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Iniciativas Empresariais (iE) do GVces
Rede de empresas em busca de transformação dos desafios da
sustentabilidade em oportunidades de criação de valor, contribuindo para
um novo modelo de desenvolvimento.
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.

COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

PARCERIAS

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

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

Iniciativas Empresariais (iE): 5 iniciativas e agenda integrada

42 EMPRESAS MEMBRO EM 2017

Agenda integrada das iE
Desde 2016 as Iniciativas Empresariais do GVces trabalham de forma conjunta e integrada em uma
agenda temática anual. Em 2017 o tema trabalhado foi gestão empresarial de recursos hídricos
(clique aqui para conhecer o trabalho realizado).
Em 2018, a proposta é trabalhar de forma transversal, nas 5 iniciativas, um desafio comum,
identificado junto às empresas membro em 2017:

Integração dos conceitos, métodos e resultados desenvolvidos e alcançados ao longo dos ciclos das
iE no planejamento estratégico, nos processos gerenciais e de tomada de decisão dos
negócios.
Para tanto, debateremos como:
• Mobilizar e engajar os tomadores de decisão nas agendas socioambientais prioritárias.
• Promover a apropriação dos aprendizados e produtos das iE por diferentes áreas de
negócio.

Agenda Integrada das iE em 2018
ATIVIDADES

Encontro inaugural: apresentação do planejamento para o ciclo 2018 e identificação dos estágios de
integração das agendas nas empresas.
Reunião executiva: desafios e propostas para a integração da agenda socioambiental na estratégia dos
negócios.

Clique nas imagens para
conhecer as jornadas
anteriores

Debate e trabalho ao longo ano: soluções, instrumentos e práticas para integração nos encontros das 5
iniciativas.
Jornada Empresarial Terceira Margem: viagem a campo para aprender a partir de
conceitos, desafios e soluções em curso em um território.
Fórum das Iniciativas Empresariais: consolidação dos aprendizados do ciclo e
compartilhamento de experiências e perspectivas.

2017 – Foz do Iguaçu/PR

2016 – Baia de Paranaguá/
PR

2015 – Volta Redonda/RJ

2013 – Extrema/MG

CiViA: Ciclo de Vida Aplicado
http://www.civia.com.br

CiViA

A CiViA é membro da Rede
Empresarial Brasileira de ACV

O objetivo da CiViA é incorporar o pensamento de ciclo de vida na gestão empresarial,
explorando as potencialidades da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e apoiando as
empresas na gestão estratégica das externalidades ambientais relacionadas a
seus produtos (bens e serviços).
Tema principal em 2018: da pegada de carbono/hídrica para a
ACV “completa”

ATIVIDADES
Capacitação em Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) – 16 horas
Oficinas temáticas:
1.

Relação entre ciclo de vida e valoração dos serviços
ecossistêmicos (CiViA + TeSE)

permite mensurar os
impactos ambientais
relacionados aos produtos,
em toda a sua cadeia

PRODUTOS
Pilotos de ACV “completa”

ADICIONAIS

2.

Relação entre precificação e pegada de carbono
(CiViA + EPC + SCE)

Apoio a projetos: desenvolvimento de estudos de
pegada de carbono e/ou de pegada hídrica + apoio
técnico

3.

Transição das categorias únicas para estudos com múltiplas
categorias de impacto ambiental

Capacitação em pegada de carbono e pegada
hídrica - 16 horas

Apoio para a realização de estudos piloto de ACV “completa” (até 4
empresas serão selecionadas)

Sugere-se o envolvimento de representantes das áreas de
sustentabilidade, engenharia, comunicação e
marketing e compras/suprimentos

CiViA: Ciclo de Vida Aplicado
2018

ENCONTROS
JAN

FEV

Webinar introdutório

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

06
23 e
24

Capacitação em ACV
Oficina 1 - Relação entre ciclo de vida e valoração dos serviços
ecossistêmicos (CiViA + TeSE)

09

Oficina 2 - Relação entre precificação e pegada de carbono
(CiViA + EPC + SCE)

18

Oficina 3 - Transição das categorias únicas para estudos com múltiplas
categorias de impacto ambiental

08

Suporte aos projetos de ACV

APOIO AOS PROJETOS DE
PEGADA DE CARBONO E HÍDRICA
(atividade adicional)
Capacitação em pegada de carbono e pegada hídrica

Suporte – projetos de pegada de carbono / pegada hídrica

2018
JAN

FEV

MAR

ABRI
L

MAI

16 e
17

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

EPC: Empresas Pelo Clima
http://www.empresaspeloclima.com.br

EPC

O objetivo da EPC é sensibilizar e engajar lideranças empresariais para a gestão e
redução de emissões de gases de efeito estufa e a gestão de riscos climáticos,
além da proposição de políticas públicas para uma economia de baixo carbono.

ATIVIDADES
Webinar introdutório aos temas do ciclo
4 Oficinas temáticas:
• 2 sobre precificação interna de carbono (PIC).
• 2 sobre adaptação às mudanças climáticas.

PRODUTOS
Publicação sobre Precificação Interna de Carbono,
incluindo casos das empresas que desenvolverem
projetos-piloto.

Publicação online com resultados dos pilotos
empresariais em adaptação. (disponibilizada no site
+ Participação em redes nacionais (Iniciativa Empresarial em Clima - Adaptação às mudanças climáticas e o Setor
IEC) e internacionais (Centro Latinoamericano de Cambio Climático y Empresarial)
Toma de Decisiones, Cambridge Leaders Network – CLN) e na COP
ADICIONAIS
24.
Apoio à elaboração de projetos-piloto em:

Sugere-se o envolvimento de representantes da áreas de
sustentabilidade e, na agenda de Precificação Interna de
Carbono, das áreas de finanças e/ou planejamento
estratégico.

• Elaboração de planos empresariais de adaptação a
partir do
Ciclo e Ferramenta Empresarial para Adaptação às
Mudanças Climáticas. (GVces, 2014)
• Precificação Interna de Carbono aplicando as
Diretrizes Empresariais para Precificação Interna de
Carbono. (GVces, 2016)

EPC: Empresas Pelo Clima
2018

ENCONTROS
JAN

Webinar introdutório: apresentação dos principais conceitos e histórico de
trabalho nos temas que serão trabalhados no ciclo

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

17

12

JUL

AGO

SET

OUT

2º Oficina de PIC: Gestão de riscos e oportunidades relacionadas à GEE

27

Oficina CiViA + Simulação de SCE + EPC

18

Reunião Pré-COP

29

Acompanhamento técnico dos projetos
Publicação dos projetos

DEZ

24

Oficina de adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento local (EPC
+IDlocal)

Coleta e análise de dados

NOV

10

Oficina de adaptação às mudanças climáticas: conceitos chave e cenários
climáticos

Definição do escopo

DEZ

21

1º Oficina de PIC: definição de preços internos de carbono e integração com
a estratégia dos negócios

APOIO AOS PROJETOS PILOTO
(atividade adicional)

NOV

2018
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

ID Local: Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos
http://www.idlocal.com.br

ID Local

Em 2018 irá abordar os principais desafios e tendências relacionados
ao tema de Articulação Empresarial com Políticas e Entes Públicos
em âmbito local.

ATIVIDADES
Webinar introdutório ao tema do ciclo
4 Oficinas temáticas sobre Articulação Empresarial
com Políticas e Entes Públicos em âmbito local:

estratégias empresariais de
articulação e alinhamento
às políticas públicas locais

PRODUTOS
Publicação sobre Articulação Empresarial com
Políticas Públicas e Entes Públicos em âmbito
local, com a sistematização dos encontros,
aprendizados e diretrizes.

§ Relações Estado-Sociedade: o papel e as
responsabilidades empresariais
§ Arranjos e capacidades institucionais locais
§ Políticas públicas, desenvolvimento local e
licenciamento ambiental
§ Estratégias empresariais de articulação e
alinhamento às políticas públicas

Sugere-se o envolvimento de representantes
da da áreas responsáveis pela atuação
social das empresas membro

ID Local: Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos
ENCONTROS
Webinar introdutório
Oficina 1 – Relações Estado-Sociedade: o papel e as responsabilidades
empresariais
Oficina 2 – Arranjos e capacidades institucionais locais
Oficina 3 – Políticas públicas, desenvolvimento local e licenciamento
ambiental

2018
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

1
27
03
19

Oficina 4 – Estratégias empresariais de articulação e alinhamento às
políticas públicas

11

Oficina de adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento local
(EPC e IDLocal em conjunto)

27

OUT

NOV

DEZ

ISCV: Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor
http://www.inovacaonacadeiadevalor.com.br

ISCV

Em 2018 a iniciativa
manterá o foco no
Framework de Compras Sustentáveis (GVces, 2014), com
desenvolvimento de um novo protocolo técnico e com a
continuidade dos trabalhos referentes à norma ISO 20400.
Também será mantida a implementação de projetos piloto, em
parceria com as empresas membro.

ATIVIDADES
Webinar introdutório aos temas do ciclo

4 encontros no formato Grupo de Trabalho (GT):
§ Desenvolvimento de um novo protocolo técnico sobre o
tema Desenvolvimento de Fornecedores
(continuidade do Framework de Compras Sustentáveis)
§ Continuidade da análise da norma ISO 20400 e
desenvolvimento de guia para apoiar na sua aplicação

Sugere-se o envolvimento de representantes das áreas
responsáveis por compras e/ou suprimentos

padrão internacional proposto
para que as organizações
efetuem suas compras adotando
critérios de sustentabilidade

PRODUTOS
Projetos piloto desenvolvidos em parceria com as empresas
membro
Publicação apresentando os projetos piloto e o protocolo
técnico sobre Desenvolvimento de Fornecedores
Publicação apresentando o guia para apoio às empresas na
aplicação da norma ISO 20400

ADICIONAIS
Apoio à elaboração de projetos-piloto em análise de
materialidade e/ou gestão de risco na cadeia

ISCV: Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor
ENCONTROS

2018
JAN

Webinar introdutório

FEV

MAR ABRIL

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

NOV

DEZ

NOV

DEZ

21

Grupo de Trabalho (GT) 1: Introdução e apresentação dos resultados de 2017

25

Grupo de Trabalho (GT) 2: Desenvolvimento do Ciclo de 2018

13

Grupo de Trabalho (GT) 3: Desenvolvimento do Ciclo de 2018

29

Grupo de Trabalho (GT) 4: Sistematização dos resultados e planejamento do
ciclo seguinte

APOIO NOS PROJETOS E PILOTOS
(opcional)
Início do ciclo de implementação dos pilotos
Atualização sobre o andamento dos pilotos
Atualização sobre o andamento dos pilotos
Apresentação dos primeiros resultados dos pilotos
Acompanhamento

OUT

31

2018
JAN

FEV

MAR ABRIL

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

25
13
29
31

TeSE: Tendências em Serviços Ecossistêmicos
http://www.fgv.br/ces/tese

TeSE

Identificação e discussão dos desafios, caminhos
e lições aprendidas na incorporação da
contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas à
importância dos serviços ecossistêmicos na
economia e ao bem-estar humano
gestão empresarial, por meio da valoração instrumento que permite dimensionar a importância do
capital natural para as atividades empresariais
econômica e não econômica.

ATIVIDADES
3 Oficinas sobre gestão empresarial de serviços ecossistêmicos que
tratarão de temas como construção de cenários, conexões com o
pensamento de ciclo de vida e inovação.

ADICIONAIS
Capacitação valoração de serviços ecossistêmicos (16h)

Apoio ao desenvolvimento de caso empresariais de
valoração de serviços ecossistêmicos

PRODUTOS
Publicação com experiências e reflexões
sobre gestão empresarial de serviços
ecossistêmicos

Sugere-se o envolvimento de
representantes das áreas de
sustentabilidade, planejamento
estratégico e/ou finanças

TeSE: Tendências em Serviços Ecossistêmicos
ENCONTROS

JAN

FEV

Webinar introdutório

MAR

ABR

MAI

JUN

2018
JUL

Desenvolvimento dos cálculos
Relato
Acompanhamento técnico dos projetos
Publicação dos projetos

NOV

DEZ

NOV

DEZ

29

Oﬁcina 2 – Conexões com o pensamento de ciclo de vida
(em conjunto com a CiViA)
Oﬁcina 3 – Capital natural e inovação

Coleta de dados

OUT

14 e
15

Oﬁcina 1 – Inserção do capital natural na estratégia

Deﬁnição do escopo

SET

1

Capacitação em valoração de serviços ecossistêmicos
(adicional)

APOIO AOS CASOS EMPRESARIAIS
(adicional)

AGO

9
25

2018
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

ATIVIDADES ADICIONAIS
Além das atividades contempladas no plano de trabalho das iniciativas, podem ser
desenvolvidas atividades adicionais, de acordo com o interesse da empresa membro. São
elas as capacitações e projetos-piloto em temas já trabalhados, nos ciclos anteriores,
nas iE.
CAPACITAÇÕES: encontros de 1 ou 2 dias em que são apresentados os conceitos, métodos
e ferramentas aplicados na iniciativa e realizadas atividades práticas.
CiViA à pegada de carbono e pegada hídrica | 2 dias
TeSE à valoração e gestão de serviços ecossistêmicos | 1 dia

TeSE

EPC

CiViA

ISCV

O QUE NÃO INCLUI

O QUE INCLUI
ü Participação no encontro presencial de 8 ou 16
horas, de acordo com a capacitação escolhida, em
data estabelecida pelo GVces

§

Logística para a participação nos encontros

§

Almoço dos participantes

ü Acesso ao material didático da capacitação

§

Apoio para a implementação do conteúdo após a
capacitação

§

Sessões de capacitação nas empresas

ATIVIDADES ADICIONAIS
PROJETOS-PILOTO: Além das atividades regulares de cada iniciativa, algumas delas
oferecem a possibilidade de aplicar os conceitos na prática, por meio de projetos e pilotos.
Estas atividades representam um custo adicional e os temas oferecidos são:
CiViA à pegada de carbono e/ou pegada hídrica
EPC à estratégias de adaptação e incorporação de métodos de PIC
ISCV à materialidade ou gestão de risco na cadeia
TeSE à valoração de serviços ecossistêmicos

ü Reuniões presenciais (até 2 por projeto) para
discutir aspectos relevantes dos projetos

CiViA

O QUE NÃO INCLUI
§

Atividades de coleta de dados / informações e
cálculo (devem ser desenvolvidos pela equipe da
empresa)

§

Capacitação no tema (um conhecimento prévio é
necessário para desenvolvimento dos projetos e
pilotos)

§

Consultoria no tema do projeto

§

Atividades de engajamento interno ou externo
como treinamentos, workshops, etc.

ü Apoio à aplicação das ferramentas das iE
necessárias para desenvolvimento dos projetos
ü Construção coletiva do projeto com equipe da
Iniciativa

EPC

ISCV

O QUE INCLUI
ü Atendimento remoto (email, telefone, conf.call)
para sanar dúvidas técnicas

TeSE

Calendário de APvidades das iE em 2018

EPC
ISCV
IDLOCAL
TESE
CIVIA

SIMULAÇÃO
GHG SCE
TODAS AS iE
SIMULAÇÃO
SCE
Fórum
Mundial
da
TODAS AS iE Água
Conferência
Fórum
Mundial Ethos
da Água
Copa do Mundo
Conferência
Ethos
Feriados
Copa
do Mundo
Feriados

*As adesões ao Programa Brasileiro GHG Protocol e à Simulação de Sistema de Comércio de Emissões são adicionais às iE.

* Atividades adicionais

Ciclo 2018: informações sobre adesão

Clique aqui para aderir!

Clique aqui para aderir!

Programa Brasileiro GHG Protocol e
Simulação de SCE

Sobre o Programa Brasileiro GHG Protocol e o Registro
Público de Emissões
Coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces), o Programa Brasileiro GHG Protocol
é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasileiro e desenvolvimento de ferramentas de
cálculo para esGmaGvas de emissões de GEE.
Paralelamente, o Programa atua na capacitação de organizações para realizações de inventários corporaGvos de GEE,
tendo capacitado mais de 1.500 gestores desde sua criação, em 2008.

O objeGvo do Programa é esGmular a cultura corporaGva de inventário
de emissões de GEE no Brasil, proporcionando aos parGcipantes acesso
a instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização
das emissões e publicação dos inventários.

O Registro Público de Emissões (RPE) é uma plataforma online que auxilia as organizações na
publicação de seus inventários de emissões corporaGvas de GEE, a primeira de seu Gpo na
América do Sul.
A base de dados do RPE possui mais de 1.800 inventários de GEE publicamente disponíveis e
consGtui a maior base de dados pública de inventários corporaGvos de GEE da América
LaGna.
O RPE possui duas interfaces de interação:

Formas de adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocol
Existem duas opções de adesão ao Ciclo 2018 do Programa Brasileiro GHG Protocol:
1. CICLO COMPLETO
CAPACITAÇÃO* NO
MÉTODO GHG PROTOCOL

PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO
NO REGISTRO PÚBLICO DE
EMISSÕES

2. PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO
PUBLICAÇÃO DO INVENTÁRIO NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES

Modo de adesão que permite a publicação do inventário de
emissões do ano de 2017 no Registro Público de Emissões, a
parGcipação nas aGvidades temáGcas do Programa e a
capacitação de 2 (dois) colaboradores no método GHG
Protocol.

Modo de adesão que permite a publicação do
inventário de emissões do ano de 2017 no
Registro Público de Emissões e a parGcipação nas
aGvidades
temáGcas do Programa, exceto a
capacitação no método GHG Protocol.

Opção recomendada para empresas que não possuem
experiência na elaboração de inventários de GEE uGlizando o
GHG Protocol ou empresas que desejam capacitar novos
colaboradores.

Opção recomendada para empresas que já possuem
experiência na elaboração de inventários de GEE
uGlizando o GHG Protocol.

* A capacitação ocorrerá na Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.

Sobre a Simulação de Sistema de Comércio de Emissões

Simulação de Sistema de Comércio de Emissões

Valor de participação no ciclo
2018: R$ 6 mil
A adesão inclui:
• operação nos mercados (por
meio da plataforma
BVTrade);
• duas reuniões presenciais; e
• Acessos aos reletórios
operacionais e boletins.

Sobre o GVces

O GVces

www.gvces.com.br

é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP
Somos uma equipe multidisciplinar formada por 57 pesquisadores engajados em expandir
continuamente as fronteiras do conhecimento contribuindo para um desenvolvimento sustentável, nas
esferas da administração pública e empresarial.
TEMAS
DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Desde
2003

FORMAÇÃO
INTEGRADA

FINANÇAS
SUSTENTÁVEIS

CADEIAS DE
VALOR E MPEs

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
RECURSOS HÍDRICOS

Desenvolvemos estratégias, políticas e ferramentas de gestão pública e
empresarial para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional.

PRODUTOS
Entregamos bens
públicos para a
sociedade por meio
de:

DIRETRIZES E PROTOCOLOS

CONTEÚDO MULTIMÍDIA

FERRAMENTAS DE GESTÃO

PUBLICAÇÕES E ESTUDOS DE CASO

ÍNDICES & INDICADORES

SISTEMAS DE BASES DE
DADOS

CONTRIBUIÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
CURSOS, FÓRUNS E
WORKSHOPS

A agenda de sustentabilidade empresarial do GVces
envolve outros projetos além das Iniciativas Empresariais (iE)
Bota na Mesa
Em parceria com o Citi e com patrocínio da Citi
Foundation, o projeto busca mobilizar a cadeia
de alimentos em grandes centros urbanos,
promovendo articulação entre organizações de
agricultores familiares e empresas âncora
(grupos varejistas).
Entre o público e o privado - Caminhos do
alinhamento entre o investimento social
privado e o negócio
Publicação do GVces, Instituto C&A e GIFE
que explora o alinhamento entre Investimento
Social Privado e negócio nas empresas.

Guia Exame de Sustentabilidade
Desde 2007 o GVces é responsável pela
metodologia de pesquisa e pela análise dos
dados para seleção das empresas para o Guia
Exame de Sustentabilidade.

Grandes Obras na Amazônia
Iniciativa que pretende construir diretrizes para aprimorar
políticas públicas e práticas empresariais em territórios que
recebem grandes empreendimentos na Amazônia.

Guia de Inovação para Sustentabilidade em MPE
Em parceria com a Revista Página 22, o Guia busca Micro e
Pequenas empresas inovadoras nos desafios da
sustentabilidade.
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das
empresas listadas na BM&FBOVESPA, sob o aspecto da sustentabilidade
corporativa. O GVces é responsável pela concepção, atualização e
execução da metodologia do Índice.
Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor (ICV Global)
Parceria entre GVces e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil), o projeto é voltado para micro, pequena e
médias empresas brasileiras interessadas na inserção internacional através
de aspectos de inovação e sustentabilidade de produtos e serviços.

Contato:
i.empresariais@fgv.br

www.fgv.br/gvces

