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Bruno Bernardi - Editor de Fotografia
Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dedica-se à
fotografia desde 1997. Estudou técnicas fotográficas na School of Visual Arts em Nova York. Em 2005
obteve o titulo de especialista em Comunicação e Artes pelas Faculdades Senac de Comunicação e Artes
de São Paulo e, em 2005, lançou seu primeiro livro – Da Cor: trinta fotografias. Além de colaborar para a
Página 22, atua como fotógrafo publicitário e desenvolve trabalho pessoal voltado para a busca poética
dentro da linguagem fotográfica.

José Genulino Moura Ribeiro – Revisor
Graduado em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é revisor e
checador da revista CartaCapital. Foi chefe de revisão da revista Época e revisor das revistas Veja e Exame,
da editora Scipione e da agência Agnelo Pacheco.

Bel Brunharo – Coordenadora de Produção
Com 15 anos de experiência no mercado editorial, trabalhou nas redações das revistas Vogue Brasil,
CartaCapital e Five Star. Fez parte da equipe que desenvolveu o projeto CD-Rom “História da Fotografia” –
Senac Fuji. Atuou também na área de comunicação e marketing, atendendo clientes como Ibmec-TE,
Coca-Cola, Itaú, O Jornal – SBHCI e o site do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da USP.

André Almeida - Comercial
Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) com
especialização em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também concluiu a
especialização em Administração para Organizações do Terceiro Setor do GVpec, e cursa Gestão em
Sustentabilidade do GVpec.
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Cursa o último ano do bacharelado em Gravura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
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Apresentação
O ano de 2007 celebrou o quarto aniversário do GVces e a sua consolidação como um centro de referência em
sustentabilidade dentro e fora do país. A incorporação da temática nos processos de tomada de decisão dos setores
público e privado tem crescido vertiginosamente, e o sucesso de nosso Centro está diretamente relacionado a essa
dinâmica social. Contribui para isso também o apoio que a Diretoria da EAESP e a Presidência da Fundação Getúlio
Vargas conferem às atividades e iniciativas do GVces.
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Daniela Paschoal Sanches – Assistente-administrativa
Graduada em Turismo pela Universidade do Grande ABC. Técnica em Processamento de Dados. Já
trabalhou no Banco Santander Banespa e na empresa telefônica Tim, além de ter atuado no Programa de
Gestão Pública e Cidadania da FGV.

Página 22

Estamos acompanhando os desafios de formulação de políticas e implementação da sustentabilidade que se
impõem às empresas e ao setor público. E procuramos apoiar, de forma criativa, processos inovadores dentro de
empresas de diferentes setores, bancos públicos e privados, ONGs, governos e também na academia.

Amália Safatle – Editora

As áreas de atuação escolhidas pelo GVces acompanham as necessidades da sociedade por conhecimento e
instrumentos para a gestão da sustentabilidade. Atuamos com a demanda e a oferta, procurando estimular, nas
pontas, a produção sustentável e o consumo responsável. Procuramos também apontar para os grandes desafios
planetários, demonstrando que a sociedade só terá sucesso na fase de transição de paradigma de desenvolvimento
que vive, se promover ações de forma coordenada, multidisciplinar e participativa, envolvendo todos os atores
relevantes.

Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É
editora-fundadora da revista Página 22 e colunista quinzenal da revista eletrônica Terra Magazine, do
portal Terra, na área de meio ambiente. Trabalhou cerca de dez anos na revista CartaCapital, onde foi
repórter (1996-99) e editora de Economia (2000-2005), além de colunista na área socioambiental
(1998-2005). Também atuou como repórter no jornal Gazeta Mercantil e como assessora de
comunicação da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais. Recebeu premiações do
Instituto Ethos, Bovespa e Conservation International.

O aperfeiçoamento constante do Curso de Especialização em Gestão de Sustentabilidade do GVpec (pós-graduação
lato senso) e a sua crescente procura por alunos de alto nível, interessados em atuar de forma mais contundente
dentro de suas instituições, é prova de que há espaço para a produção e disseminação de conhecimento no tema da
sustentabilidade e suas interfaces com meio ambiente, governança corporativa, justiça social e desenvolvimento
econômico.
As realizações acumuladas e desenvolvidas ao longo do ano de 2007 só foram possíveis
graças ao trabalho, profissionalismo, e porque não dizer, à militância dos colaboradores
do GVces, coração e pulmão do Centro. Agradeço também aos membros do Conselho
do GVces, que dedicam seu tempo e atenção ao Centro e a uma causa maior chamada
desenvolvimento sustentável. Por fim, muito obrigado a todos que nos apoiaram com
idéias, críticas e recursos financeiros, que enriqueceram e viabilizaram o conjunto de
atividades que realizamos.
Convido a todos a passearem por nosso relatório, buscando viver conosco as aventuras
da sustentabilidade e compreender as soluções que propomos à sociedade.
Boa leitura,
Mario Monzoni

O GVces trabalha para a mudança de paradigma de desenvolvimento da sociedade atual, por meio de
ações coordenadas, multidisciplinares e participativas, que visam incorporar aos contextos empresarial e
das políticas públicas os princípios da sustentabilidade. Criado em 2003 como uma iniciativa da Fundação
Getúlio Vargas, o GVces atua por meio de pesquisas, capacitação e disseminação de conhecimento em
cinco áreas temáticas: Produção Sustentável, Sustentabilidade Empresarial, Finanças Sustentáveis,
Sustentabilidade Global e Consumo Sustentável.

Flavia Pardini – Editora
Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em
Economia pela Eastern Michigan University. É editora-fundadora da revista Página 22. Nos EUA, foi
correspondente da revista CartaCapital e assistente editorial da Earth and Planetary Science Letters. No
Brasil, foi repórter de Economia de CartaCapital, integrou a equipe que iniciou o serviço em português da
Reuters e foi repórter e editora do InvestNews, serviço online da Gazeta Mercantil. Foi premiada pelo
Instituto Ethos e com o Citigroup Journalistic Excellence Award em 2005.

Flavio Lobo - Editor
Graduado em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, é editor da revista Página 22 e professor de
jornalismo da Facamp (Faculdades de Campinas). Foi editor da revista CartaCapital, repórter do jornal
O Estado de S. Paulo e colaborador do jornal Folha de S. Paulo e da revista Educação.

Marco Cançado - Editor de Arte
Com 16 anos de experiência em artes gráficas e edição de arte, desenvolveu projetos gráficos e trabalhou
em diversas publicações das editoras Abril e Globo, entre outras. Criou projetos para livros, logotipos e
trabalha também com animação.
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Projeto Especial – Indicadores de Juruti

Agradecimentos Especiais aos Parceiros e Apoiadores

Cecília Ferraz - Coordenadora Executiva do Projeto Diagnóstico e Monitoramento da
Dinâmica de Juruti e Entorno, realizado pela FGV para a ALCOA.
Ecóloga pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/Rio Claro, foi diretora de Ecossistemas do IBAMA,
diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, coordenou a supervisão
de programas do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Programa de Educação Ambiental da
Prefeitura Municipal de Bauru.

Claudia Moreira Borges - Pesquisadora
Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Mestre em
Organizações pela Universidade de São Paulo, foi bolsista FAPESP na área de Desenvolvimento Local e
Avaliação de Políticas Públicas. Como consultora, realizou diversos trabalhos para prefeituras do estado de
Mato Grosso do Sul; trabalhou na Subsecretaria de Apoio a Gestão Estratégica – SECOGE, em projetos
prioritários do governo do estado. Como pesquisadora, participa do Grupo de Sistemas da FEARP (USP); já
desenvolveu projetos de pesquisas nas áreas de Avaliação de Cursos de Especialização em
Administração, Cadeias Produtivas, Comportamento do Consumidor de Produtos Alimentícios, Agropolo,
O papel das pequenas e médias empresas (PME) e a Visão Sistêmica e Avaliação de Políticas Públicas.
Professora, já lecionou em faculdades de administração.

Tecnologia da Informação
Alex Hübner
Analista de Sistemas pelo IBTA – Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada e Gestor de Comércio
Eletrônico pela Anhembi Morumbi, conta com 10 anos de experiência em desenvolvimento de
aplicativos web e tecnologia da informação. Tem passagens pelo Instituto Socioambiental e Amigos da
Terra – Amazônia Brasileira, além de ter prestado consultoria em desenvolvimento de aplicativos web para
instituições como FSC Brasil, Imaflora, World Resources Institute - WRI, Ministério do Meio Ambiente e
Correios. Desenvolveu projetos de infra-estrutura web para as empresas Porto Seguro Seguros, VR Vales,
Dedalus, Macromedia Inc., Hospital Samaritano, CCR – Companhia de Concessão de Rodoviárias, entre
outras.

Administrativo/ Institucional
Graziela Rodrigues - Assistente Administrativa
Desenvolveu trabalhos no Centro de Estudos de Ética nas Organizações da FGV e atuou também em ONGs
apoiando a elaboração de projetos e captação de recursos.

Aberje
APIMEC
Banco Itaú
Banco Real ABN AMRO
Bovespa
BSD-Brazil
CEBDS
Conservação Internacional – Brasil
Consulado Americano em São Paulo
Editora Abril - Revista Exame
FEBRABAN
Finep – Ministério da Ciência e Tecnologia
Flora e Fauna International
FSC-Brasil
Fundação ABN AMRO
GVpesquisa
Global Reporting Initiative
Governo Britânico – DEFRA
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade
IFC - International Finance Corporation
Imaflora
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
Instituto Ethos

International Finance Corporation
Natura Cosméticos
Omnia Minérios S/A (ALCOA)
PNUMA - Programa das Nações Unidas Para o Meio
Ambiente
Real Microcrédito
SEBRAE-SP
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo
– SMA/SP
Secretaria de Planejamento do Estado de Minas
Gerais – SEPLAG
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do
Município de São Paulo – SVMA
SERASA
Sustainable Finance LTD
UNEP-FI
Unibanco
UniEthos
Universidade de Delft – Holanda
USAID
World Business Council for Sustainable Development
- WBCSD
World Resources Institute – WRI

Agradecimentos Especiais ao Conselho Consultivo
Fabio Feldmann
Heloisa Bedicks
Luiz Maia
Paulo Vanca
Ricardo Young
Sergio Esteves
Tamas Makray
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Consumo Sustentável
O caminho para a sustentabilidade depende de um profundo comprometimento entre setor privado, poder público e
sociedade civil.
A área de Consumo Sustentável do GVces estimula políticas e práticas socioambientais nas compras e contratações do
setor público e privado, além de disseminar informações a respeito de produtos e serviços sustentáveis e a conscientização
do público consumidor.

Destaques

Gabrielle Oliveira – Pesquisadora
Bacharel em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Concluiu
Especialização em Gestão de Sustentabilidade do GVpec. Concluiu o curso sobre Global Affairs da New
York University. No GVces, atua no projeto New Ventures e em atividades ligadas às Finanças
Sustentáveis e Microfinanças, tema de sua tese de conclusão de curso, indicada para o prêmio do
Conselho Nacional de Economia. Trabalhou na área de marketing da Procter & Gamble e inteligência do
consumidor na Warner Bros. Na Aiesec, onde foi diretora-voluntária, foi responsável pelo processo de
seleção de estudantes.

Felipe Oliveira - Assistente de Pesquisa
Aluno de Graduação em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da FGV. Atua na elaboração e desenvolvimento de atividades na área de Finanças Sustentáveis
do Gvces.

Proposta de alteração da lei de licitação do município de São Paulo para inclusão de critérios ambientais
Avaliação e estudo comparativo dos preços de produtos sustentáveis
Treinamentos em licitação sustentável para técnicos de governo
Participação em audiência pública no Congresso Nacional a respeito da introdução de critérios ambientais na
Lei de Licitações

Pedro Calandrino - Assistente de Pesquisa
Aluno de Graduação em Economia na Escola de Economia de São Paulo da FGV. Atua na elaboração e
desenvolvimento de atividades na área de Finanças Sustentáveis do Gvces.

Levantamento de produtos sustentáveis em todo o Brasil (segundo metodologia desenvolvida pela equipe de
Consumo Sustentável)
Participação em palestras

Produção Sustentável
André Carvalho – Coordenador de Produção Sustentável

Licitação Sustentável – Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS)
O GVces vem trabalhando desde 2004 junto a governos em todo o
país com o objetivo de implementar políticas e práticas de licitação
sustentável.
Em 2007, numa parceria com ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade - e o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), o GVces construiu, em conjunto com o
grupo de trabalho de licitação sustentável da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo (Projeto Ambientes
Verdes e Saudáveis – PAVS), uma proposta de política municipal de
licitação sustentável, a ser incorporada na lei de licitações do
município.
No processo, o GVces realizou um amplo levantamento de produtos
sustentáveis disponíveis no mercado para incorporação no sistema
de compras da prefeitura, além de uma análise comparativa de
preços de produtos tradicionais e potenciais substitutos
sustentáveis, para avaliação da pertinência de compras
emblemáticas por parte de tomadores de decisão do governo
municipal. O GVces organizou eventos de sensibilização e participou
de cursos de capacitação de técnicos governamentais sobre o tema.

Coordenador de Produção Sustentável, Empreendedorismo e Cadeias de Valor do Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces). Professor colaborador dos cursos GVpec - Gestão Em Sustentabilidade e GVpec
- Relações Internacionais: Cultura, Política e Negociações. Especialista em relações entre comércio
internacional e meio ambiente e em cadeias de suprimento sustentáveis. Mestre e Doutorando em
Administração de Empresas – Linha de Gestão Socioambiental na EAESP-FGV. Engenheiro pela Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, Mestre em Administração de Empresas na
EAESP-FGV. Entre 2001 e 2004, coordenou as atividades de Desenvolvimento Institucional da ONG
Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, onde fomentou projetos ligados à produção e consumo
sustentáveis, além de desenvolver iniciativas de empreendedorismo e disseminação de informação sobre
a Amazônia Legal. Entre 1997 e 2000, atuou na Shell e na Cargill.

Educação
Jeovan de Carvalho Figueiredo
Professor do Departamento de Administração da Produção e Operações da EAESP-FGV. Mestre em
Engenharia de Produção pela UFSCar. Doutorando em Administração de Empresas pela EAESP-FGV.
Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Administração, Economia e Gestão de
Sustentabilidade. Enquanto pesquisador e consultor, realizou trabalhos para organizações públicas e
privadas, e ainda, para organizações não governamentais (ONGs). Atuou em projetos de pesquisa
fomentados por CAPES, CNPq e GVpesquisa. Autor de mais de duas dezenas de artigos publicados em
congressos e revistas acadêmicas. Co-autor do livro "Clusters Empresariais no Brasil", publicado pela
editora Saraiva.
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Sustentabilidade Empresarial
Roberta Simonetti - Coordenadora do Programa de Sustentabilidade Empresarial
Bacharel e Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências (Área: Física e sub
área: Física das Partículas Elementares) e Doutora em Ciências (Área: Física e sub área: Mecânica
Estatística) pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Possui Especialização em Gestão de
Sustentabilidade pela EAESP-FGV. Desde 2006 é coordenadora executiva do Índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa (ISE). Atuou por nove anos em uma instituição financeira internacional, nas áreas
de gerenciamento de riscos de mercado e análise quantitativa. Previamente desenvolveu atividades no
campo educacional, ministrando aulas de física e participando da elaboração do curso de Física do
Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho.
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Como reconhecimento de seu trabalho, o GVces foi convidado a
participar de audiência pública no Congresso Nacional, realizada
pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, a fim
de opinar a respeito da incorporação de critérios ambientais na
legislação nacional de licitações.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: PNUMA e PMSP - SVMA

Prefeito Gilberto Kassab | Prof. Francisco S. Mazzucca

Renata Loew – Pesquisadora

Cursou especialização em Gestão em Sustentabilidade pelo GVpec.
Tem bacharel em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). No
GVces, desenvolveu atividades na área das Finanças Sustentáveis antes de atuar no Programa de
Sustentabilidade Empresarial. Trabalhou com Inteligência Competitiva na Bunge Alimentos e com
Marketing de Produtos na Johnson & Johnson, Também é aluminus da AIESEC-FGV, onde atuou durante a
graduação.

Finanças Sustentáveis
Renata Brito - Coordenadora do Programa Finanças Sustentáveis
Doutoranda em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Master in Business Administration MBA pela
Rotterdam School of Management - Erasmus Graduate School of Business- Holanda.
Administradora de Empresas pela FGV-EAESP. No campo de investimentos socialmente responsáveis,
desenvolveu propostas para instituições financeiras e fundos de investimento pela Brooklyn Bridge Triple Bottom Line Investments, Amsterdã - Holanda. Trabalhou na Amigos da Terra - Amazônia Brasileira
como coordenadora de Implementação do Projeto Balcão de Serviços para Negócios Sustentáveis.
Especialista na área financeira, trabalhou nove anos no Citibank e BankBoston, desenvolvendo projetos
de financiamento, leasing e operações estruturadas com funding local e internacional. Foi responsável
pelo gerenciamento da carteira de financiamentos de clientes corporativos.

Projeto Licitação Sustentável
Parceria GVces, ICLEI, Governos de Estado e Governo Britânico
A convite do ICLEI, o GVces faz parte de um grupo de trabalho interinstitucional, com a presença de técnicos do
governo, entidades não-governamentais e especialistas, com o intuito de gerar ferramentas e apoiar a formulação de
políticas públicas de licitação sustentável, em projeto piloto com os governos dos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
e prefeitura de São Paulo.
O projeto teve início em 2007, com desdobramentos em 2008. A participação do GVces inclui pesquisa de produtos
sustentáveis no mercado, capacitação de compradores públicos e formuladores de políticas, construção de ação
estratégica e política no tema, realização de seminários e workshops, além da reedição do Manual de Compras
Públicas Sustentáveis.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: Prefeitura do Município de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Governo do Estado de Minas Gerais,
Governo Britânico - DEFRA

Patricia Berardi - Pesquisadora
Doutoranda da Linha de Gestão Ética, Socioambiental e de Saúde pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo – Fundação Getulio Vargas, foi pesquisadora-bolsista do CNPq durante Mestrado,
tendo como principal foco, estudos sobre a Ética Empresarial e Desenvolvimento Sustentável; é
professora convidada dos cursos In-company da Fundação Getulio Vargas em Finanças Sustentáveis;
realizou cursos de extensão no Centro de Empreendedorismo Social Administração do Terceiro Setor –
CEATS – Fundação Instituto de Administração – FIA/USP e Engenharia Financeira e Gestão de Riscos pela
Fundação Getulio Vargas. Formada em Administração de empresas pela Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP.
Trabalhou em 4 multinacionais, tendo iniciado a vida profissional em auditoria e consultoria pela Arthur
Andersen S/C com enfoque em empresas do mercado financeiro, atuou como analista de crédito na
Seguradora Brasileira de Fianças – Banco Pactual, especializando-se no produto de Seguro-Garantia, no
qual desenvolveu grande experiência junto ao mercado segurador nas empresas AGF Seguros, Chubb
Seguros e Mapfre Seguradora de Garantias e Crédito. Depois de 12 anos atuando junto ao mercado
financeiro versou dedicação a projetos sociais, tendo ajudado a fundar a Associação Meu Direito de
Crescer – Abrigo para menores em situação de risco, como trabalho voluntário.

Marcelo Takaoka

Robert Chapman

Laura Valente

Eduardo Jorge

Stela Goldenstein
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Sustentabilidade Global
As grandes ameaças ao planeta demandam soluções criativas e duradouras. É esse o desafio da área de Sustentabilidade
Global junto ao setor público, privado e à sociedade civil.
A área temática de Sustentabilidade Global estimula a sensibilização e articulação de atores relevantes nos temas das
mudanças climáticas, biodiversidade, recursos hídricos, dentre outros temas ambientais. O enfoque é no
acompanhamento e proposição de políticas públicas, na promoção de soluções inovadoras de mercado e na
aproximação entre atores públicos e privados na busca de soluções compartilhadas.

Luciana Stocco Betiol – Pesquisadora
Pesquisadora responsável pelo programa de Consumo Sustentável do Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces). Advogada, Bacharel em Direito formada pela
PUC/SP, Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/SP, Máster em Direito Ambiental pela
Universidad Complutense de Madrid e Mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Sócia fundadora da Associação
Nacional de Arquitetura Bioecológica – ANAB-BRASIL e responsável pelo núcleo jurídico. Monitora do
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas - GV/PEC em Gestão de Sustentabilidade.
Foi professora Assistente no curso de pós-graduação "lato sensu" em Direito Civil - Escola Paulista de
Advocacia - Instituto dos Advogados de São Paulo (2004). Foi professora Assistente no curso de
pós-graduação "lato sensu" em Direito Administrativo Contratual promovido pela Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas – GVLaw. Foi Professora Assistente de graduação em Direito Civil da
Pontifícia Universidade Católica / SP. Atuou como advogada associada do Lima Gonçalves, Jambor,
Rotenberg & Silveira Bueno Advogados, e no Ávila, Nogueira, Miguel Neto e Aidar Advogados.

Deborah Baré Hübner – Pesquisadora
Destaques
Lançamento da iniciativa GHG Protocol de metodologia para inventário de emissões de gases do efeito estufa
Construção participativa de anteprojeto de lei de Política Municipal de Mudanças Climáticas para São Paulo
Desenvolvimento de Critérios para Seleção de Projetos Ambientais para a Bolsa de Valores Sociais e
Ambientais da BOVESPA

Bacharel em Ciência da Terra pela Universidade de São Paulo e pós-graduanda em Gestão da
Sustentabilidade pela FGV – EAESP. No GVces, desenvolve atividades como a elaboração de critérios para
a seleção de projetos prioritários na área ambiental; identificação de impactos econômicos e
socioambientais ocasionados por explorações minerais, entre outras.Trabalhou com gerenciamento de
projetos de investigação e remediação de áreas contaminadas para grandes empresas químicas e
petroquímicas no Estado de São Paulo. Tem passagens pela Petrobrás e CETESB, em que participou de
vistorias de áreas contaminadas e avaliação de pareceres técnicos.

Rafael Saghy - Pesquisador-Assistente

Bolsa de Valores Sociais & Ambientais da Bovespa
A Bovespa, enquanto ator de destaque na sociedade brasileira, promove ações na área de sustentabilidade. Em 2007,
um de seus projetos, a Bolsa de Valores Sociais, ampliou seu alcance. Passou a incluir em seu portfólio projetos na área
ambiental e adotou novo nome, Bolsa de Valores Sociais e Ambientais (BVSA). O GVces foi convidado a participar da
estruturação da dimensão ambiental da nova BVSA.
A atuação do GVces envolveu o desenvolvimento de critérios para a seleção dos projetos ambientais, bem como a
determinação das áreas temáticas que devem receber apoio da BVSA. Após diversos encontros com a equipe e
dirigentes da iniciativa dentro da BOVESPA, bem como levantamento do estado da arte da literatura sobre o tema,
realização de workshops e entrevistas, foi definido pela BOVESPA que a BVSA passaria a apoiar projetos nas seguintes
áreas temáticas: educação para sustentabilidade, mudanças
climáticas, recursos hídricos, cidades sustentáveis e
biodiversidade e florestas. A iniciativa consiste numa grande
vitrine de projetos, em que doadores podem ”comprar“
ações, num ambiente que simula operações de mercado,
visando, porém, apoiar iniciativas socioambientais. Grandes
empresas têm “comprado ações“ socioambientais da BVSA,
cujos investimentos são posteriormente transferidos e
investidos nos projetos escolhidos.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)

Aluno de graduação de Engenharia Ambiental do Centro Universitário Senac. No GVces, atua na
elaboração e implementação de critérios de sustentabilidade para Licitações Públicas, na análise de ciclo
de vida de materiais, e no Programa New Ventures. Trabalhou no Centro de Apoio Operacional de
Urbanismo e Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, onde acompanhou vistorias, analisou
documentações e contribuiu na elaboração de pareceres técnicos finais.
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Equipe

Coordenação
Mario Monzoni - Coordenador
Professor da FGV-EAESP. Coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP. Doutor
em Administração Pública e Governo na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas (EAESP-FGV). Mestre em Administração de Política Econômica pela School of International and
Public Affairs (SIPA), da Columbia University, Nova York, EUA. Mestre em Finanças Públicas pela
FGV-EAESP. Bacharel em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Especializado em
Sustentabilidade, Finanças e Economia do Meio Ambiente, Mario foi coordenador do Projeto
Eco-Finanças da OSCIP Amigos da Terra – Amazônia Brasileira de 2000 a 2003. Tem passagem pelo
Departamento de Pesquisa do Banco Mundial e dois anos de trabalho na Coordenação Financeira do
Consórcio Gerenciador do Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Como pequeno-empresário, teve
experiência na área de consultoria financeira e é sócio da Venturas e Aventuras Turismo, operadora de
ecoturismo, ramo que atua, direta ou indiretamente, há 20 anos.

Gladis Ribeiro - Diretora Executiva
Mestre em Economia Política Internacional pela London School of Economics (LSE) e Economista pela
Faculdade de Ciencias Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais. Responsável pelo
setor de comunicação do Projeto Eco-Finanças(EF) da ONG Amigos da Terra-Amazônia Brasileira (ADT)
entre 2001 e 2003. Como especialista em finanças, trabalhou para líderes do mercado de media
internacional como BBC (Londres e EUA) e CBS (EUA). Iniciou sua carreira no mercado financeiro como
gerente corporate no Citibank, tendo ainda trabalhado para o Lloyds Bank e Banco Nacional,
acumulando sete anos de experiência neste segmento.

Sustentabilidade Global e Consumo Sustentável
Rachel Biderman – Coordenadora de Sustentabilidade Global e Consumo
Sustentável
Advogada, bacharel em direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Internacional, com
enfoque na área ambiental, pela Washington College of Law, American University. Mestre em Ciência
Ambiental pela USP. Doutoranda em Administração Pública na EAESP-FGV. Coordena o módulo
ambiental do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Sustentabilidade do GVpec. É professora
licenciada de Direito Ambiental e Problemas Ambientais Contemporâneos no Senac. Especialista em
mudanças climáticas globais, atua no tema desde 1998, tendo integrado equipe de coordenação do
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001/2002. É uma das funadoras do Observatório do
Clima – Rede Brasileira de ONGs e Movimentos Sociais em Mudanças Climáticas. Especialista em
Consumo Sustentável, elaborou estudos e cursos sobre o tema junto ao Ministério da Educação, Instituto
de Defesa do Consumidor (IDEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Instituto
Pró-Sustentabilidade. Nos Estados Unidos, trabalhou para as organizações WWF e Center for
International Environmental Law (CIEL). É membro dos conselhos do Greenpeace e IDEC.

Política Municipal sobre Mudanças Climáticas
No início de 2007, a Prefeitura de São Paulo, aceitou o
desafio de realizar uma política de mudanças climáticas
para o município, ao participar de encontro dos 40
prefeitos das maiores cidades do mundo em Nova
Iorque. A tarefa de dar início à formulação da política
coube à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Por solicitação da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, com apoio do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), o GVces coordenou a
equipe técnica que formulou documento de justificativa
e um anteprojeto de Lei Municipal sobre Mudanças
Climáticas, em parceria com a ICLEI – Governos Locais
pela Sustentabilidade.

A construção do Projeto de Lei (PL) envolveu consultores
de diversas áreas como transporte, energia, saúde e meio
ambiente. O PL foi submetido à consulta pública em
setembro de 2007, tendo sido posteriormente enviado
para avaliação pelo Gabinete do Prefeito de São Paulo,
para subsequente encaminhamento à Câmara de
Vereadores para votação. O projeto foi acompanha de
amplo estudo para embasar a tomada de decisão dos
gestores públicos.
O exemplo da cidade de São Paulo é pioneiro no país, no
âmbito dos governos locais.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: PNUMA e PMSP-SVMA

Fabio Feldmann | Eduardo Jorge
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A Metodologia de Inventário de Gases de Efeito Estufa “GHG Protocol”

Presença Internacional

Durante o ano de 2007, o World Resources Institute e o GVces
submeteram um projeto ao Governo Britânico, com o objetivo de
instalar o Programa GHG Protocol no Brasil. O programa visa
estabelecer uma cultura de inventários corporativos no país, através
da transferência gratuita de metodologia e know-how para cálculo
de emissões de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento
global. A metodologia foi desenvolvida pelo World Resources
Institute (WRI) e pelo World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), e é a mais utilizada no mundo para cálculo
de emissões corporativas. Projetos semelhantes estão sendo
conduzidos pelo WRI com entidades parceiras no México, Filipinas,
China e Índia.

HOLANDA, Zeist. 15th International Program on the Management of
Sustainability (IPMS) – Curso sobre Técnicas de Negociação em
Sustentabilidade. 15 a 22 de junho. Realização: Sustainability Challenge
Foundation e TiasNimbas Business School. Representante do GVces:
Rachel Biderman

CANADA, Sherbrooke. International Forum on Applied Sustainable
Development. 18 a 20 de junho. Realização: Université de Sherbrooke.
Representante do GVces: Roberta Simonetti

Rachel com participantes do treinamento IPMS

Fernando Henrique Cardoso

REINO UNIDO, Londres. Workshop on the Natural Value Initiative. 8 de
agosto. Realização: UNEP FI e Fauna & Flora International (FFI).
Representante do GVces: Gladis Ribeiro

Ao longo de 2007 foram realizados um seminário e um workshop a
respeito do GHG Protocol, com o objetivo de apresentar a
metodologia para empresas interessadas em desenvolverem
inventários de gases de efeito estufa de seus processos produtivos, e
incorporarem a questão das mudanças climáticas em suas políticas,
estratégias e sistemas de gestão. O evento contou com a presença de
líderes do governo, expoentes nacionais e internacionais,
representantes de universidades, organizações não-governamentais
e empresas, entre elas, Petrobras, Natura, Bradesco e Votorantim.
________________________________________
Realização: GVces e WRI
Apoio Institucional: WRI, WBCSD, CEBDS
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REINO UNIDO, Cambridge. Reuniões com parceiros internacionais. 9 e 10
de agosto. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

PORTUGAL, Lisboa. Conferência Banca e Seguros, Ambiente e Sociedade. 5
a 6 de novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro (palestrante)

Participantes do International Forum on
Applied Sustainable Development

José D. G. Miguez

HOLANDA, Amsterdam. Reunião com parceiros internacionais. 12 de
novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

FRANÇA, Paris. Reunião com a Agence Française de Développement (AFD).
13 de novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

FRANÇA, Paris. Conferência TBLI Paris. 14 a 15 de novembro. Realização:
Brooklyn Bridge-TBLI Group. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

Mario Monzoni

ARGENTINA, Buenos Aires. Capacitação em Compras Sustentáveis –
Metodologia Marrakesh Task Force - ONU. 19 a 21 de novembro.
Realização: Governo Suíço. Novembro. Representante do GVces: Luciana
Stocco Betiol

Sherbrooke - Roberta Simonetti e Basheer
Habib - BK Global (Ontario, Canada)
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Programa

Dissertações

Livros

Sustentabilidade Empresarial

FGV-SP
CARVALHO, A. P. (GVces) Rótulos ambientais orgânicos como
ferramenta de acesso a mercados de países desenvolvidos.
Dissertação de Mestrado em Administração de Empresas,
Fundação Getulio Vargas – São Paulo (FGV-EAESP), Brasil.

MONZONI NETO, M. P. (GVces), ESTEVES, S. A. P. (AMCE)
Sustentabilidade e responsabilidade corporativa: um passo
adiante. São Paulo: AMCE Negócios Sustentáveis, 2007, v.1.
p.137.

A área de Sustentabilidade Empresarial do GVces desenvolve instrumentos de auto-regulação incentivando as melhores
estratégias e práticas em responsabilidade corporativa.

X Simpósio de Administração da Produção Logística e
Operações Internacionais (SIMPOI)

XXXI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ENANPAD)

Para o setor empresarial, o conceito de sustentabilidade representa uma nova abordagem de se fazer negócios. Nela,
a promoção da inclusão social, com respeito à diversidade cultural e aos interesses de todos os envolvidos, é
simultânea à redução ou otimização do uso de recursos naturais e do impacto sobre o meio ambiente, sem desprezar
a rentabilidade econômico-financeira do empreendimento. Esta abordagem de compromisso ético com a sociedade
e gerações futuras, ao lado das melhores práticas de governança corporativa, cria valor ao acionista e confere maior
probabilidade de perenidade do negócio.

MONZONI NETO, M. P. (GVces), OLIVEIRA, G. (GVces) Income
Impact of Microcredit: An Empirical Investigation of the
Income Generation of Credito Popular Solidario (Sao Paulo
Confia) in Sao Paulo In: X Simpósio de Administração da
Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI
2007), Anais 2007, Rio de Janeiro.

CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP) Rótulos
ambientais orgânicos como ferramenta de acesso a
mercados de países
desenvolvidos: dois estudos de caso de empreendimentos
agroindustriais brasileiros. In: XXXI Encontro Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD),
Anais 2007, Rio de Janeiro.

Publicações em Eventos

CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP)
Eco-labels as a tool to access developed countries markets: a
case-study of an organic certied brazilian company that
produces sugar In: X Simpósio de Administração da
Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI
2007), Anais 2007, Rio de Janeiro.
DIAS, S. (FGV-EAESP), FIGUEIREDO, J. C (GVces), TEODÓSIO, A.
S. S (PUC/MG). Building research in the operations eld:
possibilities and challenges in the desk research and making
texts. In: Simpósio de Administração da Produção, Logística
e Operações Industriais, Anais 2007, Rio de Janeiro.
IX Encontro sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
(ENGEMA)
BETIOL, L. S. (GVces), FURRIELA, R. B. (GVces), MONZONI
NETO, M. P. (GVces) Políticas públicas municipais em
mudanças climáticas e sustentabilidade empresarial In: IX
Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio
Ambiente (ENGEMA), Anais 2007, Curitiba.
CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP) Acesso a
mercados de países desenvolvidos análise de casos da soja e
do cacau em amêndoas. In: IX Encontro Nacional sobre
Gestão Empresarial e Meio Ambiente (ENGEMA), Anais 2007,
Curitiba.

XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural (SOBER)

Ampla revisão do processo do ISE - BOVESPA
Criação e aplicação de metodologia para o Guia Exame de Sustentabilidade
Grupos de Trabalho sobre diretrizes GRI com 24 grandes empresas brasileiras
GVces selecionado, junto com Uniethos e BSD, parceiro local para treinamento das diretrizes GRI G3

FIGUEIREDO, J. C. (GVces), SPROESSER, R. L. (UFMS), LIMA
FILHO, D. O. (UFMS), CSILLAG, J. M (FGV-EAESP).
Precedência de variáveis no processo de compra de
alimentos In: Congresso da Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural, Anais 2007, Curitiba.
XII Congresso de Iniciação Científica (CONIC)
ALMEIDA, I. A. (FECAP), SILVA, A. G. (FECAP), MARQUES, E. O.
(FECAP), GUEDES, J. M. (FECAP), AIRES, M. R. (FECAP),
FIGUEIREDO, J. C. (GVces) Sustentabilidade nas Empresas de
Pequeno Porte In: VII Congresso de Iniciação Científica
(CONIC), Anais 2007, Sorocaba.
SANTOS, A. M. (FECAP), UREL, D. (FECAP), CARVALHO, F. C.
(FECAP), FERNANDES, F. C. (FECAP), FIGUEIREDO, J. C.
(GVces) O Uso do Composto de Marketing nas Franquias do
Setor de Fast-food. In: VII Congresso de iniciação científica
(CONIC), Anais 2007, Sorocaba.

Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE)
Lançado em 2005 como uma iniciativa pioneira na América Latina, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) é um
instrumento de análise de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Essa avaliação compreende
nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza
do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social e ambiental. O objetivo é
estimular um desempenho empresarial compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade
atual.
O ISE mede o retorno total de uma carteira teórica composta por até 40 ações de empresas comprometidas com
estratégias e práticas voltadas à sustentabilidade. Tais ações são selecionadas entre as 150 mais líquidas negociadas
na BOVESPA e são ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.

Artigos em Revistas
BIDERMAN, R. (GVces) Resenha: O nome da marca:
McDonalds, fetichismo e cultura descartável. InterfacEHS:
Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio
Ambiente, volume 2, número 5, 2007. SENAC.

Destaques

GONZALEZ, L. (FGV-EAESP); BRITO, R. (GVces). Finanças
Sustentáveis. GV executivo, volume 06, número 06, 2007.
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O GVces é responsável pelo desenvolvimento da metodologia do ISE e conduz anualmente o processo de revisão da
ferramenta, que inclui uma minuciosa avaliação por especialistas dos questionários e conceitos, seguida de ampla
consulta pública pela Internet e uma audiência pública presencial. A revisão incorpora o avanço dos indicadores e
métricas de sustentabilidade presente no debate nacional e mundial sobre o tema, com o intuito de apontar para as
empresas as tendências e expectativas da sociedade no que tange às boas práticas empresariais.
Em 2007, mais de uma centena de contribuições foram recebidas durante os workshops com especialistas e no
período de consulta pública, aberto à sociedade. As sugestões foram discutidas pela equipe do GVces, juntamente
com o Conselho do ISE, e grande parte foi incorporada ao processo. A audiência pública contou com a participação
de cerca de 150 representantes de empresas, instituições de pesquisa, organizações não-governamentais e setor
público. Uma das principais inovações do processo definidas em 2007 foi a inserção de uma análise qualitativa dos
documentos de verificação enviados pelas empresas. A carteira do ISE versão 2007-2008 foi anunciada no pregão da
BOVESPA, no dia 27 de novembro de 2007 e contou com a presença de cerca de 200 pessoas.
________________________________________
Realização: GVces e Bovespa

Guia Exame de Sustentabilidade
Em 2007, o GVces foi convidado pela Editora Abril a elaborar uma nova metodologia de avaliação do desempenho de
empresas para o Guia EXAME de Sustentabilidade, em substituição ao Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, que
foi publicado de 2000 a 2006. O processo tem como objetivo destacar as empresas pelo conjunto de suas práticas em
todas as dimensões da sustentabilidade empresarial.

A nova metodologia desenvolvida pelo GVces compreende um questionário sobre compromissos, transparência e
governança corporativa – com questões elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - e
sobre o desempenho da empresa sob aspectos econômico-financeiros, sociais e ambientais. Na primeira etapa são
selecionadas as empresas que se destacaram no questionário. Na segunda etapa as empresas são analisadas por um
conselho formado por oito especialistas, indicados pela Revista Exame.

Em 2007, a primeira aplicação da nova metodologia resultou na escolha de 20 ‘empresas-modelo’ entre as 140
companhias inscritas.
________________________________________
Realização: GVces, Revista Exame - Editora Abril

Especialização em Gestão de Sustentabilidade - GVpec
O GVces formulou a estrutura e coordena, desde 2005, o
curso de especialização em Gestão de Sustentabilidade,
uma pós-graduação lato sensu com duração de dois
anos. O curso é oferecido a profissionais das mais
diversas áreas, como Direito, Administração, Economia,
Engenharia, entre outros.
O conteúdo programático abrange instrumentos para a
previsão de riscos e identificação de oportunidades nas
questões socioambientais, bem como avaliação dos
resultados das iniciativas na área de sustentabilidade,
considerando os aspectos econômicos, sociais e
ambientais dos negócios. Uma grande ênfase é dada à
troca de experiências, possibilitando uma visão
articulada, integradora e estratégica sobre o tema.
As disciplinas são ministradas por professores da
FGV-EAESP, pesquisadores do GVces e professores
convidados. Procura-se focar, especialmente, as
experiências práticas e business cases. O curso está
ainda inserido em convênio firmado entre a FGV-EAESP
e a HEC Paris, que prevê o intercâmbio de alunos, tanto
do Brasil quanto da França, durante um semestre letivo.
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Revista Página 22
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Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade com GRI

Única revista mensal exclusivamente dedicada à sustentabilidade, a Página 22 se consolida como o principal fórum de
debates no jornalismo brasileiro sobre os caminhos para um século XXI mais sustentável.
A Revista Página 22 completou um ano em setembro de 2007, e vem se consolidando como referência para
tomadores de decisão e formadores de decisão nas áreas de sustentabilidade. Em suas 11 edições ao longo do ano, a
revista publicou especiais sobre bioenergia, crescimento econômico, urbanidade, produção de alimentos,
sustentabilidade nas empresas e religião, além de entrevistas com personalidades como a ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o filósofo Ervin Lászlo e o presidente da Royal
Society, Sir Martin Rees. Em outubro, a Página 22 iniciou a venda de assinaturas e inaugurou seu website
(www.pagina22.com.br).

Para o GVces, o processo de apresentação do desempenho de uma empresa, quando bem conduzido, além de
garantir transparência das ações empresariais para seus diferentes públicos pode funcionar como catalisador de
mudanças internas em direção à sustentabilidade. Por isso, desde sua criação o GVces trabalha ativamente na
promoção e disseminação das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), a maior e mais consolidada iniciativa
internacional sobre o tema.
Em 2007, o GVces realizou uma série de ações voltadas à discussão e disseminação da nova versão das diretrizes,
conhecida como G3. Dentre os eventos e ações promovidas ao longo do ano, destacam-se: “Grupos de Trabalho GRI”
e o workshop “Emergence of GRI Institutions: World vs. Brazil”.

Grupos de Trabalho - GT GRI G3
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Divulgação dos resultados do estudo realizado no Brasil por Claudia Viegas, pesquisadora da Universidade de Delft,
Holanda, que foi hospedada pelo GVces durante sua pesquisa. O estudo, intitulado “Emergence of Sustainability
Institutions in Brazil: Global Reporting Initiative” identifica padrões de institucionalização em diferentes países,
incluindo França, EUA, Holanda e Brasil, para entender como o desempenho voltado à sustentabilidade pode ser
melhorado.
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O segundo GT, criado em agosto de 2007 e liderado pelo
consórcio entre GVces, UniEthos e a empresa de consultoria
BSD-Brazil, conta com a participação das empresas Anglo
American, Aracruz, Banco Bradesco, Banco Itaú, Comgás,
CPFL, Holcim, Nova América, Petrobras, Phillips, Sadia,
Samarco, Santander, Telefônica, Unilever e Unimed Brasil.
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O GVces realizou dois grupos de trabalho (GT) sobre a versão
G3 do GRI ao longo do ano. O primeiro GT, formado em
dezembro de 2006 e composto pelas empresas AES, Bunge,
CPFL, Itaú, Medley, Natura, Petrobras e Suzano Papel e
Celulose, foi fruto de uma parceria do GVces com o Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos) e a
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). O
resultado dos encontros foi publicado no mês de junho,
durante a Conferência Internacional do Ethos.
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Realização: GVces
Parceiros: Universidade de Delft – Holanda
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Programa

Produção Sustentável: Empreendedorismo e Cadeias de Valor
Promove e apóia o empreendedorismo sustentável e acompanha a inserção da sustentabilidade em cadeias produtivas.
Faz parte da sustentabilidade empresarial considerar os impactos socioambientais de atividades realizadas ao longo
de toda a cadeia produtiva em que uma organização opera. A sociedade tem demandado cada vez mais que
empresas induzam boas práticas socioambientais junto a seus fornecedores e preocupem-se com aspectos
pós-consumo dos seus produtos desde o momento em que os projetam. Tais práticas vêm contribuindo para a
incorporação de sustentabilidade nas agendas de pesquisa sobre cadeias de valor, tanto no nível acadêmico quanto
no dia-a-dia das empresas. Tais transformações configuram-se em condição essencial para que o mundo corporativo
contribua para o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o GVces promove e apóia a inserção de aspectos
socioambientais nos modelos de negócio de atividades empresariais de diferentes setores e portes, e em distintos
estágios de evolução.
Destaques
150 empreendedores treinados em Planos de Negócios
Apoio ao amadurecimento de 8 empreendimentos sustentáveis
Mais de 30 participantes no I Encontro com Investidores
Mais de 180 participantes no IV Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis
3 empreendedores apoiados e cerca de R$ 7,2 milhões investidos
Publicação do estudo “Impactos socioeconômicos e ambientais do complexo minero-siderúrgico de
Mato Grosso do Sul”.

New Ventures Brasil
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Programas Especiais

Indicadores de Juruti e Entorno - Pará
A construção participativa de indicadores de desenvolvimento sustentável, formulados com base na realidade local, é um
dos grandes desafios enfrentados pelo projeto Indicadores de Juruti. Espera-se que o processo de criação e uso da
ferramenta contribua para um modelo inovador de acompanhamento do desenvolvimento local e regional.
O projeto Indicadores de Juruti tem como objetivo estabelecer uma plataforma de construção coletiva de indicadores
de sustentabilidade para o acompanhamento do desenvolvimento local e regional, visando mapear as potenciais
transformações advindas da presença, no Município de Juruti, no Pará, de um empreendimento de mineracão de
bauxita da empresa ALCOA. O projeto teve início em 2007 e faz parte do modelo de agenda de desenvolvimento
sustentável para Juruti e entorno, elaborado em 2006 pelo GVces, World Resources Institute e Funbio.
A metodologia, pioneira e inovadora, integra conceitos teóricos e experiências existentes às percepções e ao
conhecimento local, a partir do envolvimento e engajamento dos atores locais em todo o processo. Inclui também
pesquisa e proposta metodológica para a definição de um território a ser monitorado, para além dos limites
municipais, que incorpore as regiões potencialmente sensíveis ao desenvolvimento de Juruti. O projeto prevê ainda
o desenvolvimento e operação de um sistema de informações geográficas de apoio à gestão territorial, bem como
um primeiro diagnóstico local e regional, a partir dos indicadores definidos.
O resultado do trabalho deve apresentar ferramentas a serem apropriadas pela comunidade local e utilizadas no
efetivo monitoramento e planejamento do desenvolvimento da região. Espera-se que o processo estimule a
articulação da sociedade civil, do poder público e da própria empresa no monitoramento das transformações
ocorridas, gerando contribuições para o planejamento regional e a constante capacitação e empoderamento dos
atores envolvidos. A expectativa é que o processo produza uma ‘agenda de desenvolvimento’ que proporcione, a
longo prazo, melhorias nas condições de vida da população local e na proteção ambiental.

Desde 2004, o GVces sedia e dirige o New Ventures Brasil, um programa de apoio a empreendedores que buscam
incorporar a sustentabilidade em seus modelos de negócio. Anualmente são oferecidos workshops de planos de
negócios para pequenos e médios empresários de todo o Brasil, seguidos de uma etapa de aprimoramento de planos
selecionados. Ao final do ciclo, os empreendimentos são apresentados a investidores interessados em rentabilidade
associada a impactos socioambientais positivos. A cada ano participam do programa dezenas de empreendedores
cujos negócios baseiam-se, entre outros, no uso sustentável de recursos naturais, energias renováveis, produção
limpa, ecoturismo, reciclagem e processos inovadores de produção.

Em 2007, foram realizados os primeiros estudos que serviram de base para o projeto, incluindo uma ampla revisão
bibliográfica de experiências nacionais e internacionais sobre indicadores de desenvolvimento sustentável e a
proposição inicial de um conjunto de indicadores, além de um diagnóstico preliminar local e regional a partir de
dados secundários. Foi realizada também uma etapa preparatória, com reuniões e visitas a atores locais e regionais,
em Juruti, Santarém e Belém, para apresentação do projeto e convite para envolvimento nos trabalhos participativos,
oficinas e consultas, a serem realizados em 2008.

No ano de 2007, foram realizados Workshops em São Paulo, Belém, Manaus e Rio de Janeiro, com a presença de mais
de 150 pequenos e médios empresários. A Chamada para Planos de Negócios recebeu 32 propostas, das quais 8
foram selecionadas para a etapa de Mentoring. Durante seis semanas, os empreendedores tiveram a oportunidade
de discutir e amadurecer seus planos de negócios com o apoio de consultores contratados pelo Programa.

________________________________________
Realização: FGV Projetos e GVces
Parceiros: Omnia Minérios S/A (ALCOA)

No mês de junho o programa organizou o I Encontro com Investidores, com o objetivo de debater o cenário nacional
de investimentos de capital empreendedor, com foco na crescente atuação, no âmbito nacional, de “anjos” e de
fundos de capital-semente. O evento contou com cerca de 30 participantes e reuniu organizações voltadas à
capacitação de empreendedores, agentes públicos de fomento ao setor, investidores e fundos de diferentes perfis.
No final do ano, mais de 180 pessoas acompanharam a apresentação dos planos de negócios no IV Fórum de
Investidores em Negócios Sustentáveis, que contou ainda com uma rica discussão sobre empreendedorismo e
sustentabilidade.

Juruti
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Parceria GVces e FEBRABAN
Por meio de contrato com a FGV Projetos, o GVces é responsável pelo apoio ao desenvolvimento da estratégia de
sustentabilidade da FEBRABAN. Para tanto, em 2007 foram realizadas oficinas de treinamento em finanças
sustentáveis para as Comissões Técnicas da FEBRABAN.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Febraban

Natural Value Initiative
A Natural Value Initiative é uma parceria entre o GVces, a organização não-governamental Flora e Fauna International
(FFI) e a Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI). O projeto tem como
objetivo desenvolver uma ferramenta para avaliação dos riscos e oportunidades associados à gestão da
biodiversidade e serviços ambientais nas cadeias dos setores de alimentos, bebidas e tabaco.
O evento de lançamento foi realizado na Bovespa em setembro de 2007, com a presença de importantes players do
setor de agribusiness e do mercado financeiro.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Flora e Fauna International, UNEP-FI

Fórum de Microfinanças de São Paulo
Lançado em 2006, o objetivo do Fórum de Microfinanças de São Paulo é oferecer um espaço aberto de debate e
reflexão sobre os desafios e oportunidades que restringem e impulsionam o desenvolvimento das microfinanças no
Brasil e sua capacidade de promover o desenvolvimento sustentável.
Em 2007, o Fórum realizou quatro encontros, somando sete encontros desde a sua criação. Reuniram-se
representantes de instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, organizações
não-governamentais, reguladores e da academia. Dentre os temas abordados, destacam-se modelos públicos de
microcrédito, psicologia econômica e tomada de decisão, o papel dos bancos comerciais, tecnologia bancária e
acesso à população de baixa renda, endividamento e educação financeira.
________________________________________
Realização: ABCRED, Instituto de Tecnologia Social (ITS), Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS);
São Paulo Confia e GVces
Parceiros: Real Microcrédito, Unibanco, SERASA, Banco Itaú
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Em 2007, três empresas do portfolio do Programa, que em seus quatro anos de duração conta com 41
empreendimentos, encontraram investidores para suas iniciativas, totalizando investimentos da ordem de R$ 7,2
milhões para seus negócios.
________________________________________
Realização: GVces e World Resources Institute
Parceiros: Banco Real ABN AMRO, Fundação ABN AMRO,
Natura Cosméticos, SEBRAE-SP,
Finep – Ministério da Ciência e Tecnologia
www.new-ventures.org.br

Série de Pesquisas: Cadeias de Valor e Biodiversidade
Lançada em 2005, a série de pesquisas Cadeias de Valor e Biodiversidade
avalia cadeias produtivas de alto impacto ambiental e de setores
intensivos no uso de recursos naturais.
Em 2007, foi lançado o segundo estudo da série, o estudo "Impactos
socioeconômicos e ambientais do complexo minero-siderúrgico de Mato
Grosso do Sul". Segundo a pesquisa, com a implantação do complexo,
que já encontra-se parcialmente em operação, ocorrerá um aumento da
pressão por desmatamento em áreas nativas do Pantanal e Cerrado, uma
vez que não há estoques disponíveis de florestas plantadas na região para
garantir sequer o atendimento da atual demanda por carvão vegetal das
siderúrgicas.
O estudo alerta que será preciso investir no plantio florestal em áreas
degradadas localizadas na região leste do Estado, o que pode
configurar-se numa ótima oportunidade econômica para o Mato Grosso
do Sul, desde que bem planejada e sob os incentivos corretos do governo
estadual. Com tal configuração, o enorme risco potencial à
biodiversidade apresentado pela instalação do complexo pode ser
revertido em oportunidade de conservação e de recomposição de áreas
nativas na Bacia do Alto Paraguai.

Publicação da Conservação Internacional
(CI), onde a pesquisa é apresentada

Destaques na mídia:
Ibama multa MMX por uso de carvão de origem ilegal
Valor Econômico - 08/02/2008
Falta madeira para viabilizar pólo siderúrgico em MS
Por: Bettina Barros
Valor Econômico - 08/02/2008
Carvão Vegetal para siderurgia ameaça o Pantanal, diz FGV
Estudo aponta um Déficit de 4.000 hectares entre oferta de florestas plantadas e a demanda em Corumbá, MS
Por: Eduardo Geraque
Folha de São Paulo - 11/02/2008
________________________________________
Realização: GVces
Parceiro: Conservação Internacional – Brasil
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Programa

Finanças Sustentáveis

Estimular o setor financeiro para o importante papel de construção de uma sociedade mais sustentável está no âmago da
criação do GVces e é o principal objetivo da área de Finanças Sustentáveis.
O GVces apóia iniciativas da indústria financeira que incorporem critérios de sustentabilidade nas decisões de
negócios, seja no desenvolvimento de políticas de riscos socioambientais, seja no desenvolvimento de produtos que
aproveitem novas oportunidades de negócio, tais como os fundos de Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI)
e os mercados de carbono e de microfinanças.
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Atualmente os seguintes Comitês Temático compõe o LASFF:

Comitê de Mercado de Capitais
Este comitê promoveu encontros para discussões sobre: regulamentação do setor; Private Equity e
sustentabilidade; ISE como referência e alternativa a pesquisas; investidores institucionais; comprometimento
das asset management com os Principles for Responsible Investing (PRI); metodologia de valoração sdEffect. O
comitê decidiu desenvolver uma publicação sobre o business case da sustentabilidade, de forma a indicar ao
mercado a geração de valor.

Comitê de Princípios do Equador
O comitê discutiu ao longo do ano os conceitos de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade,
políticas de relacionamento tendo como base os padrões; critérios mínimos técnicos prioritários para riscos
socioambientais, responsabilidade dos bancos na questão legal (ambiental e propaganda enganosa), decisão de
análise e o Projeto Bertin e políticas setoriais para soja, pecuária e cana.

Destaques em 2007
Treinamentos em Finanças Sustentáveis com CEBDS e FEBRABAN
Quatro encontros do Fórum de Microfinanças de São Paulo
Lançamento do Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF)

Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF)
O Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF) é um espaço de articulação e debate sobre
sustentabilidade na indústria financeira na América Latina. O LASFF contempla uma plataforma online
(www.lasff.org) que abriga informações e ferramentas sobre o tema, além de espaços reservados para os comitês
temáticos.
Concebido em 2005, pelo GVces em parceria com o International Finance Corporation (IFC), o Fórum ganhou corpo
em 2007, com seu lançamento oficial em abril, seguido de uma série de reuniões de seus comitês temáticos ao longo
do ano.
Os Comitês Temáticos são grupos restritos de especialistas que constituem a principal fonte de informações para a
sistematização de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologia no LASFF. Através da discussão de temas
relevantes, os participantes trocam experiências, para gerar inovação e impulsionar a adoção de ferramentas
socioambientais na gestão das instituições financeiras.

Comitê de Microfinanças
Ao longo do ano foram discutidos os modelos de negócios no Brasil, compartilhamento entre bancos de
informações de microcrédito, capacitação e perfil de agentes de microcrédito, avaliação de impacto de
microcrédito e avaliações de instituições de microfinanças.

Em maio, foi promovida ainda uma Mesa-Redonda com Fundos de Pensão. O evento discutiu a necessidade de
coordenação entre fundos de pensão, instituições financeiras e acadêmicas e associações profissionais, com objetivo
de promover e ampliar o desenvolvimento e atuação de investimentos socialmente responsáveis. O evento também
contou com o apoio institucional Programa de Pesquisa sobre RSE e Desenvolvimento Sustentável da EBAPE/FGV, da
BOVESPA e da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada Complementar – ABRAPP.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: IFC e Bradesco, APIMEC, BOVESPA e FEBRABAN

Princípios do Equador
Uma parceria entre o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o GVCes e a
empresa de consultoria inglesa Sustainable Finance Ltd. realizaram um treinamento sobre Princípios do Equador no
Brasil para instituições financeiras. Foi o primeiro treinamento realizado no Brasil depois da revisão dos Princípios, em
2007.
________________________________________
Realização: GVces e Sustainable Finance Ltd
Parceiros: CEBDS
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Programa

Finanças Sustentáveis

Estimular o setor financeiro para o importante papel de construção de uma sociedade mais sustentável está no âmago da
criação do GVces e é o principal objetivo da área de Finanças Sustentáveis.
O GVces apóia iniciativas da indústria financeira que incorporem critérios de sustentabilidade nas decisões de
negócios, seja no desenvolvimento de políticas de riscos socioambientais, seja no desenvolvimento de produtos que
aproveitem novas oportunidades de negócio, tais como os fundos de Investimentos Socialmente Responsáveis (SRI)
e os mercados de carbono e de microfinanças.
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Atualmente os seguintes Comitês Temático compõe o LASFF:

Comitê de Mercado de Capitais
Este comitê promoveu encontros para discussões sobre: regulamentação do setor; Private Equity e
sustentabilidade; ISE como referência e alternativa a pesquisas; investidores institucionais; comprometimento
das asset management com os Principles for Responsible Investing (PRI); metodologia de valoração sdEffect. O
comitê decidiu desenvolver uma publicação sobre o business case da sustentabilidade, de forma a indicar ao
mercado a geração de valor.

Comitê de Princípios do Equador
O comitê discutiu ao longo do ano os conceitos de Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade,
políticas de relacionamento tendo como base os padrões; critérios mínimos técnicos prioritários para riscos
socioambientais, responsabilidade dos bancos na questão legal (ambiental e propaganda enganosa), decisão de
análise e o Projeto Bertin e políticas setoriais para soja, pecuária e cana.

Destaques em 2007
Treinamentos em Finanças Sustentáveis com CEBDS e FEBRABAN
Quatro encontros do Fórum de Microfinanças de São Paulo
Lançamento do Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF)

Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF)
O Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF) é um espaço de articulação e debate sobre
sustentabilidade na indústria financeira na América Latina. O LASFF contempla uma plataforma online
(www.lasff.org) que abriga informações e ferramentas sobre o tema, além de espaços reservados para os comitês
temáticos.
Concebido em 2005, pelo GVces em parceria com o International Finance Corporation (IFC), o Fórum ganhou corpo
em 2007, com seu lançamento oficial em abril, seguido de uma série de reuniões de seus comitês temáticos ao longo
do ano.
Os Comitês Temáticos são grupos restritos de especialistas que constituem a principal fonte de informações para a
sistematização de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologia no LASFF. Através da discussão de temas
relevantes, os participantes trocam experiências, para gerar inovação e impulsionar a adoção de ferramentas
socioambientais na gestão das instituições financeiras.

Comitê de Microfinanças
Ao longo do ano foram discutidos os modelos de negócios no Brasil, compartilhamento entre bancos de
informações de microcrédito, capacitação e perfil de agentes de microcrédito, avaliação de impacto de
microcrédito e avaliações de instituições de microfinanças.

Em maio, foi promovida ainda uma Mesa-Redonda com Fundos de Pensão. O evento discutiu a necessidade de
coordenação entre fundos de pensão, instituições financeiras e acadêmicas e associações profissionais, com objetivo
de promover e ampliar o desenvolvimento e atuação de investimentos socialmente responsáveis. O evento também
contou com o apoio institucional Programa de Pesquisa sobre RSE e Desenvolvimento Sustentável da EBAPE/FGV, da
BOVESPA e da Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada Complementar – ABRAPP.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: IFC e Bradesco, APIMEC, BOVESPA e FEBRABAN

Princípios do Equador
Uma parceria entre o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o GVCes e a
empresa de consultoria inglesa Sustainable Finance Ltd. realizaram um treinamento sobre Princípios do Equador no
Brasil para instituições financeiras. Foi o primeiro treinamento realizado no Brasil depois da revisão dos Princípios, em
2007.
________________________________________
Realização: GVces e Sustainable Finance Ltd
Parceiros: CEBDS
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Parceria GVces e FEBRABAN
Por meio de contrato com a FGV Projetos, o GVces é responsável pelo apoio ao desenvolvimento da estratégia de
sustentabilidade da FEBRABAN. Para tanto, em 2007 foram realizadas oficinas de treinamento em finanças
sustentáveis para as Comissões Técnicas da FEBRABAN.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Febraban

Natural Value Initiative
A Natural Value Initiative é uma parceria entre o GVces, a organização não-governamental Flora e Fauna International
(FFI) e a Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI). O projeto tem como
objetivo desenvolver uma ferramenta para avaliação dos riscos e oportunidades associados à gestão da
biodiversidade e serviços ambientais nas cadeias dos setores de alimentos, bebidas e tabaco.
O evento de lançamento foi realizado na Bovespa em setembro de 2007, com a presença de importantes players do
setor de agribusiness e do mercado financeiro.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Flora e Fauna International, UNEP-FI

Fórum de Microfinanças de São Paulo
Lançado em 2006, o objetivo do Fórum de Microfinanças de São Paulo é oferecer um espaço aberto de debate e
reflexão sobre os desafios e oportunidades que restringem e impulsionam o desenvolvimento das microfinanças no
Brasil e sua capacidade de promover o desenvolvimento sustentável.
Em 2007, o Fórum realizou quatro encontros, somando sete encontros desde a sua criação. Reuniram-se
representantes de instituições financeiras públicas e privadas, cooperativas de crédito, organizações
não-governamentais, reguladores e da academia. Dentre os temas abordados, destacam-se modelos públicos de
microcrédito, psicologia econômica e tomada de decisão, o papel dos bancos comerciais, tecnologia bancária e
acesso à população de baixa renda, endividamento e educação financeira.
________________________________________
Realização: ABCRED, Instituto de Tecnologia Social (ITS), Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS);
São Paulo Confia e GVces
Parceiros: Real Microcrédito, Unibanco, SERASA, Banco Itaú
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Em 2007, três empresas do portfolio do Programa, que em seus quatro anos de duração conta com 41
empreendimentos, encontraram investidores para suas iniciativas, totalizando investimentos da ordem de R$ 7,2
milhões para seus negócios.
________________________________________
Realização: GVces e World Resources Institute
Parceiros: Banco Real ABN AMRO, Fundação ABN AMRO,
Natura Cosméticos, SEBRAE-SP,
Finep – Ministério da Ciência e Tecnologia
www.new-ventures.org.br

Série de Pesquisas: Cadeias de Valor e Biodiversidade
Lançada em 2005, a série de pesquisas Cadeias de Valor e Biodiversidade
avalia cadeias produtivas de alto impacto ambiental e de setores
intensivos no uso de recursos naturais.
Em 2007, foi lançado o segundo estudo da série, o estudo "Impactos
socioeconômicos e ambientais do complexo minero-siderúrgico de Mato
Grosso do Sul". Segundo a pesquisa, com a implantação do complexo,
que já encontra-se parcialmente em operação, ocorrerá um aumento da
pressão por desmatamento em áreas nativas do Pantanal e Cerrado, uma
vez que não há estoques disponíveis de florestas plantadas na região para
garantir sequer o atendimento da atual demanda por carvão vegetal das
siderúrgicas.
O estudo alerta que será preciso investir no plantio florestal em áreas
degradadas localizadas na região leste do Estado, o que pode
configurar-se numa ótima oportunidade econômica para o Mato Grosso
do Sul, desde que bem planejada e sob os incentivos corretos do governo
estadual. Com tal configuração, o enorme risco potencial à
biodiversidade apresentado pela instalação do complexo pode ser
revertido em oportunidade de conservação e de recomposição de áreas
nativas na Bacia do Alto Paraguai.

Publicação da Conservação Internacional
(CI), onde a pesquisa é apresentada

Destaques na mídia:
Ibama multa MMX por uso de carvão de origem ilegal
Valor Econômico - 08/02/2008
Falta madeira para viabilizar pólo siderúrgico em MS
Por: Bettina Barros
Valor Econômico - 08/02/2008
Carvão Vegetal para siderurgia ameaça o Pantanal, diz FGV
Estudo aponta um Déficit de 4.000 hectares entre oferta de florestas plantadas e a demanda em Corumbá, MS
Por: Eduardo Geraque
Folha de São Paulo - 11/02/2008
________________________________________
Realização: GVces
Parceiro: Conservação Internacional – Brasil
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Programa

Produção Sustentável: Empreendedorismo e Cadeias de Valor
Promove e apóia o empreendedorismo sustentável e acompanha a inserção da sustentabilidade em cadeias produtivas.
Faz parte da sustentabilidade empresarial considerar os impactos socioambientais de atividades realizadas ao longo
de toda a cadeia produtiva em que uma organização opera. A sociedade tem demandado cada vez mais que
empresas induzam boas práticas socioambientais junto a seus fornecedores e preocupem-se com aspectos
pós-consumo dos seus produtos desde o momento em que os projetam. Tais práticas vêm contribuindo para a
incorporação de sustentabilidade nas agendas de pesquisa sobre cadeias de valor, tanto no nível acadêmico quanto
no dia-a-dia das empresas. Tais transformações configuram-se em condição essencial para que o mundo corporativo
contribua para o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o GVces promove e apóia a inserção de aspectos
socioambientais nos modelos de negócio de atividades empresariais de diferentes setores e portes, e em distintos
estágios de evolução.
Destaques
150 empreendedores treinados em Planos de Negócios
Apoio ao amadurecimento de 8 empreendimentos sustentáveis
Mais de 30 participantes no I Encontro com Investidores
Mais de 180 participantes no IV Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis
3 empreendedores apoiados e cerca de R$ 7,2 milhões investidos
Publicação do estudo “Impactos socioeconômicos e ambientais do complexo minero-siderúrgico de
Mato Grosso do Sul”.

New Ventures Brasil
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Programas Especiais

Indicadores de Juruti e Entorno - Pará
A construção participativa de indicadores de desenvolvimento sustentável, formulados com base na realidade local, é um
dos grandes desafios enfrentados pelo projeto Indicadores de Juruti. Espera-se que o processo de criação e uso da
ferramenta contribua para um modelo inovador de acompanhamento do desenvolvimento local e regional.
O projeto Indicadores de Juruti tem como objetivo estabelecer uma plataforma de construção coletiva de indicadores
de sustentabilidade para o acompanhamento do desenvolvimento local e regional, visando mapear as potenciais
transformações advindas da presença, no Município de Juruti, no Pará, de um empreendimento de mineracão de
bauxita da empresa ALCOA. O projeto teve início em 2007 e faz parte do modelo de agenda de desenvolvimento
sustentável para Juruti e entorno, elaborado em 2006 pelo GVces, World Resources Institute e Funbio.
A metodologia, pioneira e inovadora, integra conceitos teóricos e experiências existentes às percepções e ao
conhecimento local, a partir do envolvimento e engajamento dos atores locais em todo o processo. Inclui também
pesquisa e proposta metodológica para a definição de um território a ser monitorado, para além dos limites
municipais, que incorpore as regiões potencialmente sensíveis ao desenvolvimento de Juruti. O projeto prevê ainda
o desenvolvimento e operação de um sistema de informações geográficas de apoio à gestão territorial, bem como
um primeiro diagnóstico local e regional, a partir dos indicadores definidos.
O resultado do trabalho deve apresentar ferramentas a serem apropriadas pela comunidade local e utilizadas no
efetivo monitoramento e planejamento do desenvolvimento da região. Espera-se que o processo estimule a
articulação da sociedade civil, do poder público e da própria empresa no monitoramento das transformações
ocorridas, gerando contribuições para o planejamento regional e a constante capacitação e empoderamento dos
atores envolvidos. A expectativa é que o processo produza uma ‘agenda de desenvolvimento’ que proporcione, a
longo prazo, melhorias nas condições de vida da população local e na proteção ambiental.

Desde 2004, o GVces sedia e dirige o New Ventures Brasil, um programa de apoio a empreendedores que buscam
incorporar a sustentabilidade em seus modelos de negócio. Anualmente são oferecidos workshops de planos de
negócios para pequenos e médios empresários de todo o Brasil, seguidos de uma etapa de aprimoramento de planos
selecionados. Ao final do ciclo, os empreendimentos são apresentados a investidores interessados em rentabilidade
associada a impactos socioambientais positivos. A cada ano participam do programa dezenas de empreendedores
cujos negócios baseiam-se, entre outros, no uso sustentável de recursos naturais, energias renováveis, produção
limpa, ecoturismo, reciclagem e processos inovadores de produção.

Em 2007, foram realizados os primeiros estudos que serviram de base para o projeto, incluindo uma ampla revisão
bibliográfica de experiências nacionais e internacionais sobre indicadores de desenvolvimento sustentável e a
proposição inicial de um conjunto de indicadores, além de um diagnóstico preliminar local e regional a partir de
dados secundários. Foi realizada também uma etapa preparatória, com reuniões e visitas a atores locais e regionais,
em Juruti, Santarém e Belém, para apresentação do projeto e convite para envolvimento nos trabalhos participativos,
oficinas e consultas, a serem realizados em 2008.

No ano de 2007, foram realizados Workshops em São Paulo, Belém, Manaus e Rio de Janeiro, com a presença de mais
de 150 pequenos e médios empresários. A Chamada para Planos de Negócios recebeu 32 propostas, das quais 8
foram selecionadas para a etapa de Mentoring. Durante seis semanas, os empreendedores tiveram a oportunidade
de discutir e amadurecer seus planos de negócios com o apoio de consultores contratados pelo Programa.

________________________________________
Realização: FGV Projetos e GVces
Parceiros: Omnia Minérios S/A (ALCOA)

No mês de junho o programa organizou o I Encontro com Investidores, com o objetivo de debater o cenário nacional
de investimentos de capital empreendedor, com foco na crescente atuação, no âmbito nacional, de “anjos” e de
fundos de capital-semente. O evento contou com cerca de 30 participantes e reuniu organizações voltadas à
capacitação de empreendedores, agentes públicos de fomento ao setor, investidores e fundos de diferentes perfis.
No final do ano, mais de 180 pessoas acompanharam a apresentação dos planos de negócios no IV Fórum de
Investidores em Negócios Sustentáveis, que contou ainda com uma rica discussão sobre empreendedorismo e
sustentabilidade.

Juruti
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Revista Página 22
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Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade com GRI

Única revista mensal exclusivamente dedicada à sustentabilidade, a Página 22 se consolida como o principal fórum de
debates no jornalismo brasileiro sobre os caminhos para um século XXI mais sustentável.
A Revista Página 22 completou um ano em setembro de 2007, e vem se consolidando como referência para
tomadores de decisão e formadores de decisão nas áreas de sustentabilidade. Em suas 11 edições ao longo do ano, a
revista publicou especiais sobre bioenergia, crescimento econômico, urbanidade, produção de alimentos,
sustentabilidade nas empresas e religião, além de entrevistas com personalidades como a ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o filósofo Ervin Lászlo e o presidente da Royal
Society, Sir Martin Rees. Em outubro, a Página 22 iniciou a venda de assinaturas e inaugurou seu website
(www.pagina22.com.br).

Para o GVces, o processo de apresentação do desempenho de uma empresa, quando bem conduzido, além de
garantir transparência das ações empresariais para seus diferentes públicos pode funcionar como catalisador de
mudanças internas em direção à sustentabilidade. Por isso, desde sua criação o GVces trabalha ativamente na
promoção e disseminação das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), a maior e mais consolidada iniciativa
internacional sobre o tema.
Em 2007, o GVces realizou uma série de ações voltadas à discussão e disseminação da nova versão das diretrizes,
conhecida como G3. Dentre os eventos e ações promovidas ao longo do ano, destacam-se: “Grupos de Trabalho GRI”
e o workshop “Emergence of GRI Institutions: World vs. Brazil”.

Grupos de Trabalho - GT GRI G3
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Divulgação dos resultados do estudo realizado no Brasil por Claudia Viegas, pesquisadora da Universidade de Delft,
Holanda, que foi hospedada pelo GVces durante sua pesquisa. O estudo, intitulado “Emergence of Sustainability
Institutions in Brazil: Global Reporting Initiative” identifica padrões de institucionalização em diferentes países,
incluindo França, EUA, Holanda e Brasil, para entender como o desempenho voltado à sustentabilidade pode ser
melhorado.
________________________________________
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O segundo GT, criado em agosto de 2007 e liderado pelo
consórcio entre GVces, UniEthos e a empresa de consultoria
BSD-Brazil, conta com a participação das empresas Anglo
American, Aracruz, Banco Bradesco, Banco Itaú, Comgás,
CPFL, Holcim, Nova América, Petrobras, Phillips, Sadia,
Samarco, Santander, Telefônica, Unilever e Unimed Brasil.
_______________________________________
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O GVces realizou dois grupos de trabalho (GT) sobre a versão
G3 do GRI ao longo do ano. O primeiro GT, formado em
dezembro de 2006 e composto pelas empresas AES, Bunge,
CPFL, Itaú, Medley, Natura, Petrobras e Suzano Papel e
Celulose, foi fruto de uma parceria do GVces com o Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Ethos) e a
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). O
resultado dos encontros foi publicado no mês de junho,
durante a Conferência Internacional do Ethos.

  0-

Realização: GVces
Parceiros: Universidade de Delft – Holanda
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O GVces é responsável pelo desenvolvimento da metodologia do ISE e conduz anualmente o processo de revisão da
ferramenta, que inclui uma minuciosa avaliação por especialistas dos questionários e conceitos, seguida de ampla
consulta pública pela Internet e uma audiência pública presencial. A revisão incorpora o avanço dos indicadores e
métricas de sustentabilidade presente no debate nacional e mundial sobre o tema, com o intuito de apontar para as
empresas as tendências e expectativas da sociedade no que tange às boas práticas empresariais.
Em 2007, mais de uma centena de contribuições foram recebidas durante os workshops com especialistas e no
período de consulta pública, aberto à sociedade. As sugestões foram discutidas pela equipe do GVces, juntamente
com o Conselho do ISE, e grande parte foi incorporada ao processo. A audiência pública contou com a participação
de cerca de 150 representantes de empresas, instituições de pesquisa, organizações não-governamentais e setor
público. Uma das principais inovações do processo definidas em 2007 foi a inserção de uma análise qualitativa dos
documentos de verificação enviados pelas empresas. A carteira do ISE versão 2007-2008 foi anunciada no pregão da
BOVESPA, no dia 27 de novembro de 2007 e contou com a presença de cerca de 200 pessoas.
________________________________________
Realização: GVces e Bovespa

Guia Exame de Sustentabilidade
Em 2007, o GVces foi convidado pela Editora Abril a elaborar uma nova metodologia de avaliação do desempenho de
empresas para o Guia EXAME de Sustentabilidade, em substituição ao Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, que
foi publicado de 2000 a 2006. O processo tem como objetivo destacar as empresas pelo conjunto de suas práticas em
todas as dimensões da sustentabilidade empresarial.

A nova metodologia desenvolvida pelo GVces compreende um questionário sobre compromissos, transparência e
governança corporativa – com questões elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - e
sobre o desempenho da empresa sob aspectos econômico-financeiros, sociais e ambientais. Na primeira etapa são
selecionadas as empresas que se destacaram no questionário. Na segunda etapa as empresas são analisadas por um
conselho formado por oito especialistas, indicados pela Revista Exame.

Em 2007, a primeira aplicação da nova metodologia resultou na escolha de 20 ‘empresas-modelo’ entre as 140
companhias inscritas.
________________________________________
Realização: GVces, Revista Exame - Editora Abril

Especialização em Gestão de Sustentabilidade - GVpec
O GVces formulou a estrutura e coordena, desde 2005, o
curso de especialização em Gestão de Sustentabilidade,
uma pós-graduação lato sensu com duração de dois
anos. O curso é oferecido a profissionais das mais
diversas áreas, como Direito, Administração, Economia,
Engenharia, entre outros.
O conteúdo programático abrange instrumentos para a
previsão de riscos e identificação de oportunidades nas
questões socioambientais, bem como avaliação dos
resultados das iniciativas na área de sustentabilidade,
considerando os aspectos econômicos, sociais e
ambientais dos negócios. Uma grande ênfase é dada à
troca de experiências, possibilitando uma visão
articulada, integradora e estratégica sobre o tema.
As disciplinas são ministradas por professores da
FGV-EAESP, pesquisadores do GVces e professores
convidados. Procura-se focar, especialmente, as
experiências práticas e business cases. O curso está
ainda inserido em convênio firmado entre a FGV-EAESP
e a HEC Paris, que prevê o intercâmbio de alunos, tanto
do Brasil quanto da França, durante um semestre letivo.
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Programa

Dissertações

Livros

Sustentabilidade Empresarial

FGV-SP
CARVALHO, A. P. (GVces) Rótulos ambientais orgânicos como
ferramenta de acesso a mercados de países desenvolvidos.
Dissertação de Mestrado em Administração de Empresas,
Fundação Getulio Vargas – São Paulo (FGV-EAESP), Brasil.

MONZONI NETO, M. P. (GVces), ESTEVES, S. A. P. (AMCE)
Sustentabilidade e responsabilidade corporativa: um passo
adiante. São Paulo: AMCE Negócios Sustentáveis, 2007, v.1.
p.137.

A área de Sustentabilidade Empresarial do GVces desenvolve instrumentos de auto-regulação incentivando as melhores
estratégias e práticas em responsabilidade corporativa.

X Simpósio de Administração da Produção Logística e
Operações Internacionais (SIMPOI)

XXXI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Administração (ENANPAD)

Para o setor empresarial, o conceito de sustentabilidade representa uma nova abordagem de se fazer negócios. Nela,
a promoção da inclusão social, com respeito à diversidade cultural e aos interesses de todos os envolvidos, é
simultânea à redução ou otimização do uso de recursos naturais e do impacto sobre o meio ambiente, sem desprezar
a rentabilidade econômico-financeira do empreendimento. Esta abordagem de compromisso ético com a sociedade
e gerações futuras, ao lado das melhores práticas de governança corporativa, cria valor ao acionista e confere maior
probabilidade de perenidade do negócio.

MONZONI NETO, M. P. (GVces), OLIVEIRA, G. (GVces) Income
Impact of Microcredit: An Empirical Investigation of the
Income Generation of Credito Popular Solidario (Sao Paulo
Confia) in Sao Paulo In: X Simpósio de Administração da
Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI
2007), Anais 2007, Rio de Janeiro.

CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP) Rótulos
ambientais orgânicos como ferramenta de acesso a
mercados de países
desenvolvidos: dois estudos de caso de empreendimentos
agroindustriais brasileiros. In: XXXI Encontro Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ENANPAD),
Anais 2007, Rio de Janeiro.

Publicações em Eventos

CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP)
Eco-labels as a tool to access developed countries markets: a
case-study of an organic certied brazilian company that
produces sugar In: X Simpósio de Administração da
Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI
2007), Anais 2007, Rio de Janeiro.
DIAS, S. (FGV-EAESP), FIGUEIREDO, J. C (GVces), TEODÓSIO, A.
S. S (PUC/MG). Building research in the operations eld:
possibilities and challenges in the desk research and making
texts. In: Simpósio de Administração da Produção, Logística
e Operações Industriais, Anais 2007, Rio de Janeiro.
IX Encontro sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente
(ENGEMA)
BETIOL, L. S. (GVces), FURRIELA, R. B. (GVces), MONZONI
NETO, M. P. (GVces) Políticas públicas municipais em
mudanças climáticas e sustentabilidade empresarial In: IX
Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio
Ambiente (ENGEMA), Anais 2007, Curitiba.
CARVALHO, A. P. (GVces); BARBIERI J. C. (FGV-EAESP) Acesso a
mercados de países desenvolvidos análise de casos da soja e
do cacau em amêndoas. In: IX Encontro Nacional sobre
Gestão Empresarial e Meio Ambiente (ENGEMA), Anais 2007,
Curitiba.

XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural (SOBER)

Ampla revisão do processo do ISE - BOVESPA
Criação e aplicação de metodologia para o Guia Exame de Sustentabilidade
Grupos de Trabalho sobre diretrizes GRI com 24 grandes empresas brasileiras
GVces selecionado, junto com Uniethos e BSD, parceiro local para treinamento das diretrizes GRI G3

FIGUEIREDO, J. C. (GVces), SPROESSER, R. L. (UFMS), LIMA
FILHO, D. O. (UFMS), CSILLAG, J. M (FGV-EAESP).
Precedência de variáveis no processo de compra de
alimentos In: Congresso da Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural, Anais 2007, Curitiba.
XII Congresso de Iniciação Científica (CONIC)
ALMEIDA, I. A. (FECAP), SILVA, A. G. (FECAP), MARQUES, E. O.
(FECAP), GUEDES, J. M. (FECAP), AIRES, M. R. (FECAP),
FIGUEIREDO, J. C. (GVces) Sustentabilidade nas Empresas de
Pequeno Porte In: VII Congresso de Iniciação Científica
(CONIC), Anais 2007, Sorocaba.
SANTOS, A. M. (FECAP), UREL, D. (FECAP), CARVALHO, F. C.
(FECAP), FERNANDES, F. C. (FECAP), FIGUEIREDO, J. C.
(GVces) O Uso do Composto de Marketing nas Franquias do
Setor de Fast-food. In: VII Congresso de iniciação científica
(CONIC), Anais 2007, Sorocaba.

Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE)
Lançado em 2005 como uma iniciativa pioneira na América Latina, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) é um
instrumento de análise de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Essa avaliação compreende
nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza
do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social e ambiental. O objetivo é
estimular um desempenho empresarial compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade
atual.
O ISE mede o retorno total de uma carteira teórica composta por até 40 ações de empresas comprometidas com
estratégias e práticas voltadas à sustentabilidade. Tais ações são selecionadas entre as 150 mais líquidas negociadas
na BOVESPA e são ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.

Artigos em Revistas
BIDERMAN, R. (GVces) Resenha: O nome da marca:
McDonalds, fetichismo e cultura descartável. InterfacEHS:
Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio
Ambiente, volume 2, número 5, 2007. SENAC.

Destaques

GONZALEZ, L. (FGV-EAESP); BRITO, R. (GVces). Finanças
Sustentáveis. GV executivo, volume 06, número 06, 2007.
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A Metodologia de Inventário de Gases de Efeito Estufa “GHG Protocol”

Presença Internacional

Durante o ano de 2007, o World Resources Institute e o GVces
submeteram um projeto ao Governo Britânico, com o objetivo de
instalar o Programa GHG Protocol no Brasil. O programa visa
estabelecer uma cultura de inventários corporativos no país, através
da transferência gratuita de metodologia e know-how para cálculo
de emissões de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento
global. A metodologia foi desenvolvida pelo World Resources
Institute (WRI) e pelo World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), e é a mais utilizada no mundo para cálculo
de emissões corporativas. Projetos semelhantes estão sendo
conduzidos pelo WRI com entidades parceiras no México, Filipinas,
China e Índia.

HOLANDA, Zeist. 15th International Program on the Management of
Sustainability (IPMS) – Curso sobre Técnicas de Negociação em
Sustentabilidade. 15 a 22 de junho. Realização: Sustainability Challenge
Foundation e TiasNimbas Business School. Representante do GVces:
Rachel Biderman

CANADA, Sherbrooke. International Forum on Applied Sustainable
Development. 18 a 20 de junho. Realização: Université de Sherbrooke.
Representante do GVces: Roberta Simonetti

Rachel com participantes do treinamento IPMS

Fernando Henrique Cardoso

REINO UNIDO, Londres. Workshop on the Natural Value Initiative. 8 de
agosto. Realização: UNEP FI e Fauna & Flora International (FFI).
Representante do GVces: Gladis Ribeiro

Ao longo de 2007 foram realizados um seminário e um workshop a
respeito do GHG Protocol, com o objetivo de apresentar a
metodologia para empresas interessadas em desenvolverem
inventários de gases de efeito estufa de seus processos produtivos, e
incorporarem a questão das mudanças climáticas em suas políticas,
estratégias e sistemas de gestão. O evento contou com a presença de
líderes do governo, expoentes nacionais e internacionais,
representantes de universidades, organizações não-governamentais
e empresas, entre elas, Petrobras, Natura, Bradesco e Votorantim.
________________________________________
Realização: GVces e WRI
Apoio Institucional: WRI, WBCSD, CEBDS
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REINO UNIDO, Cambridge. Reuniões com parceiros internacionais. 9 e 10
de agosto. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

PORTUGAL, Lisboa. Conferência Banca e Seguros, Ambiente e Sociedade. 5
a 6 de novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro (palestrante)

Participantes do International Forum on
Applied Sustainable Development

José D. G. Miguez

HOLANDA, Amsterdam. Reunião com parceiros internacionais. 12 de
novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

FRANÇA, Paris. Reunião com a Agence Française de Développement (AFD).
13 de novembro. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

FRANÇA, Paris. Conferência TBLI Paris. 14 a 15 de novembro. Realização:
Brooklyn Bridge-TBLI Group. Representante do GVces: Gladis Ribeiro

Mario Monzoni

ARGENTINA, Buenos Aires. Capacitação em Compras Sustentáveis –
Metodologia Marrakesh Task Force - ONU. 19 a 21 de novembro.
Realização: Governo Suíço. Novembro. Representante do GVces: Luciana
Stocco Betiol

Sherbrooke - Roberta Simonetti e Basheer
Habib - BK Global (Ontario, Canada)
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Equipe

Coordenação
Mario Monzoni - Coordenador
Professor da FGV-EAESP. Coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP. Doutor
em Administração Pública e Governo na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas (EAESP-FGV). Mestre em Administração de Política Econômica pela School of International and
Public Affairs (SIPA), da Columbia University, Nova York, EUA. Mestre em Finanças Públicas pela
FGV-EAESP. Bacharel em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Especializado em
Sustentabilidade, Finanças e Economia do Meio Ambiente, Mario foi coordenador do Projeto
Eco-Finanças da OSCIP Amigos da Terra – Amazônia Brasileira de 2000 a 2003. Tem passagem pelo
Departamento de Pesquisa do Banco Mundial e dois anos de trabalho na Coordenação Financeira do
Consórcio Gerenciador do Projeto de Despoluição do Rio Tietê. Como pequeno-empresário, teve
experiência na área de consultoria financeira e é sócio da Venturas e Aventuras Turismo, operadora de
ecoturismo, ramo que atua, direta ou indiretamente, há 20 anos.

Gladis Ribeiro - Diretora Executiva
Mestre em Economia Política Internacional pela London School of Economics (LSE) e Economista pela
Faculdade de Ciencias Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Minas Gerais. Responsável pelo
setor de comunicação do Projeto Eco-Finanças(EF) da ONG Amigos da Terra-Amazônia Brasileira (ADT)
entre 2001 e 2003. Como especialista em finanças, trabalhou para líderes do mercado de media
internacional como BBC (Londres e EUA) e CBS (EUA). Iniciou sua carreira no mercado financeiro como
gerente corporate no Citibank, tendo ainda trabalhado para o Lloyds Bank e Banco Nacional,
acumulando sete anos de experiência neste segmento.

Sustentabilidade Global e Consumo Sustentável
Rachel Biderman – Coordenadora de Sustentabilidade Global e Consumo
Sustentável
Advogada, bacharel em direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito Internacional, com
enfoque na área ambiental, pela Washington College of Law, American University. Mestre em Ciência
Ambiental pela USP. Doutoranda em Administração Pública na EAESP-FGV. Coordena o módulo
ambiental do curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Sustentabilidade do GVpec. É professora
licenciada de Direito Ambiental e Problemas Ambientais Contemporâneos no Senac. Especialista em
mudanças climáticas globais, atua no tema desde 1998, tendo integrado equipe de coordenação do
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas entre 2001/2002. É uma das funadoras do Observatório do
Clima – Rede Brasileira de ONGs e Movimentos Sociais em Mudanças Climáticas. Especialista em
Consumo Sustentável, elaborou estudos e cursos sobre o tema junto ao Ministério da Educação, Instituto
de Defesa do Consumidor (IDEC), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Instituto
Pró-Sustentabilidade. Nos Estados Unidos, trabalhou para as organizações WWF e Center for
International Environmental Law (CIEL). É membro dos conselhos do Greenpeace e IDEC.

Política Municipal sobre Mudanças Climáticas
No início de 2007, a Prefeitura de São Paulo, aceitou o
desafio de realizar uma política de mudanças climáticas
para o município, ao participar de encontro dos 40
prefeitos das maiores cidades do mundo em Nova
Iorque. A tarefa de dar início à formulação da política
coube à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Por solicitação da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, com apoio do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), o GVces coordenou a
equipe técnica que formulou documento de justificativa
e um anteprojeto de Lei Municipal sobre Mudanças
Climáticas, em parceria com a ICLEI – Governos Locais
pela Sustentabilidade.

A construção do Projeto de Lei (PL) envolveu consultores
de diversas áreas como transporte, energia, saúde e meio
ambiente. O PL foi submetido à consulta pública em
setembro de 2007, tendo sido posteriormente enviado
para avaliação pelo Gabinete do Prefeito de São Paulo,
para subsequente encaminhamento à Câmara de
Vereadores para votação. O projeto foi acompanha de
amplo estudo para embasar a tomada de decisão dos
gestores públicos.
O exemplo da cidade de São Paulo é pioneiro no país, no
âmbito dos governos locais.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: PNUMA e PMSP-SVMA

Fabio Feldmann | Eduardo Jorge

9
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Programa

Sustentabilidade Global
As grandes ameaças ao planeta demandam soluções criativas e duradouras. É esse o desafio da área de Sustentabilidade
Global junto ao setor público, privado e à sociedade civil.
A área temática de Sustentabilidade Global estimula a sensibilização e articulação de atores relevantes nos temas das
mudanças climáticas, biodiversidade, recursos hídricos, dentre outros temas ambientais. O enfoque é no
acompanhamento e proposição de políticas públicas, na promoção de soluções inovadoras de mercado e na
aproximação entre atores públicos e privados na busca de soluções compartilhadas.

Luciana Stocco Betiol – Pesquisadora
Pesquisadora responsável pelo programa de Consumo Sustentável do Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces). Advogada, Bacharel em Direito formada pela
PUC/SP, Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/SP, Máster em Direito Ambiental pela
Universidad Complutense de Madrid e Mestre em Direito Civil pela PUC/SP. Sócia fundadora da Associação
Nacional de Arquitetura Bioecológica – ANAB-BRASIL e responsável pelo núcleo jurídico. Monitora do
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas - GV/PEC em Gestão de Sustentabilidade.
Foi professora Assistente no curso de pós-graduação "lato sensu" em Direito Civil - Escola Paulista de
Advocacia - Instituto dos Advogados de São Paulo (2004). Foi professora Assistente no curso de
pós-graduação "lato sensu" em Direito Administrativo Contratual promovido pela Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas – GVLaw. Foi Professora Assistente de graduação em Direito Civil da
Pontifícia Universidade Católica / SP. Atuou como advogada associada do Lima Gonçalves, Jambor,
Rotenberg & Silveira Bueno Advogados, e no Ávila, Nogueira, Miguel Neto e Aidar Advogados.

Deborah Baré Hübner – Pesquisadora
Destaques
Lançamento da iniciativa GHG Protocol de metodologia para inventário de emissões de gases do efeito estufa
Construção participativa de anteprojeto de lei de Política Municipal de Mudanças Climáticas para São Paulo
Desenvolvimento de Critérios para Seleção de Projetos Ambientais para a Bolsa de Valores Sociais e
Ambientais da BOVESPA

Bacharel em Ciência da Terra pela Universidade de São Paulo e pós-graduanda em Gestão da
Sustentabilidade pela FGV – EAESP. No GVces, desenvolve atividades como a elaboração de critérios para
a seleção de projetos prioritários na área ambiental; identificação de impactos econômicos e
socioambientais ocasionados por explorações minerais, entre outras.Trabalhou com gerenciamento de
projetos de investigação e remediação de áreas contaminadas para grandes empresas químicas e
petroquímicas no Estado de São Paulo. Tem passagens pela Petrobrás e CETESB, em que participou de
vistorias de áreas contaminadas e avaliação de pareceres técnicos.

Rafael Saghy - Pesquisador-Assistente

Bolsa de Valores Sociais & Ambientais da Bovespa
A Bovespa, enquanto ator de destaque na sociedade brasileira, promove ações na área de sustentabilidade. Em 2007,
um de seus projetos, a Bolsa de Valores Sociais, ampliou seu alcance. Passou a incluir em seu portfólio projetos na área
ambiental e adotou novo nome, Bolsa de Valores Sociais e Ambientais (BVSA). O GVces foi convidado a participar da
estruturação da dimensão ambiental da nova BVSA.
A atuação do GVces envolveu o desenvolvimento de critérios para a seleção dos projetos ambientais, bem como a
determinação das áreas temáticas que devem receber apoio da BVSA. Após diversos encontros com a equipe e
dirigentes da iniciativa dentro da BOVESPA, bem como levantamento do estado da arte da literatura sobre o tema,
realização de workshops e entrevistas, foi definido pela BOVESPA que a BVSA passaria a apoiar projetos nas seguintes
áreas temáticas: educação para sustentabilidade, mudanças
climáticas, recursos hídricos, cidades sustentáveis e
biodiversidade e florestas. A iniciativa consiste numa grande
vitrine de projetos, em que doadores podem ”comprar“
ações, num ambiente que simula operações de mercado,
visando, porém, apoiar iniciativas socioambientais. Grandes
empresas têm “comprado ações“ socioambientais da BVSA,
cujos investimentos são posteriormente transferidos e
investidos nos projetos escolhidos.
________________________________________
Realização: GVces
Parceiros: Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)

Aluno de graduação de Engenharia Ambiental do Centro Universitário Senac. No GVces, atua na
elaboração e implementação de critérios de sustentabilidade para Licitações Públicas, na análise de ciclo
de vida de materiais, e no Programa New Ventures. Trabalhou no Centro de Apoio Operacional de
Urbanismo e Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, onde acompanhou vistorias, analisou
documentações e contribuiu na elaboração de pareceres técnicos finais.
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Sustentabilidade Empresarial
Roberta Simonetti - Coordenadora do Programa de Sustentabilidade Empresarial
Bacharel e Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências (Área: Física e sub
área: Física das Partículas Elementares) e Doutora em Ciências (Área: Física e sub área: Mecânica
Estatística) pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Possui Especialização em Gestão de
Sustentabilidade pela EAESP-FGV. Desde 2006 é coordenadora executiva do Índice de Sustentabilidade
Empresarial da Bovespa (ISE). Atuou por nove anos em uma instituição financeira internacional, nas áreas
de gerenciamento de riscos de mercado e análise quantitativa. Previamente desenvolveu atividades no
campo educacional, ministrando aulas de física e participando da elaboração do curso de Física do
Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho.

7

Como reconhecimento de seu trabalho, o GVces foi convidado a
participar de audiência pública no Congresso Nacional, realizada
pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, a fim
de opinar a respeito da incorporação de critérios ambientais na
legislação nacional de licitações.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: PNUMA e PMSP - SVMA

Prefeito Gilberto Kassab | Prof. Francisco S. Mazzucca

Renata Loew – Pesquisadora

Cursou especialização em Gestão em Sustentabilidade pelo GVpec.
Tem bacharel em administração de empresas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). No
GVces, desenvolveu atividades na área das Finanças Sustentáveis antes de atuar no Programa de
Sustentabilidade Empresarial. Trabalhou com Inteligência Competitiva na Bunge Alimentos e com
Marketing de Produtos na Johnson & Johnson, Também é aluminus da AIESEC-FGV, onde atuou durante a
graduação.

Finanças Sustentáveis
Renata Brito - Coordenadora do Programa Finanças Sustentáveis
Doutoranda em Administração de Empresas pela FGV-EAESP. Master in Business Administration MBA pela
Rotterdam School of Management - Erasmus Graduate School of Business- Holanda.
Administradora de Empresas pela FGV-EAESP. No campo de investimentos socialmente responsáveis,
desenvolveu propostas para instituições financeiras e fundos de investimento pela Brooklyn Bridge Triple Bottom Line Investments, Amsterdã - Holanda. Trabalhou na Amigos da Terra - Amazônia Brasileira
como coordenadora de Implementação do Projeto Balcão de Serviços para Negócios Sustentáveis.
Especialista na área financeira, trabalhou nove anos no Citibank e BankBoston, desenvolvendo projetos
de financiamento, leasing e operações estruturadas com funding local e internacional. Foi responsável
pelo gerenciamento da carteira de financiamentos de clientes corporativos.

Projeto Licitação Sustentável
Parceria GVces, ICLEI, Governos de Estado e Governo Britânico
A convite do ICLEI, o GVces faz parte de um grupo de trabalho interinstitucional, com a presença de técnicos do
governo, entidades não-governamentais e especialistas, com o intuito de gerar ferramentas e apoiar a formulação de
políticas públicas de licitação sustentável, em projeto piloto com os governos dos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
e prefeitura de São Paulo.
O projeto teve início em 2007, com desdobramentos em 2008. A participação do GVces inclui pesquisa de produtos
sustentáveis no mercado, capacitação de compradores públicos e formuladores de políticas, construção de ação
estratégica e política no tema, realização de seminários e workshops, além da reedição do Manual de Compras
Públicas Sustentáveis.
________________________________________
Realização: GVces e ICLEI
Parceiros: Prefeitura do Município de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Governo do Estado de Minas Gerais,
Governo Britânico - DEFRA

Patricia Berardi - Pesquisadora
Doutoranda da Linha de Gestão Ética, Socioambiental e de Saúde pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo – Fundação Getulio Vargas, foi pesquisadora-bolsista do CNPq durante Mestrado,
tendo como principal foco, estudos sobre a Ética Empresarial e Desenvolvimento Sustentável; é
professora convidada dos cursos In-company da Fundação Getulio Vargas em Finanças Sustentáveis;
realizou cursos de extensão no Centro de Empreendedorismo Social Administração do Terceiro Setor –
CEATS – Fundação Instituto de Administração – FIA/USP e Engenharia Financeira e Gestão de Riscos pela
Fundação Getulio Vargas. Formada em Administração de empresas pela Fundação Armando Álvares
Penteado – FAAP.
Trabalhou em 4 multinacionais, tendo iniciado a vida profissional em auditoria e consultoria pela Arthur
Andersen S/C com enfoque em empresas do mercado financeiro, atuou como analista de crédito na
Seguradora Brasileira de Fianças – Banco Pactual, especializando-se no produto de Seguro-Garantia, no
qual desenvolveu grande experiência junto ao mercado segurador nas empresas AGF Seguros, Chubb
Seguros e Mapfre Seguradora de Garantias e Crédito. Depois de 12 anos atuando junto ao mercado
financeiro versou dedicação a projetos sociais, tendo ajudado a fundar a Associação Meu Direito de
Crescer – Abrigo para menores em situação de risco, como trabalho voluntário.

Marcelo Takaoka

Robert Chapman

Laura Valente

Eduardo Jorge

Stela Goldenstein
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Programa

Consumo Sustentável
O caminho para a sustentabilidade depende de um profundo comprometimento entre setor privado, poder público e
sociedade civil.
A área de Consumo Sustentável do GVces estimula políticas e práticas socioambientais nas compras e contratações do
setor público e privado, além de disseminar informações a respeito de produtos e serviços sustentáveis e a conscientização
do público consumidor.

Destaques

Gabrielle Oliveira – Pesquisadora
Bacharel em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Concluiu
Especialização em Gestão de Sustentabilidade do GVpec. Concluiu o curso sobre Global Affairs da New
York University. No GVces, atua no projeto New Ventures e em atividades ligadas às Finanças
Sustentáveis e Microfinanças, tema de sua tese de conclusão de curso, indicada para o prêmio do
Conselho Nacional de Economia. Trabalhou na área de marketing da Procter & Gamble e inteligência do
consumidor na Warner Bros. Na Aiesec, onde foi diretora-voluntária, foi responsável pelo processo de
seleção de estudantes.

Felipe Oliveira - Assistente de Pesquisa
Aluno de Graduação em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da FGV. Atua na elaboração e desenvolvimento de atividades na área de Finanças Sustentáveis
do Gvces.

Proposta de alteração da lei de licitação do município de São Paulo para inclusão de critérios ambientais
Avaliação e estudo comparativo dos preços de produtos sustentáveis
Treinamentos em licitação sustentável para técnicos de governo
Participação em audiência pública no Congresso Nacional a respeito da introdução de critérios ambientais na
Lei de Licitações

Pedro Calandrino - Assistente de Pesquisa
Aluno de Graduação em Economia na Escola de Economia de São Paulo da FGV. Atua na elaboração e
desenvolvimento de atividades na área de Finanças Sustentáveis do Gvces.

Levantamento de produtos sustentáveis em todo o Brasil (segundo metodologia desenvolvida pela equipe de
Consumo Sustentável)
Participação em palestras

Produção Sustentável
André Carvalho – Coordenador de Produção Sustentável

Licitação Sustentável – Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS)
O GVces vem trabalhando desde 2004 junto a governos em todo o
país com o objetivo de implementar políticas e práticas de licitação
sustentável.
Em 2007, numa parceria com ICLEI - Governos Locais pela
Sustentabilidade - e o apoio do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), o GVces construiu, em conjunto com o
grupo de trabalho de licitação sustentável da Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo (Projeto Ambientes
Verdes e Saudáveis – PAVS), uma proposta de política municipal de
licitação sustentável, a ser incorporada na lei de licitações do
município.
No processo, o GVces realizou um amplo levantamento de produtos
sustentáveis disponíveis no mercado para incorporação no sistema
de compras da prefeitura, além de uma análise comparativa de
preços de produtos tradicionais e potenciais substitutos
sustentáveis, para avaliação da pertinência de compras
emblemáticas por parte de tomadores de decisão do governo
municipal. O GVces organizou eventos de sensibilização e participou
de cursos de capacitação de técnicos governamentais sobre o tema.

Coordenador de Produção Sustentável, Empreendedorismo e Cadeias de Valor do Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVces). Professor colaborador dos cursos GVpec - Gestão Em Sustentabilidade e GVpec
- Relações Internacionais: Cultura, Política e Negociações. Especialista em relações entre comércio
internacional e meio ambiente e em cadeias de suprimento sustentáveis. Mestre e Doutorando em
Administração de Empresas – Linha de Gestão Socioambiental na EAESP-FGV. Engenheiro pela Faculdade
de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, Mestre em Administração de Empresas na
EAESP-FGV. Entre 2001 e 2004, coordenou as atividades de Desenvolvimento Institucional da ONG
Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, onde fomentou projetos ligados à produção e consumo
sustentáveis, além de desenvolver iniciativas de empreendedorismo e disseminação de informação sobre
a Amazônia Legal. Entre 1997 e 2000, atuou na Shell e na Cargill.

Educação
Jeovan de Carvalho Figueiredo
Professor do Departamento de Administração da Produção e Operações da EAESP-FGV. Mestre em
Engenharia de Produção pela UFSCar. Doutorando em Administração de Empresas pela EAESP-FGV.
Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Administração, Economia e Gestão de
Sustentabilidade. Enquanto pesquisador e consultor, realizou trabalhos para organizações públicas e
privadas, e ainda, para organizações não governamentais (ONGs). Atuou em projetos de pesquisa
fomentados por CAPES, CNPq e GVpesquisa. Autor de mais de duas dezenas de artigos publicados em
congressos e revistas acadêmicas. Co-autor do livro "Clusters Empresariais no Brasil", publicado pela
editora Saraiva.
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Projeto Especial – Indicadores de Juruti

Agradecimentos Especiais aos Parceiros e Apoiadores

Cecília Ferraz - Coordenadora Executiva do Projeto Diagnóstico e Monitoramento da
Dinâmica de Juruti e Entorno, realizado pela FGV para a ALCOA.
Ecóloga pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/Rio Claro, foi diretora de Ecossistemas do IBAMA,
diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, coordenou a supervisão
de programas do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e o Programa de Educação Ambiental da
Prefeitura Municipal de Bauru.

Claudia Moreira Borges - Pesquisadora
Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Mestre em
Organizações pela Universidade de São Paulo, foi bolsista FAPESP na área de Desenvolvimento Local e
Avaliação de Políticas Públicas. Como consultora, realizou diversos trabalhos para prefeituras do estado de
Mato Grosso do Sul; trabalhou na Subsecretaria de Apoio a Gestão Estratégica – SECOGE, em projetos
prioritários do governo do estado. Como pesquisadora, participa do Grupo de Sistemas da FEARP (USP); já
desenvolveu projetos de pesquisas nas áreas de Avaliação de Cursos de Especialização em
Administração, Cadeias Produtivas, Comportamento do Consumidor de Produtos Alimentícios, Agropolo,
O papel das pequenas e médias empresas (PME) e a Visão Sistêmica e Avaliação de Políticas Públicas.
Professora, já lecionou em faculdades de administração.

Tecnologia da Informação
Alex Hübner
Analista de Sistemas pelo IBTA – Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada e Gestor de Comércio
Eletrônico pela Anhembi Morumbi, conta com 10 anos de experiência em desenvolvimento de
aplicativos web e tecnologia da informação. Tem passagens pelo Instituto Socioambiental e Amigos da
Terra – Amazônia Brasileira, além de ter prestado consultoria em desenvolvimento de aplicativos web para
instituições como FSC Brasil, Imaflora, World Resources Institute - WRI, Ministério do Meio Ambiente e
Correios. Desenvolveu projetos de infra-estrutura web para as empresas Porto Seguro Seguros, VR Vales,
Dedalus, Macromedia Inc., Hospital Samaritano, CCR – Companhia de Concessão de Rodoviárias, entre
outras.

Administrativo/ Institucional
Graziela Rodrigues - Assistente Administrativa
Desenvolveu trabalhos no Centro de Estudos de Ética nas Organizações da FGV e atuou também em ONGs
apoiando a elaboração de projetos e captação de recursos.

Aberje
APIMEC
Banco Itaú
Banco Real ABN AMRO
Bovespa
BSD-Brazil
CEBDS
Conservação Internacional – Brasil
Consulado Americano em São Paulo
Editora Abril - Revista Exame
FEBRABAN
Finep – Ministério da Ciência e Tecnologia
Flora e Fauna International
FSC-Brasil
Fundação ABN AMRO
GVpesquisa
Global Reporting Initiative
Governo Britânico – DEFRA
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade
IFC - International Finance Corporation
Imaflora
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
Instituto Ethos

International Finance Corporation
Natura Cosméticos
Omnia Minérios S/A (ALCOA)
PNUMA - Programa das Nações Unidas Para o Meio
Ambiente
Real Microcrédito
SEBRAE-SP
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo
– SMA/SP
Secretaria de Planejamento do Estado de Minas
Gerais – SEPLAG
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do
Município de São Paulo – SVMA
SERASA
Sustainable Finance LTD
UNEP-FI
Unibanco
UniEthos
Universidade de Delft – Holanda
USAID
World Business Council for Sustainable Development
- WBCSD
World Resources Institute – WRI

Agradecimentos Especiais ao Conselho Consultivo
Fabio Feldmann
Heloisa Bedicks
Luiz Maia
Paulo Vanca
Ricardo Young
Sergio Esteves
Tamas Makray

Apresentação
O ano de 2007 celebrou o quarto aniversário do GVces e a sua consolidação como um centro de referência em
sustentabilidade dentro e fora do país. A incorporação da temática nos processos de tomada de decisão dos setores
público e privado tem crescido vertiginosamente, e o sucesso de nosso Centro está diretamente relacionado a essa
dinâmica social. Contribui para isso também o apoio que a Diretoria da EAESP e a Presidência da Fundação Getúlio
Vargas conferem às atividades e iniciativas do GVces.

Relatório de Atividades 2007

Daniela Paschoal Sanches – Assistente-administrativa
Graduada em Turismo pela Universidade do Grande ABC. Técnica em Processamento de Dados. Já
trabalhou no Banco Santander Banespa e na empresa telefônica Tim, além de ter atuado no Programa de
Gestão Pública e Cidadania da FGV.

Página 22

Estamos acompanhando os desafios de formulação de políticas e implementação da sustentabilidade que se
impõem às empresas e ao setor público. E procuramos apoiar, de forma criativa, processos inovadores dentro de
empresas de diferentes setores, bancos públicos e privados, ONGs, governos e também na academia.

Amália Safatle – Editora

As áreas de atuação escolhidas pelo GVces acompanham as necessidades da sociedade por conhecimento e
instrumentos para a gestão da sustentabilidade. Atuamos com a demanda e a oferta, procurando estimular, nas
pontas, a produção sustentável e o consumo responsável. Procuramos também apontar para os grandes desafios
planetários, demonstrando que a sociedade só terá sucesso na fase de transição de paradigma de desenvolvimento
que vive, se promover ações de forma coordenada, multidisciplinar e participativa, envolvendo todos os atores
relevantes.

Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É
editora-fundadora da revista Página 22 e colunista quinzenal da revista eletrônica Terra Magazine, do
portal Terra, na área de meio ambiente. Trabalhou cerca de dez anos na revista CartaCapital, onde foi
repórter (1996-99) e editora de Economia (2000-2005), além de colunista na área socioambiental
(1998-2005). Também atuou como repórter no jornal Gazeta Mercantil e como assessora de
comunicação da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais. Recebeu premiações do
Instituto Ethos, Bovespa e Conservation International.

O aperfeiçoamento constante do Curso de Especialização em Gestão de Sustentabilidade do GVpec (pós-graduação
lato senso) e a sua crescente procura por alunos de alto nível, interessados em atuar de forma mais contundente
dentro de suas instituições, é prova de que há espaço para a produção e disseminação de conhecimento no tema da
sustentabilidade e suas interfaces com meio ambiente, governança corporativa, justiça social e desenvolvimento
econômico.
As realizações acumuladas e desenvolvidas ao longo do ano de 2007 só foram possíveis
graças ao trabalho, profissionalismo, e porque não dizer, à militância dos colaboradores
do GVces, coração e pulmão do Centro. Agradeço também aos membros do Conselho
do GVces, que dedicam seu tempo e atenção ao Centro e a uma causa maior chamada
desenvolvimento sustentável. Por fim, muito obrigado a todos que nos apoiaram com
idéias, críticas e recursos financeiros, que enriqueceram e viabilizaram o conjunto de
atividades que realizamos.
Convido a todos a passearem por nosso relatório, buscando viver conosco as aventuras
da sustentabilidade e compreender as soluções que propomos à sociedade.
Boa leitura,
Mario Monzoni

O GVces trabalha para a mudança de paradigma de desenvolvimento da sociedade atual, por meio de
ações coordenadas, multidisciplinares e participativas, que visam incorporar aos contextos empresarial e
das políticas públicas os princípios da sustentabilidade. Criado em 2003 como uma iniciativa da Fundação
Getúlio Vargas, o GVces atua por meio de pesquisas, capacitação e disseminação de conhecimento em
cinco áreas temáticas: Produção Sustentável, Sustentabilidade Empresarial, Finanças Sustentáveis,
Sustentabilidade Global e Consumo Sustentável.

Flavia Pardini – Editora
Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em
Economia pela Eastern Michigan University. É editora-fundadora da revista Página 22. Nos EUA, foi
correspondente da revista CartaCapital e assistente editorial da Earth and Planetary Science Letters. No
Brasil, foi repórter de Economia de CartaCapital, integrou a equipe que iniciou o serviço em português da
Reuters e foi repórter e editora do InvestNews, serviço online da Gazeta Mercantil. Foi premiada pelo
Instituto Ethos e com o Citigroup Journalistic Excellence Award em 2005.

Flavio Lobo - Editor
Graduado em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, é editor da revista Página 22 e professor de
jornalismo da Facamp (Faculdades de Campinas). Foi editor da revista CartaCapital, repórter do jornal
O Estado de S. Paulo e colaborador do jornal Folha de S. Paulo e da revista Educação.

Marco Cançado - Editor de Arte
Com 16 anos de experiência em artes gráficas e edição de arte, desenvolveu projetos gráficos e trabalhou
em diversas publicações das editoras Abril e Globo, entre outras. Criou projetos para livros, logotipos e
trabalha também com animação.
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Bruno Bernardi - Editor de Fotografia
Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dedica-se à
fotografia desde 1997. Estudou técnicas fotográficas na School of Visual Arts em Nova York. Em 2005
obteve o titulo de especialista em Comunicação e Artes pelas Faculdades Senac de Comunicação e Artes
de São Paulo e, em 2005, lançou seu primeiro livro – Da Cor: trinta fotografias. Além de colaborar para a
Página 22, atua como fotógrafo publicitário e desenvolve trabalho pessoal voltado para a busca poética
dentro da linguagem fotográfica.

José Genulino Moura Ribeiro – Revisor
Graduado em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é revisor e
checador da revista CartaCapital. Foi chefe de revisão da revista Época e revisor das revistas Veja e Exame,
da editora Scipione e da agência Agnelo Pacheco.

Bel Brunharo – Coordenadora de Produção
Com 15 anos de experiência no mercado editorial, trabalhou nas redações das revistas Vogue Brasil,
CartaCapital e Five Star. Fez parte da equipe que desenvolveu o projeto CD-Rom “História da Fotografia” –
Senac Fuji. Atuou também na área de comunicação e marketing, atendendo clientes como Ibmec-TE,
Coca-Cola, Itaú, O Jornal – SBHCI e o site do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da USP.

André Almeida - Comercial
Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) com
especialização em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Também concluiu a
especialização em Administração para Organizações do Terceiro Setor do GVpec, e cursa Gestão em
Sustentabilidade do GVpec.

Conteúdo
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Apresentação
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Parceiros e Apoiadores
Conselho Consultivo

6
7

Consumo Sustentável
Licitação Sustentável – Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS)
Projeto Licitação Sustentável – Parceria GVces, ICLEI, Governos de Estado e Governo Britânico

8
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Sustentabilidade Global
Bolsa de Valores Sociais & Ambientais da Bovespa
Política Municipal sobre Mudanças Climáticas
A Metodologia de Inventário de Gases de Efeito Estufa “GHG Protocol”
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14
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Sustentabilidade Empresarial
Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE)
Guia Exame de Sustentabilidade
Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade com GRI | Grupos de Trabalho GT GRI G3 |
Workshop Emergence of GRI Institutions: World vs. Brazil
Produção Sustentável
Empreendedorismo e Cadeias de Valor | New Ventures Brasil
Série de Pesquisas: Cadeias de Valor e Biodiversidade

Janaina Tokitaka - Ilustradora
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Cursa o último ano do bacharelado em Gravura da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de
São Paulo. Ilustrou para diversas editoras, entre elas Companhia das Letras, Edições SM e Editora Moderna.
É colaboradora do suplemento infantil “Folhinha” do jornal Folha de S. Paulo.
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Finanças Sustentáveis
Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF)
Comitê de Mercado de Capitais | Comitê de Princípios do Equador | Comitê de Microfinanças |
Princípios do Equador
Parceria GVces e FEBRABAN | Natural Value Initiative | Fórum de Microfinanças de São Paulo
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Programas Especiais
Indicadores de Juruti e Entorno - Pará
Revista Página 22
Especialização em Gestão de Sustentabilidade - GVpec
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Publicações
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Presença Internacional
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Equipe
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