centro de Estudos em Sustenta
bilidade da Fundação Getulio Vargas
(FGVEAESP) 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 GVces desenvolve estratégias, políticas e ferramentas de gestão para a sustentabilidade, com atuação em consumo e
gestão de compras desde 2005.

Editora Gestão Pública e
Cidadania da EAESP

| Realização |

A força do consumo público e empresarial
para uma economia verde e inclusiva
código de barras

Desde os primórdios da humanidade,
o ato de consumir está associado ao
atendimento das necessidades básicas, à sustentação da vida. Ao longo
dos séculos, o verbo “comprar” definiu
limites entre riqueza e pobreza, desenvolvimento e subdesenvolvimento,
saúde e doença, e até entre felicidade
e tristeza. Valores baseados em cifrões,
volumes e quantidades se sobrepuseram à qualidade, ao uso justo e sustentável. No mundo em transformação,
os esforços destinados a combater o
aquecimento global, alimentar a população crescente, reduzir a desigualdade social e garantir os recursos naturais para o bem-estar futuro do ser
MUDANÇA
humano passam necessariamente
pela
maneira como governos, empresas e
indivíduos exercem o poder de compra.
Surgem novos padrões no horizonte.
Dimensionar o desafio e apontar caminhos para mudanças via consumo institucional – público e privado – são objetivos desta obra inovadora, oportuna
no debate sobre a chamada “economia
verde e inclusiva”. Além de uma perspectiva histórica, os autores analisam a
interação entre os diferentes elos desse
processo e trazem ilustrações didáticas
sobre o papel de algumas cadeias de
fornecimento na redução de impactos
socioambientais. Soluções, experiências e proposições endereçam o tema
para a agenda da sustentabilidade.

NO USO DA TERRA E FLORESTAS

Propostas Empresariais
de Políticas Públicas
para uma Economia de
Baixo Carbono no Brasil:
mudança no uso da terra e
florestas

RE A L IZA ÇÃ O

GPC
Editora Gestão Pública e
Cidadania da EAESP

Artigos

Notas Técnicas
para o Plano
Indústria

Notas Técnicas
para o Plano
Indústria

Orsato, R.J. (2012) Estratégias
de Sustentabilidade: quando
vale a pena ser verde?
QualityMark, São Paulo. 293
páginas.
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• Abril

• Celulose Irani

• Acumuladores Moura Bateria Moura

• Cielo

• AECOM

• Citi

• AES

• CLN Corporate Leaders Network for Climate Action

• AES Tietê

• CNEC Worley Parson

• Alcoa Alumínio

• Companhia Brasileira de Distribuição

• AMBEV

• Companhia de Saneamento do Paraná

• Amil

• Companhia Energética de São Paulo

• Anglo American Brasil

• Companhia Paranaense de Energia

• Aterpa

• Compania de Restauro

• Atina Ativos Naturais

• Condomínio Edifício Residencial Porto di Nucci

• Banco Bradesco

• Consorcio Contrutor CR Almeida - Santa Barbara

• Banco do Brasil

• Construtora Andrade Gutierrez

• Banco Itaú

• Construtora Camargo Correa

• Banco Santander

• Construtora Norberto Odebrecht

• BDF Nivea

• Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de Santa
Catarina

• BKO
• BM&FBOVESPA SA
• BNDES
• Brasil Ozônio
• Braskem
• BRF
• British Petroleum (BP)
• C&A Modas
• Carbono Zero

• Cootravale
• CPFL Energia
• Danone
• Departamento de Polícia Federal
• Dudalina
• Ecofrotas
• Ecopart Assessoria em Negócios Empresariais
• Ecorodovias Concessões e Serviços
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• Editora Abril

• Grupo ORSA

• Editora Globo

• Honda Automóveis do Brasil

• EDP Energias do Brasil

• HSBC

• Embraco (Whirlpool)

• IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística

• Emflora

• IFF Essências e Fragrâncias

• Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de
Convênios

• Igaratiba Indústria e Comércio

• Energias Renováveis do Brasil
• ER Estação Regate Otimize
• Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial LTDA
• Esco
• Finnet Comercio e Serviços de Teleinformática
• Ford
• Fundação Getulio Vargas
• Fundação Grupo Boticário de Proteção a Natureza
• Furnas - Centrais Elétricas
• Furukawa
• Gelnex Indústria e Comércio
• Givaudan do Brasil

• INDSH
• Instituto BM&F Bovespa
• InterCement Brasil
• Ipiranga
• Itaú Unibanco Holding
• JBS
• Klabin
• Log&Print Gráfica e Logística
• Lojas Americanas
• Lojas Renner S/A
• Lutha Uniformes
• Lwart Química
• Malwee Malhas

• Giz Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

• Marcolin Indústria Têxtil

• Governo do Estado de Santa Catarina

• Marfrig Alimentos

• Grupo Boticário

• Matec

• Grupo CCR

• Monsanto

• Grupo Fleury

• Moto Honda
• Natura Cosméticos
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• Nestlé
• Nivea
• Nord Eletric
• Oi
• Ouro Verde
• Pack Less
• Patrus Transportes Urgentes
• PEPSICO
• Petrobras
• Plural Editora e Gráfica
• Porto Seguro
• Raízen Energia
• Recofarma
• Redecard
• RL Sistemas de Higiene
• Samarco
• Sanepas
• Santos Brasil
• SAP
• SECOM (Secretaria de Comunicação Social da Presidência)
• SENAC
• SGD Brasil Vidros
• Shell
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aripuanã
• Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês

• Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
• Souza Cruz
• Spaipa
• Strong Consultoria Empresarial e Participações
• SulAmérica Cia Nacional de Seguros
• Suzano Papel e Celulose
• Telefônica Brasil
• Terpen Oil
• Tetra Pak
• Ticket Serviços
• TIM Participações
• Toyota do Brasil
• Tramppo
• Unilever Brasil Alimentos
• Universidade Regional Integrada
• Vale
• Veloce Logística
• Via Green
• Vix Logística
• Votorantim Industrial
• VRG Linhas Aéreas
• Whirlpool Latin America
• Yamana
• Zennström Philanthropies
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