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SOBRE O PROJETO
O projeto Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor visa criar um novo modelo de
exportação da marca Brasil como país inovador, competitivo e sustentável.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Centro de
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (GVces), ao entenderem
que o Brasil pode e deve assumir uma liderança no campo do desenvolvimento sustentável, veem
uma oportunidade estratégica para as micros e pequenas empresas brasileiras que já se dedicam a
prover produtos e serviços que incorporam esses aspectos, mas que precisam se capacitar para
ganhar mercados no exterior.
Buscando contribuir para a internacionalização de cadeias de valor e empresas brasileiras de
pequeno porte através do fortalecimento dos seus atributos de sustentabilidade e posicionamento
de produtos e serviços com alto valor agregado junto a mercados compradores estrangeiros, a
metodologia do ICV Global propõe duas frentes de trabalho:
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Fortalecer atributos dos produtos e serviços,
argumentos de venda e comportamento
empresarial das MPEs selecionadas

OFICINA 1
No primeiro encontro, o objetivo
foi transmitir conteúdos
estratégicos sobre
sustentabilidade, inovação e
empreendedorismo, explicitando
como os conceitos abordados
podem ser apropriados pelas
empresas para gerarem
diferenciais competitivos.
Fonte: GVces

Além disso, na Oficina 1 foi dado início às atividades necessárias para estruturar o
projeto de exportação. O primeiro passo consiste na identificação dos mercados-alvo e
no levantamento de informações em relação a eles. O grupo também foi apresentado às
ferramentas Canvas – Modelo de Negócio e Canvas – Proposta de Valor, para refletir
sobre os canais, os parceiros, a proposta de valor e atividades e recursos necessários,
sempre a partir das demandas e atributos valorizados pelo segmento de mercado
almejado.

Fonte: GVces

“Participar do ICV GLOBAL foi incrivelmente profissional. Muitas formações para
executivos são teorias difíceis de ser aplicadas e longe da realidade empresarial. O esforço
e o envolvimento da equipe do ICV GLOBAL que trabalhou diretamente com a realidade
de cada empresa, conseguiu transformar muitos dos nossos sonhos em pequenas ações,
já com resultados de curto prazo e nos auxiliou a criar um planejamento estruturado para
SONHAR GRANDE a longo prazo”
Luciane Piovezan Fornari,
Fornari Indústria

“O ciclo de formação, para nós, foi uma grata surpresa. Através de didática e corpo docente
excelentes nos foram apresentadas ferramentas e olhares, capacitando-nos para extrair de nosso
trabalho o melhor, a essência, a nossa inspiração original e apresenta-los de maneira clara aos
nossos clientes. Tomamos consciência de nossas limitações e as corrigimos. Entendemos as nossas
fortalezas e crescemos ainda mais. Um processo muitas vezes doloroso, mas para crescer alguma dor
há de se sentir. Parabéns aos envolvidos, que tanto empenho colocaram nesses encontros, desde o
início das inscrições e depois em cada detalhes desses meses que passamos juntos.”
Monica Filomena Assis de Souza
Sigo Homeopatia

OFICINA 2

Fonte: GVces

Neste encontro, as empresas puderam analisar os resultados de um questionário de
sustentabilidade desenvolvido pela equipe do GVces, aplicado para compreender o estágio
delas com relação à temática de sustentabilidade em suas práticas de gestão. Este
diagnóstico é composto por 58 indicadores, divididos em 5 dimensões (geral, ambiental,
econômica, social e cadeia de valor). A partir do exercício, as empresas compartilham da
necessidade de melhor formalizar e comunicar os atributos de sustentabilidade de seus
produtos serviços e os aspectos de gestão, transformando-os em argumentos consistentes
de vendas.
A 2ª Oficina também abordou o conceito de Materialidade. Um dos intuitos foi o de
desenvolver um processo de identificação de temas prioritários em sustentabilidade para
cada empresa. Além disso, foi pensado também quais os impactos dessa escolha na
abertura ou posicionamento empresarial frente a mercados externos exigentes.
A agenda do evento ainda contou com o compartilhamento de alguns dos CANVAS
elaborados pelas empresas participantes, evidenciando aprendizados e recomendações de
aprimoramento. Atenção especial foi dedicada à importância de conhecer bem o segmento
de mercado que se deseja acessar. Mais do que levantar atributos da proposta de valor da
empresa, é importante saber o que é reconhecido como valor aos olhos do cliente ou
comprador. São esses os fatores que influenciaram toda a estratégia definida no modelo
Canvas.

“O Programa ICV Global nos permitiu uma
visão ampla sobre todo processo que envolve a
internacionalização da empresa, foram muito
valiosos os conhecimentos adquiridos e as
relações que criamos com a APEX, FGV, outros
empresários e parceiros. Esse programa
precisa ser ampliado para que chegue a um
número maior de empresas.

No nosso caso, dentre outros ganhos,
podemos destacar que nos auxiliou a
estruturar as ideias do modelo de negócio e
preparar para negociações com pessoas de
diferentes países e crenças”.

“Participar do ICV Global está sendo uma
experiência transformadora para nossa
empresa, a cada uma das 6 oficinas realizadas
novos conteúdos foram apresentados sempre
de forma dinâmica e por meio de profissionais
altamente capacitados. A equipe do GVces
sempre disposta a colaborar com todas as
dúvidas que as provocações nos causavam.
Além disso, amizades e parcerias comerciais
foram formadas durante o ciclo. Esperamos
fechar o projeto com chave de ouro, tendo
nosso "company profile" em mãos e "pitch"
afiado para desbravar fronteiras, ofertando
nossos produtos em outros países e
concretizando as ações planejadas no
CANVAS”.

André Siqueira
Piscis

Ana Carolina e Rodrigo Hermann
Heide Extratos Vegetais

OFICINA 3
Com o objetivo de elaborar um plano de ação para exportação que se materialize no
médio prazo (2 anos), o olhar pragmático do Canvas é enfim transportado para a
ferramenta do Plano de Ação: uma metodologia que reúne as ações necessárias no
âmbito do comércio exterior, da sustentabilidade e da estratégia empresarial.
O plano de ação é uma ferramenta voltada para auxiliar as empresas no planejamento de
todas as ações necessárias para que elas consigam acessar mercados externos tendo a
sustentabilidade como diferencial competitivo. Ele é importante para que as empresas
consigam definir os temas prioritários da sustentabilidade para o seu negócio,
dimensionar esforços e investimentos, bem como projetar o potencial de receitas que os
mercados-alvo definidos podem proporcionar.
Nesse contexto, a terceira oficina, que encerra a etapa de mentoring, teve como objetivo
apoiar o desenho das estratégias de exportação para as MPEs participantes, dando
enfoque no aperfeiçoamento do plano de ação. Foi o momento também de discutir
questões como:
• Design como diferencial competitivo;
• Propriedade intelectual, proteção de marcas e patentes;
• Orientações para ações de promoção comercial.

Fonte: GVces

Fonte: GVces

OFICINAS
DE ACELERAÇÃO
Fortalecer atributos dos produtos e serviços,
argumentos de venda e comportamento
empresarial das MPEs selecionadas

OFICINA 4
A 4ª oficina dá início à etapa de aceleração. O novo ritmo é claramente percebido pelas
empresas a partir das atividades conduzidas. Além do aporte de conteúdos de
branding e marketing, que auxiliam a empresa no posicionamento de suas marcas,
produtos e serviços perante mercados internacionais, estações de atendimento
individualizado foram estabelecidas para avaliar e aprimorar o desempenho das
empresas em diversos aspectos do negócio. As empresas passam 4 estações delas,
num tempo de atendimento de 15 minutos por estação. São elas:

1. Pitch: apresentação de 5 minutos da empresa, seguido de interação com o
avaliador (assumindo este um de potencial investidor ou cliente).
2. Checklist para ações de comércio exterior: auxílio técnico referente aos requisitos
de preparação da empresa para participação em ações de promoção comercial
voltadas ao mercado internacional;
3. Plano de Ação: Acompanhamento das atividades identificadas e avaliação de seu
encadeamento e consistência, considerando as prioridades, prazos e recursos
disponíveis para o projeto de exportação.
4. Sustentabilidade: apresentação/argumentação em 5 minutos da estratégia de
sustentabilidade da empresa, explorando os atributos de seus produtos/serviços,
seguida de avaliação;

OFICINA 5
Na quinta e última oficina, que encerra a etapa de aceleração e o ciclo de mentoring, o
ICV Global chega no ponto alto da jornada de formação. Às empresas, o desafio foi
participar de uma dinâmica de simulação da rodada de negócios.
Foram 8 especialistas, do GVces, da Apex-Brasil, além de outros parceiros e
especialistas, convidados para incorporar o papel de potenciais investidores, clientes ou
representantes comerciais.
Em 10 minutos de interação, as empresas viram convergir todos os conceitos,
estratégias e conteúdos propostos desde a primeira oficina. Além do treino necessário
e da segurança em apresentar o negócio a partir de argumentos consistentes, os
participantes se viram no papel de lidar com o desconhecido e com o improviso. Um
aprendizado comum e compartilhado após o exercício foi o de que é fundamental
durante uma interação ter empatia para estabelecer conexões, criar relacionamentos,
trabalhar a escuta para perceber a necessidade do interlocutor.

Fonte: GVces

Fonte: GVces

Fechando este ciclo de aprendizados, uma roda de conversas foi criada,
proporcionando aos participantes um momento para aprofundarem as conexões entre
o grupo e conhecerem experiências e desafios já vividos por empresas do ciclo 1 do ICV
Global.

Fortalecendo
competências interculturais
para negócios
Considerar os aspectos culturais em relacionamentos pode facilitar processos de negociação e
evitar situações de desvantagem comercial, gerada seja por desconhecimento ou por equívocos
na interpretação de comportamentos e dizeres.
O desenvolvimento simultâneo de competências linguísticas e interculturais permite maior
relevância e rapidez no processo de desenvolvimento de uma comunicação mais eficaz para o
mercado internacional.
No Ciclo 2 do ICV Global, a novidade aportada às oficinas de formação consistiu no Programa
Intercultural e Competência Comunicativa Linguística. Ao longo de 4 das 5 oficinas realizadas,
buscou-se sensibilizar os participantes para a importância dos comportamentos culturais.
Entende-se que essas competências podem facilitar a integração de pessoas e produtos,
através da empatia e do reconhecimento.
 Módulo I: como eu me vejo
 Módulo II: Como o outro me vê
 Módulo III: Como eu vejo o outro
 Módulo IV: Como aproximar culturas

MPEs estreitam relacionamento
com a Apex-Brasil
Como forma de aprofundar a relação entre as MPEs participantes e a
Apex-Brasil, uma última oficina – Oficina 6 - foi organizada pela equipe
do projeto e realizada no escritório da Agência, em Brasília.
Dentre as atividades da agenda proposta, destacam-se rodas de
conversa entre as empresas e gestores dos projetos setoriais da ApexBrasil, apresentação da área de atração de investimentos e atendimento
individualizado da área de inteligência sobre o mapeamento dos
mercados alvo.
Além de estreitar laços com os serviços oferecidos pela Agência, a
agenda da oficina também buscou contemplar outros temas de
interesse das empresas, como mecanismos financeiros de apoio à
inovação e à exportação. Nessa ocasião, outros órgãos de fomento
foram envolvidos e apresentaram seus serviços, como o SENAI, Sebrae e
Banco do Brasil.

Articulação e parcerias entre o
grupo ICV Global
Dentre os objetivos do projeto também se destaca o
fortalecimento de networking assim como a
articulação entre os mais diversos atores que buscam
a consolidação de um ecossistema de inovação para a
sustentabilidade no Brasil.
No ICV Global isso se evidencia a partir da integração
e das sinergias possíveis entre as MPEs participantes
do ciclo de formação. Uma das vantagens de se
estabelecer um grupo essencialmente diverso é reunir
empresas que podem assumir diferentes papéis, de
fornecedores de matéria-prima e serviços a possíveis
clientes, onde o produto de um dado negócio pode
ser solução a um desafio de outro.

Camiseta de tingimento natural confeccionada
pela empresa Flavia Aranha a partir do extrato
de chá mate, fornecido pela empresa Heide
Extratos Vegetais.
Fonte: GVces

MPEs inseridas nas oficinas de São Paulo participam
de uma galeria aberta ao público para apresentar suas
soluções.
No mês de Agosto, buscando dar visibilidade à diversidade de soluções oferecidas pelas
empresas do projeto, o GVces organizou um encontro de happy hour aberto ao público para
que as MPEs pudessem expor seus produtos e serviços. Foi um momento de integração entre os
próprios participantes e também uma oportunidade de ampliar a rede estabelecida pelo
projeto.
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