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Sobre as Iniciativas Empresariais :: iE

Rede de empresas em busca de transformação dos desafios da sustentabilidade em
oportunidades de criação de valor, contribuindo para um novo modelo de
desenvolvimento, a partir de diversas formas de atuação:

FORMAÇÃO E COCRIAÇÃO

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES

Oficinas e Grupos de Trabalho (GT) com
especialistas e representantes dos
diversos setores da sociedade, troca de
experiências entre empresas e
construção conjunta de métodos e
ferramentas corporativas.

Resultados do trabalho conjunto, que
trazem propostas de políticas públicas
e empresariais, guias, diretrizes e
instrumentos de autorregulação.

PARCERIAS

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Relacionamento com outras instituições,
fortalecendo a atuação em rede na
agenda de sustentabilidade.

Resultados e aprendizados
disseminados por meio de eventos
abertos, websites, participação em
redes nacionais e internacionais e
inserções na mídia.

Quais são as iE?

Gestão empresarial de dependências,
impactos e externalidades relacionadas
a serviços ecossistêmicos
Construção de estratégias e
diretrizes empresariais para o
desenvolvimento local

TeSE
Tendências em Serviços
Ecossistêmicos

ID Local

ISCV

Desenvolvimento Local &
Grandes
Empreendimentos

Inovação e
Sustentabilidade na
Cadeia de Valor

EPC e GHG
Protocol

Inovação a partir de pequenos
e médios empreendimentos
(PMEs) em cadeias de valor

Empresas pelo Clima

CiViA
Gestão das emissões de gases de
efeito estufa (GEE) e de riscos
climáticos com vistas à transição para
uma economia de baixo carbono e
resiliente

Ciclo de Vida
Aplicado

Gestão de impactos ambientais de
produtos (bens e serviços) a partir
do pensamento de ciclo de vida

iE 2016 :: mais um movimento de integração

Entendendo o momento atual como uma oportunidade para o setor

empresarial abordar questões relacionadas à gestão de recursos

hídricos de maneira multidisciplinar, as Iniciativas Empresariais do GVces
se juntam para propor uma agenda em comum, em que cada uma trará

seu olhar específico, proporcionando uma contribuição mais efetiva e
integrada sobre o tema.
Adaptação
Ferramentas de gestão
Inovação

TeSE
ID Local
Recursos
Hídricos

Troca de experiências

Co-formação
Estratégias

ISCV

EPC

Pegada hídrica
Governança local

CiViA
Valoração

iE 2016 :: mais um movimento de integração
A nossa agenda no tema recursos hídricos:
Adaptação
Valoração

Oficina
Introdutória

Pegada hídrica
Governança local

+ Inovação na gestão
de recursos hídricos:
Chamada de casos inovadores
em gestão de recursos hídricos

experiências

AGO

ABR
FEV

Oficina com casos
selecionados e troca de

Oficina de gestão de
recursos hídricos

JUN
Capacitação ::
ferramenta

pegada hídrica

+ Desenvolvimento de
pilotos para gestão de
recursos hídricos*

OUT
GT :: Governança
Local

Mapeamento de boas práticas
empresariais
Diagnóstico das empresasmembros
* Poderão ser pilotos envolvendo pegada hídrica, valoração de serviços ecossistêmicos e/ou estratégias de adaptação

iE em 2016 :: temas específicos
Além do trabalho em conjunto, cada iE dá continuidade a agendas
próprias:
Pilotos de valoração de
serviços ecossistêmicos
Articulação com
políticas públicas

TeSE
Tendências em Serviços
Ecossistêmicos

ID Local

ISCV

Desenvolvimento Local &
Grandes
Empreendimentos

Inovação e
Sustentabilidade na
Cadeia de Valor

Gestão de fornecedores

EPC e GHG
Protocol
Empresas pelo Clima

CiViA

SCE ::
Sisitema de
Comércio de
Emissões

Ciclo de Vida
Aplicado

Pegada de carbono de
produtos

TeSE:: Tendências em Serviços Ecossistêmicos

TeSE

EPC

ID Local

ISCV

CiViA

Em 2016, a TeSE seguirá disseminando as diretrizes para valoração (econômica e não-econômica) e
relato de serviços ecossistêmicos por meio da capacitação de empresas e do apoio a projetos piloto.

ATIVIDADES
1 Capacitação em valoração de serviços ecossistêmicos
+ Apoio técnico para elaboração de casos de valoração
Acompanhamento da aplicação da ferramenta (16h/empresa)
presencial na FGV e/ou remoto (telefone/email)
Revisão dos casos de valoração de SEs (8h/empresa)
Serviços Ecossistêmicos Culturais (SEC)
• 2 pilotos de aplicação das Diretrizes empresariais de SEC

PRODUTOS
Estudos de casos sobre valoração de serviços
ecossistêmicos
Publicação de projetos piloto sobre serviços
ecossistêmicos culturais

EPC :: Empresas pelo Clima

TeSE

EPC

ID Local

ISCV

CiViA

Em 2016, a EPC seguirá com a iniciativa de Simulação do Sistema de Comércio de Emissões (SCE EPC)
promovendo o 3º ano de operação e a conexão com a gestão empresarial das emissões.

ATIVIDADES
1 Oficina introdutória para alinhamento conceitual sobre
sistema de comércio de emissões (mercado de carbono) SCE
EPC
1 Oficina para treinamento sobre as regras e o sistema
de negociação
2 reuniões para avaliação e debate dos resultados e
elaboração de propostas para políticas públicas
1 reunião para debate das propostas para um possível
sistema de comércio de emissões no Brasil

Articulação
Participação em redes nacionais (IEC) e internacionais (Alianza
Latinoamericana, CLN) e na COP 22

PRODUTOS
SCE EPC
Boletins quinzenais, relatórios semestrais e final
de performance do SCE EPC
Publicação com propostas para um possível
sistema de comércio de emissões no Brasil

ID Local :: Desenvolvimento Local & Grandes
Empreendimentos

TeSE

EPC

ID Local

ISCV

CiViA

Em 2016, a ID Local terá a missão de (i) identificar iniciativas inovadoras locais focadas na atuação
conjunta entre empresas e poder público no contexto de grandes empreendimentos no Brasil e (ii)
promover um espaço de troca e aprendizagem sobre esse tema. Inovações em parcerias públicoprivadas e tecnologias sociais voltados ao desenvolvimento local são alguns exemplos dos elementos a
serem explorados a partir de experiências práticas.
ATIVIDADES

PRODUTOS

1 Oficina para Introdução, pactuação de expectativas e
alinhamento conceitual, com a presença de especialistas e
convidados

Compilação das principais experiências e aprendizados obtidos
por meio das 2 Oficinas de ID Local, a ser publicada em
material-resumo

1 Oficina de compartilhamento das iniciativas locais
identificadas (parcerias entre setor empresarial e poder
público com foco em desenvolvimento local), seguido de
rodas de diálogo entre as empresas-membros e
organizações convidadas (1 Oficina)

ISCV :: Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor

TeSE

EPC

ID Local

ISCV

CiViA

O GT de Gestão de Fornecedores seguirá elaborando métodos e ferramentas para a internalização da
sustentabilidade nos processos e nas políticas de compras das organizações, por meio do
desenvolvimento de protocolos para a Gestão de Fornecedores, seguindo a estrutura prevista no
Framework de Compras Sustentáveis, desenvolvido em 2014.

ATIVIDADES

PRODUTOS

Espaço tendências: compartilhamento de informações
relevantes e atuais sobre temas pertinentes à gestão de
fornecedores e às compras sustentáveis, incluindo as
discussões sobre a nova ISO de Compras Sustentáveis

Protocolos para a internalização da sustentabilidade nos
processos e políticas de compras e de gestão e relacionamento
com fornecedores

Co-criação de protocolos para a internalização da
sustentabilidade nos processos e políticas de compras e de
gestão e relacionamento com fornecedores
Co-criação de pesquisa sobre gestão de fornecedores e
compras sustentáveis

Pesquisa sobre gestão de fornecedores e compras sustentáveis
Publicação com os resultados do ciclo

CiViA :: Ciclo de Vida Aplicado

TeSE

EPC

ID Local

ISCV

CiViA

Em 2016, a CiViA continuará auxiliando as empresas na incorporação do pensamento de ciclo de vida na
sua gestão estratégica, a partir da compreensão, mensuração e gerenciamento dos impactos e
externalidades ambientais relacionadas a seus produtos e serviços.
O foco dos trabalhos se darão em duas categorias de impacto ambiental: mudanças climáticas e uso da
água. Neste contexto, serão trabalhadas a quantificação e gestão destes impactos, através da pegada de
carbono e da pegada hídrica.
PRODUTOS
ATIVIDADES

Projetos piloto em pegada hídrica (no contexto da atuação
integrada das iE) com suporte da equipe a 4 empresas
selecionadas.

Capacitação em métodos de quantificação da pegada de
carbono de produtos

Ferramenta de cálculo de pegada hídrica (no contexto da atuação
integrada das iE)

1 Oficina temática sobre ACV e pegada de carbono

Desenvolvimento de projeto de pegada de carbono de produto
(bem ou serviço) com 20 horas de suporte por empresa

1 Encontro de encerramento para divulgação dos resultados
dos projetos de pegada de carbono e pegada hídrica

Melhorias na ferramenta de cálculo e expansão do banco de dados
de fatores de emissão de pegada de carbono adaptados à realidade
brasileira

Integração das iE em 2016

JORNADA EMPRESARIAL

TEMA-CHAVE

Uma etapa do ciclo das Iniciativas Empresariais é
realizada em campo: os representantes das empresasmembros são convidados à imersão em um território
com forte interação entre atividade empresarial,
sociedade civil e poder público.

Pela primeira vez as iE’s abordarão
um tema em comum – recursos
hídricos – de maneira integrada
com todas as empresas-membros.

O objetivo dessa etapa é vivenciar a complexidade e a
integração das questões de clima, cadeia de valor,
desenvolvimento local e serviços ecossistêmicos
abordados nas Oficinas e GTs do ciclo.
– Em 2016, a participação de um representante por empresa
membro está inclusa na adesão ao ciclo das Iniciativas

Clique nas imagens abaixo para conhecer as nossas
experiências anteriores!

2015

2013

FÓRUM ANUAL
Encontro de meio período entre todas
as empresas membro e aberto ao
público para compartilhamento das
experiências do ciclo e anúncio do
ciclo seguinte.

iE em 2016 :: adesão e participação

Em 2016 as Inciativas Empresariais terão uma adesão única, que dará acesso à agenda
integrada “Recursos Hídricos” e aos temas específicos de cada iE, de acordo com seu
interesse:

• Participação de 2 representantes por
empresa nas Oficinas, GTs e outros
encontros de todas as iE

TeSE

ID Local

ISCV
EPC
CiViA

R$ 40 MIL

• Capacitação de 2 representantes por
empresa na pegada de carbono e
pegada hídrica
• Participação de 1 representante por
empresa na Jornada Empresarial
• Adesão ao Programa Brasileiro GHG
Protocol

–
–

Os valores acima poderão ser parcelados em até 2 vezes
Caso a empresa queira efetuar um pagamento ainda em 2015, o prazo máximo será 10 de dezembro.

iE :: as empresas-membros em 2015

CONTATO PARA INFORMAÇÕES E ADESÃO

Manuela Santos
manuela.santos@fgv.br
+55.11.3284.0754

