ICV Global
Inovação e Sustentabilidade nas
Cadeias Globais de Valor

Ciclo 2
Seleção das MPEs participantes
Comitê de Especialistas
Junho de 2016

ICV Global
Inovação e Sustentabilidade
nas Cadeias Globais de Valor

O projeto Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias
Globais de Valor - ICV Global é fruto de uma parceria
entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) e o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces) e
visa fomentar a exportação de negócios de pequeno
porte que se destacam pelos atributos de inovação e
sustentabilidade.
Para isso, a iniciativa convoca a inscrição de micros e
pequenas empresas (MPEs) por todo o Brasil para a
seleção de casos que são avaliados pelos aspectos de
sustentabilidade e inovação de seus produtos/ serviços
e sua participação em processos de exportação/
internacionalização.
Às empresas selecionadas é oferecida formação
intensiva em sustentabilidade para que seus negócios, se
já não o possuem, venham a apresentar atributos
necessários para o posicionamento estratégico e
diferenciado junto a mercados importadores de produtos
e serviços brasileiros.
Neste relatório você encontrará um resumo dos caminhos
trilhados para a seleção das empresas que participam do
Ciclo 2, com início em Fevereiro/2016 e término em
Outubro/2017 e uma visão geral das empresas inscritas e
selecionadas.
Boa leitura!

O PROCESSO

Inscrição
Seleção
de MPEs
Pré-seleção

Empresas exportadoras ou em
processo de internacionalização
submeteram seus casos para
participar do Ciclo 2 do projeto ICV
Global.
Nessa atividade também foi realizado
um mapeamento de redes e
instituições estratégicas para ampliar
o poder de alcance da chamada de
casos.

De 12/02 a 21/03

No ciclo 2, foram 89 casos
recebidos via formulário. Na
fase de pré-seleção a equipe
do GVces acompanhada de
um representante da ApexBrasil fizeram juntos um
primeiro filtro para verificação
de atendimento aos critérios
de elegibilidade dos casos
submetidos.

Visitas

De 21/03 a 25/03

Comitê de
especialistas
Especialistas nos temas da
sustentabilidade, inovação e
internacionalização compuseram o
Comitê responsável pela análise e
escolha, a partir dos critérios
estabelecidos, de um total de 49
melhores casos de empresas aptas
a participarem do projeto.

De 28/03 a 08/04

Para compreensão da realidade
de cada empresa, a equipe do
GVces fez visitas in loco nas 40
empresas pré selecionadas
pelo comitê de especialistas
para obtenção de maior
conhecimento de processos e
produção, possíveis requisitos
de sustentabilidade aplicáveis
ao caso, bem como uma
avaliação geral do plano e
momento atual do negócio.

De 13/04 a 10/05

Resultados
Após as visitas, 38
empresas serão
selecionadas para participar
do segundo Ciclo do projeto
ICV Global.

Anúncio dia 10/05

COMITÊ
DE
ESPECIALISTAS
Por meio da rede de contatos do GVces, da
Apex-Brasil e de seus parceiros, o projeto ICV
Global convidou 21 especialistas nos temas da
sustentabilidade, inovação e internacionalização
para compor um Comitê de Avaliação.
A partir dos critérios estabelecidos, o comitê
indicou os melhores casos e selecionou quais
empresas iriam para a fase seguinte, das visitas
in loco.

Formada administradora pela FGV, dedica-se desde 2012 à estruturação da gestão e
crescimento de negócios de impacto como gestora do Instituto Quintessa. É também
cofundadora do Intento DFW, plataforma focada em liderança com integridade.
Trabalhou anteriormente em organizações como Dersa, Disney e Consultoria Júnior
Pública FGV, além de ter realizado projetos na área social, de sustentabilidade
empresarial e gestão pública.

Prof. André Carvalho
Vice coordenador da
Graduação, FGV-EAESP

Professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-Eaesp) e
pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces). É Doutor e Mestre
em Administração pela FGV-EAESP na linha de Gestão Socioambiental e Engenheiro
pela Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação (FEEC) da Unicamp. Foi
coordenador do Programa New Ventures Brasil, de apoio a empreendimentos
inovadores associados à economia verde. Anteriormente, atuou na ONG Amigos da
Terra ‒ Amazônia Brasileira e na Cargill.

Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista e em
Tecnologia em Gestão Ambiental no Senac. Começou a carreira no Aspen Institute, no
capítulo Brasil do programa Aspen Network of Development Entrepreneurs, onde
ajudou no desenvolvimento de eventos e projetos para o setor de Investimento e
Impacto
e na promoção de temáticas relacionadas, como empreendedorismo
social. Trabalhou na Quintessa Partners consultoria de risco socioambiental (ESG) para
o setor financeiro focada na área de Investimento de Impacto participando no
desenvolvimento de uma plataforma online. Hoje coordena o projeto Medindo o que
Importa (Measure what Matters) voltado para expansão das práticas de mensuração
socioambiental dentro de cadeias de valor, portfolios de investimento e outras redes de
empresas com o uso das ferramentas do Sistema B com objetivo de ampliar o impacto
positivo dos negócios.

Deise Hajpek
Coordenadora
Fellowship, Ashoka

Anna Aranha
Gestora, Instituto
Quintessa

Camila Matos
Assistente de
Projetos, Sistema B

Formada em administração de empresas pela FAL, pós-graduada em gestão e
controladoria pela FMU, tem uma trajetória profissional construída a partir da
experiência em diversas áreas do setor privado entre indústria, comércio e serviços,
com atuação em gestão de projetos e consultoria socioambiental, atuando há 8 anos
no setor social. Na Ashoka, coordena Fellowship Brasil, Centro de Competências para
Empreendedores Sociais Ashoka - McKinsey&Company e Parcerias Estratégicas.

Gerente de venture capital da Inseed Investimentos. Atua como "cross pollination"
gerando valor e oportunidades ao conectar ideias, pessoas e negócios.
Advogado (UEL) especialista em Desenvolvimento Local e Sustentabilidade.
Possui 16 anos de experiência na área de Sustentabilidade com foco em inovação
e estratégia. Tem experiência multisetorial: Mineração, Energia, Sucroalcooleiro,
Financeiro e Terceiro Setor.

Eduardo Trevisan
Secretário Executivo
Adjunto, IMAFLORA

Edsmar Carvalho Resende
Gerente de Venture Capital,
Inseed Investimentos

Eduardo Trevisan Gonçalves é engenheiro agrônomo (UFSCar), e possui MBA em
agronegócios (FGV). Atualmente ocupa a posição de Secretário Executivo Adjunto e é
responsável pela captação e gestão de projetos da área de mercado e assistência
técnica do IMAFLORA. Sua carreira é dedicada em tornar as cadeias produtivas
agropecuárias mais sustentáveis. Destaca-se o envolvimento com o café apoiando
inúmeros produtores no processo de entendimento das certificações socioambientais,
bem como apoio a Nespresso no estabelecimento de seu programa de
sustentabilidade no Brasil. Com cacau, desde 2010 lidera projeto no Pará e na Bahia
apoiando produtores familiares na melhoria do sistema de produção que concilie a
conservação dos recursos naturais e qualidade.

Graduado em Medicina pela Universidade de Brasília e PhD em Ciências da
Computação. É Cientista-Chefe da IBM Brasil e coordena a área de pesquisa
na filial brasileira da companhia. Esta atividade faz parte de um novo modelo
de pesquisa que pratica o conceito de “ciência como negócio". Foi Gerente de
Novas Tecnologias, estabelecendo um efetivo canal de colaboração entre os
laboratórios da IBM Research Division e o mercado local. Tem interesse
pessoal na área de sustentabilidade, que acabou por alimentar a formulação
de algumas métricas inovadoras para o melhor entendimento deste assunto.

Fábio Gandour
Cientista-Chefe, IBM Brasil

Administrador formado pelo Insper, é analista do Fundo Pitanga responsável pela
prospecção de empresas alvos e desenvolvimento do portfólio. Previamente,
trabalhou na Invest Tech (gestora de investimentos focada em fundos de private
equity) como analista de investimentos.
Felipe Brito
Analista, Fundo Pitanga

É gerente de Relações com a Comunidade e Sustentabilidade do Citi Brasil,
responsável pela governança das iniciativas de Sustentabilidade na Organização e
pelo direcionamento dos investimentos sociais da Citi Foundation no país, com foco
nas áreas de Finanças Inclusivas, Oportunidades Econômicas para Jovens e
Transformação Urbana. É graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de
S. Paulo, pós-graduada em Comunicação Organizacional e Relações Públicas pela
ECA-USP e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

Hudson Mendonça
Setor de agronegócios,
FINEP

Economista (IE/UFRJ), Mestrando em Engenharia de Produção (COPPE/UFRJ),
Doutorando em Administração (IAG/PUC-Rio), atuou como avaliador/mentor de mais
de 50 startups através de iniciativas como o Programa Inovativa, o Prêmio Finep de
Inovação e o Movimento 100 Open Startups e ICV GVces. Pesquisador nas áreas de
Estratégia e Inovação, foi Gerente de Energias Renováveis e Tecnologias Limpas e
Superintendente Regional de São Paulo pela Finep, assim como Secretário
Executivo Adjunto pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atuando
em diversos comitês e conselhos como o Fundo Setorial de Energia (CT-Energ) e o
Comitê de Inovação em Serviços da ANPEI.

Publicitária, especialista em Marketing e mestre em Administração pela Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Atualmente, integra a equipe do Centro Sebrae de
Sustentabilidade. Tem experiência de aproximadamente dez anos em planejamento
estratégico, gestão de marcas e comunicação para a sustentabilidade.

Prof. Julio Matos
ESPM e Place
Consultoria em
Branding

Helen Faquinetti
Comunicação Corporativa
/ Sustentabilidade, Citi

Jéssica Ferrari
Analista de Marketing,
Centro Sebrae de
Sustentabilidade

Doutorando em Antropologia pela PUC-SP e Northwestern University (EUA) e Mestre
em Administração de Empresas pela PUC–SP.
Possui Pós-Graduação no Insead (França) e MBA pela BSP e University of Toronto
(Canadá). Bacharel em Administração de Empresas pela FGV e História pela USP.
Com mais de 20 anos de experiência como executivo na área de Marketing, trabalhou
em várias multinacionais como Unilever, Quaker, Metlife e Akzo Nobel.
É professor de Branding na ESPM e Planejamento de Marketing na FGV.
Trabalha há vários anos como Consultor em projetos de estratégia de Branding e
Marketing, com foco na internacionalização de empresas brasileiras.

Graduado em Administração Pública pela FGVSP. Por 5 anos trabalhou como
pesquisador e assistente de coordenação no GVces - Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV EAESP, onde integrou a equipe responsável pelo FIS Formação Integrada para Sustentabilidade, disciplina eletiva que promove educação
transdisciplinar no âmbito da graduação da FGVSP. Atualmente é gestor
do Fundo Zona Leste Sustentável, fundo territorial que apoia iniciativas locais de
empreendedorismo na extrema zona leste de São Paulo.

Profa. Ligia Maura
Departamento de
Fundamentos Sociais e
Jurídicos, FGV-EAESP

Professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGV-EAESP). É Livre-Docente pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (FDUSP) e Doutora em direito internacional pela
Université de Paris-X onde também obteve um mestrado em Direito do Comércio
Internacional (DESS). Foi pesquisadora visitante (Visiting Scholar) na University
of Michigan Law School e Auditeur Libre na Université de Paris-II. É Bacharel em
direito pelo largo do São Francisco (FDUSP). É autora de várias obras no Brasil e
no exterior, trabalhou na Organização Mundial do Comércio (OMC) no Legal
Affairs Division. Foi recentemente eleita Presidente (Chair) da área Multi-Regional
do Partnership in International Management (PIM) em Estocolmo, Suécia. Faz
parte do conselho de administração do CENDOTEC (Centro de Documentação
Técnica), órgão ligado à Embaixada da França no Brasil, do Conselho Científico
da Fondation pour le Droit Continental e do Fórum das Assessorias das
Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI). É professora
convidada da Université Catholique de Louvain, na Bélgica e da Universität St
Gallen, na Suíça e atualmente exerce cargo de professora na Sciences PO, em
Paris.

Engenheira pela Unicamp, mestre e doutora em Administração de Empresas pela
FGV-Eaesp na linha de gestão operações e competitividade. Responsável por
Gestão & Redes de Inovação em Rede da Natura. É membro do Conselho
Deliberativo do CNPq, do Conselho Superior da Agência USP de Inovação e do
Conselho de Educação Executiva da Universidade Metodista do ABC. Faz parte do
corpo de mentores do Inovativa Brasil e do Movimento Mulheres Investidoras Anjo.

Luciana Moore Surliuga
Área de operações indiretas,
BNDES

Leeward Wang
Fundo Zona Leste
Sustentável

Luciana Hashiba
Gestão & Redes de
Inovação, Natura

Mestre em Economia pelo IBMEC, trabalha atualmente na área de operações
indiretas do BNDES liderando o lançamento do BNDES Soluções Tecnológicas,
produto financeiro que visa a estimular o mercado de transferência de tecnologia no
Brasil. No decorrer de sua carreira no Banco, foi responsável por implementar
técnicas econométricas para prever cenários econômicos e auxiliar a tomada de
decisão. Previamente, trabalhou por três anos na PETROBRAS como Analista de
Comercialização e Logística e iniciou sua carreira como Analista de Macroeconomia
na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação.

Mestre em Economia pelo IBMEC, trabalha atualmente na área de operações
indiretas do BNDES liderando o lançamento do BNDES Soluções Tecnológicas,
produto financeiro que visa a estimular o mercado de transferência de tecnologia no
Brasil. No decorrer de sua carreira no Banco, foi responsável por implementar
técnicas econométricas para prever cenários econômicos e auxiliar a tomada de
decisão. Previamente, trabalhou por três anos na PETROBRAS como Analista de
Comercialização e Logística e iniciou sua carreira como Analista de Macroeconomia
na Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação.

Luciana Moore Surliuga
Área de operações indiretas,
BNDES

Doutor em Empreendedorismo pela FGV-SP (2010), MBA pela IE Business School
de Madri e pelo IIM Indian Institute of Management de Calcutá (2002) e Contador
pela PUC-SP. Atualmente é Professor de Inovação e Empreendedorismo da IE
Business School e da FGV-SP, Sócio-Diretor da empresa Sóliph
Empreendedorismo e Serviços Educacionais, Blogueiro de Educação e Tecnologia
do Jornal O Estado de S. Paulo e Coordenador do Comitê de Educação e
Tecnologia da Associação Brasileira de Startups e autor do livro “The Myth of the
Prof. Newton Campos
Idea and the Upsidedown Startup.” Acumula mais de 20 anos de experiência na
Centro de Estudos em Private
Equity e Venture Capital, FGV- área de Desenvolvimento de Novos Negócios para os setores de Educação e
EAESP
Tecnologia, sendo mais de 3 destes como diretor responsável pelos MBAs a
distância da IE Business School, os principais do mundo na atualidade.

Administradora, com Especialização em International Business pela Kennesaw State
University nos Estados Unidos da América. Experiência de 35 anos na Área de
Comercio Exterior conduzindo processos de exportação e importação para países
da América Latina, Estados Unidos e Europa. Fundadora da Brazilian American
Chamber Of Commerce of Georgia em Atlanta, EUA e idealizadora do EXPORTA
FACIL junto aos Correios Brasileiro.
Atuou por 15 anos como consultora no SEBRAE-SP. É extensionista no Projeto
PEIEX da Apex-Brasil em parceria com a Fundação Vanzolini,
desenvolvendo metodologias para Micros, pequenas e medias empresas que
precisam atender as necessidades dos mercados internacionais.

Sergio Risola
CIETEC - Centro de
Inovação, Empreendedorismo
e Tecnologia

Rose Mary Estácio
Técnica Extensionista,
Fundação Vanzolini

Administrador de empresas e advogado, é CEO do Centro de Inovação,
Empreendedorismo e Tecnologia e diretor da Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Professor-apoiador na Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP) e professor-assistente da
pós-graduação de Inovação e Empreendedorismo da FGV, é especializado em
Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica na Unicamp e em Gestão de Habitats
de Inovação na Fundação Instituto de Administração (FIA).

É sócia fundadora da Angatu Consultoria com foco em estratégia, governança e
engajamento para sustentabilidade. Nos últimos 16 anos, contribuiu para a
inserção de sustentabilidade na estratégia de diferentes organizações nacionais e
multinacionais. Foi gerente do Instituto Ethos por 5 anos, onde foi representante
internacional no desenvolvimento da ISO 26000, responsável pela área de
ferramentas de gestão, conhecimento, pesquisa e grupos de trabalho com
empresas associadas. Foi sócia da Ekobé Educação e Gestão e consultora
associada da AMCE Negócios Sustentáveis. Previamente atuou como advogada
na área societária e de fusões e aquisições em escritórios no Brasil (Machado,
Meyer, Sendacz e Opice Advogados), Espanha (Gómez-Acebo&Pombo) e
Inglaterra (International Barrister Chamber, Londres). É economista formada pela
Universidade de São Paulo e advogada formada pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Tem Mestrado (LL.M.) em Direito e Desenvolvimento pela
Kings College, University of London, Inglaterra. Conselheira de Administração
formada pelo IBGC.

Prof. Wilson Nobre
Departamento de
Produção e Operações,
FGV-EAESP

Tracila Ursini
Sócia fundadora da Angatu
Consultoria

Mestre em Administração de Empresas pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV-EAESP, no tema
inovação e design thinking. Engenheiro Mecânico pela Escola de Engenharia
Mauá. Professor do Departamento de Produção e Operações da FGV-EAESP.
Pesquisador do Fórum de Inovação da FGVEAESP. Formação básica e
avançada em Teoria U no Presencing Institute – MIT, Boston-EUA e
coordenador do programa de Teoria U no Brasil. Conselheiro do CONIC
Conselho Superior de Inovação e Competitividade da FIESP. Empresário e
consultor técnico.

Fale com a equipe

Ana Coelho | GVces
Ana.coelho@fgv.br

Gilson Spanemberg | Apex-Brasil
gilson.spanemberg@apexbrasil.com.br

