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Apresentação

Revolução Industrial, século XVIII ...
Nascia um novo modo de produção, que iria influenciar
o mundo inteiro, com a fabricação de mercadorias em
escala, o emprego de novas tecnologias e a ampliação de
mercados consumidores para produtos industrializados.
Mas não foi só isso.
Desde então, o mundo da produção em escala também
passou a gerar impactos negativos sobre o planeta e a
sociedade. No século XX, evidências desse processo
estavam presentes na água, no ar, na terra e na saúde das
pessoas e culminaram no estado de crise socioambiental
do século XXI.
É o ápice da história da sociedade de consumo e seu
crescente apego aos excessos, em que os hiperconsumistas
não só vivem os efeitos da degradação do meio ambiente
mas sentem também o impacto das dividas crescentes, e
quiçá, de uma ausência de sentido comunitário e de valores
perenes...

A gravidade da situação, a ampliação do
conhecimento e a maior consciência das pessoas
resultam da percepção de que a sociedade não
mais aceita que externalidades negativas lhe sejam
lançadas impunemente. É nesse contexto que é
criado o GVces.
Seu objetivo é responder à necessidade de empresas,
financiadores, acionistas, dirigentes, seguradores,
consultores e auditores de entender, medir e avaliar
riscos e oportunidades associados a áreas de
impacto aparentemente não financeiras, como meio
ambiente, responsabilidade social e governança
corporativa. Cenário que aponta para a inevitabilidade
da integração de princípios de sustentabilidade às
estratégias de negócio das companhias. Para tanto,
o GVces concentra sua atuação em três grandes
áreas - Pesquisa, Capacitação e Comunicação, por
meio de diferentes programas e atividades.
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No ano de 2008, muitos foram
os caminhos percorridos
para cumprir essa missão

Em 2008 o GVces completou cinco anos de
existência como centro de referência em sustentabilidade
dentro e fora do país.

Seja nos momentos de crescimento

econômico, seja no período de crise financeira, a incorporação de
princípios de sustentabilidade socioambiental nos processos de
tomada de decisão dos setores público e privado tem sido um
movimento crescente que revela o porquê do sucesso de nosso
Centro. Contribui para isso também o apoio que a Diretoria
da EAESP e a Presidência da Fundação Getulio Vargas
conferem às atividades e iniciativas do GVces.

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.
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.

O aperfeiçoamento constante do curso
de pós-graduação lato sensu Gestão de Sustentabilidade, que
passa a ter o formato de MBA a partir de 2009, e a sua crescente
procura por alunos de alto nível, interessados em atuar de
forma mais contundente dentro de suas instituições, são a
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 2008 só foram possíveis graças ao
trabalho, profissionalismo, e porque não dizer, à militância
dos colaboradores do GVces, coração e pulmão do Centro.
De grande importância também é a dedicação dos membros
do Conselho do GVces a uma causa maior chamada
desenvolvimento sustentável.

Sem falar em todos que nos

apoiaram com ideias, críticas e recursos financeiros,
que enriqueceram e viabilizaram o conjunto
de atividades que realizamos.

Convido todos a passearem por estas
páginas, acompanhando conosco as aventuras da
sustentabilidade e compreendendo as soluções que
propomos à sociedade. Boa leitura.
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Em 2008, as iniciativas que permitiram ao GVces alcançar seu objetivo envolveram o treinamento de agentes públicos e
privados sobre finanças, compras e licitações sustentáveis, bem como sobre ferramentas, como a metodologia GRI para
relatórios de sustentabilidade e o GHG Protocol para inventários de emissão de gases de efeito estufa. Além disso, O
GVces deu continuidade ao trabalho com ferramentas de avaliação e indicadores de referência sobre sustentabilidade
empresarial, como é o caso do ISE-Bovespa e do Guia Exame de Sustentabilidade. Destacam-se ainda as discussões
e eventos promovidos no âmbito do Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF) acerca de critérios
socioambientais em decisões de negócios.
Pequenos e médios empreendimentos também são alvo/objeto da ação do GVces, uma vez que realiza treinamentos,
processos de mentoring e abre interface com investidores para novos empreendimentos sustentáveis. Outra frente
importante consolidada pelo Centro em 2008 foi a da ação em escala local, com o processo de construção de indicadores
de sustentabilidade na região de Juruti, no Estado do Pará. O trabalho está se revelando um case emblemático da relação
entre empresas, comunidades e ambiente.
A criação do Catálogo Sustentável foi outra medida de destaque, uma vez que ajuda a orientar consumidores, órgãos
públicos e iniciativa privada sobre a compra de produtos sustentáveis. O GVces deu início ainda a outra frente de ação,
passando a gerenciar com o CEAPG o projeto Rede Amigos da Amazônia para compra de madeira legal.

Desta vez a ação do GVces em relação a políticas públicas destacou-se especialmente no contexto das mudanças
climáticas, área que está associada a uma nova realidade de riscos e competitividade econômica global. O Centro foi
o facilitador da ação do Observatório do Clima para um processo de consulta pública e elaboração de um documento
sobre Contribuições a uma Política Nacional de Mudanças Climáticas, encaminhada ao Congresso Nacional em novembro.

Tudo isso com a produção de bibliografia relevante e apresentação de trabalhos em eventos de destaque,
como o Global Forum América Latina. Em 2008, outro indicador de êxito na área acadêmica foi a criação de
uma segunda turma para o curso de Especialização em Gestão de Sustentabilidade, coordenado pelo GVces.

Finalmente, cabe destacar a estruturação de uma área de comunicação transversal às ações do Centro, dedicada a ampliar
o diálogo e a difusão de informação com diversos públicos, por meio de novos produtos e novas estratégias, bem como a
consolidação da revista Página22 como principal veículo de imprensa sobre sustentabilidade no Brasil. A repercussão das
ações do GVces na mídia está publicada na área institucional do site. Em 2008, foram mais de 100 inserções na grande
imprensa e mídia especializada.
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Consumo Sustentável

Se hoje os impactos socioambientais estão muito ligados à demanda de consumo de pessoas e empresas, nada melhor do
que contribuir para uma nova atitude na hora de consumir.
O 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.

• Lançamento, em 15/4, do Catálogo Sustentável, que alcançou em seis meses mais de 40 mil acessos, no Brasil, nos
EUA e em Portugal, cujo objetivo é apontar produtos e serviços que têm algum critério de sustentabilidade ambiental
www.fgv.br/ces/cs
• Levantamento de produtos sustentáveis em todo o Brasil, disseminação das informações para governos e setor privado,
através do Catálogo Sustentável
• Avaliação e estudo comparativo dos preços de produtos sustentáveis
• Treinamentos em licitação sustentável para técnicos dos governos de São Paulo e Minas Gerais – parceria com a
organização internacional ICLEI-LACS (Governos Locais pela Sustentabilidade) – e o município de São Paulo
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Consumo Sustentável

• Construção de parceria com entidades vinculadas à construção civil – entre elas SINDUSCON, CBCS e AsBEA – para a
divulgação de práticas de construção sustentável e de produtos sustentáveis no setor
• Em dezembro, o GVces, em parceria com o CEAPG, lança projeto Rede Amigos da Amazônia (RAA), para estimular
governos e empresas na prática de compra de madeira originaria de manejo sustentável, com legalidade garantida
www.fgv.br/ces/raa
• Está em fase de negociações a Iniciativa Nacional de Compras Públicas Sustentáveis, projeto para capacitação de
governos subnacionais em parceria com Ministério do Meio Ambiente e PNUMA
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Finanças Sustentáveis

Dinheiro, a mola do mundo. A crise financeira que eclodiu em 2008 e a crise ambiental que já se arrastava há décadas deram
um sinal claro de que esse ditado deveria ser revisto. Desde seu nascimento, o GVces sempre buscou estimular o setor
financeiro para o importante papel de construção de uma sociedade mais sustentável.
A área de Finanças Sustentáveis apoia a indústria financeira na adoção de critérios socioambientais para suas decisões
sobre políticas de riscos e novas oportunidades de negócio, além de iniciativas de educação e busca pela evolução dos
conceitos de responsabilidade socioambiental.

• Pesquisa sobre Investimento Socialmente Responsável (SRI)
• Oficinas de treinamento em finanças sustentáveis para as comissões de sustentabilidade da Febraban
• Fórum Paulista de Microfinanças (18/9, FGV-SP)
• Encontros dos Comitês de Mercado de Capitais e de Microfinanças do Fórum Latino-Americano sobre Finanças
Sustentáveis (LASFF), iniciativa em parceria com o International Finance Corporation (Banco Mundial)
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Finanças Sustentáveis

• Ação de informação e conscientização de investidores a empresas que porventura apresentam trabalho análogo ao
escravo em suas cadeias (LASFF)
www.fgv.br/ces/lasff
• Participação no evento Café com Sustentabilidade na Febraban para apresentação e discussão sobre o LASFF
• Capacitação de gestores e profissionais do mercado financeiro durante treinamento realizado no Unibanco no segundo
semestre de 2008
• Participação ativa na coordenação e verificação da dimensão “Ambiental para Instituições Financeiras”, no ISE – Bovespa
• Participação no debate do PRI no Brasil, com apoio do HSBC
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Produção Sustentável
e Cadeias de Valor

Estender os princípios de sustentabilidade por toda a cadeia produtiva – como nas fases de manejo de recursos naturais e
processamento de matérias-primas que serão usadas na fabricação de um produto final – é uma iniciativa fundamental para
evitar impactos socioambientais negativos relacionados à produção.
O GVces investiga e promove práticas socioambientalmente adequadas ao longo de cadeias produtivas, atuando junto com
diferentes atores econômicos, tais quais empresas de diversos setores e portes, ONGs e comunidades.
O Centro tem se dedicado ao mapeamento de ações e práticas e à estruturação de critérios e indicadores para avaliação
das empresas no que tange ao desempenho na proteção da biodiversidade.

• Programa New Ventures Brasil (NVB) de apoio ao empreendedorismo sustentável
www.fgv.br/ces/new-ventures
• Chamada para Planos de Negócios atingindo cerca de 150 empreendedores, de todas as regiões do país
• Seleção de oito empreendimentos para o processo de mentoring, que apoia o amadurecimento dos modelos de
negócio, e apresentação dos empreendimentos no V Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis (11/12), no
Auditório da BMF&Bovespa
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Produção Sustentável
e Cadeias de Valor

• Evento Inovação e Biodiversidade: a Perspectiva da Certificação (3/12), em parceria com Imaflora, Imazon e Inobi, na
FGV-SP, com a participação de grandes empresas do setor de cosméticos, do farmacêutico e de alimentos
• Adaptação e aplicação, em empresas brasileiras, da metodologia The Natural Value Initiative, de avaliação de riscos e
oportunidades em biodiversidade para o setor financeiro, focando inicialmente as cadeias produtivas relacionadas ao
agronegócio brasileiro
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Sustentabilidade
Empresarial

O ano de 2008 deixou mais claro para os homens de negócios que a sustentabilidade poderia ser uma resposta convergente
para diferentes desafios: enfrentar a crise financeira, responder à demanda social por garantias à vida no planeta e ao
bem-estar das gerações futuras e se adaptar às restrições ambientais impostas pela crescente mudança do clima e pelo
esgotamento de recursos naturais. Isso tudo num contexto em que o conceito de sustentabilidade já representava para o
setor empresarial uma nova abordagem para se fazer negócios, com inclusão social, respeito à diversidade cultural e aos
interesses de todos os envolvidos, a otimização do uso de recursos naturais e a redução do impacto sobre o meio ambiente.
Essas premissas estiveram presentes em ações de destaque do GVces em 2008:
• Revisão da metodologia e do conjunto de indicadores (questionário) do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa
(ISE) – www.fgv.br/ces/ise
• Análise do desempenho (quantitativo e qualitativo) das empresas candidatas a integrar a carteira ISE 2008
• Elaboração do questionário para avaliação das empresas para o Guia Exame de Sustentabilidade (em parceria com a Editora Abril)
• Coordenação (em parceria com Instituto Ethos e BSD) do segundo Grupo de Trabalho (GT) para disseminação e capacitação na
metodologia de elaboração de relatórios de sustentabilidade da GRI, do qual participaram 16 grandes empresas, e preparação
do terceiro GT
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Sustentabilidade Global

As grandes ameaças ao planeta demandam soluções criativas e duradouras. Para alcançá-las, o GVces estimula a sensibilização
e articulação de atores relevantes do setor público, privado e da sociedade civil nos temas das mudanças climáticas, da
biodiversidade, dos recursos hídricos, entre outras abordagens ambientais. O enfoque é no acompanhamento e proposição
de políticas públicas, na promoção de soluções inovadoras de mercado e na integração entre atores públicos e privados.

• Lançamento em 12/5 do Programa Brasileiro GHG Protocol de inventários de gases-estufa, em parceria com MMA,
CEBDS, WRI e WBCSD
• Auxílio na elaboração e disseminação do conteúdo da Política Municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo,
atualmente em tramitação na Câmara dos Vereadores, projeto de lei que tomou o número 530/2008
• Facilitação do processo de elaboração e consulta pública em diversas capitais brasileiras ao documento Contribuições
ao Processo Legislativo de uma Política Nacional de Mudanças Climáticas, no âmbito do Observatório do Clima,
encaminhado ao Congresso Nacional em 26/11
• Entrega de Proposta de Anteprojeto de Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas ao Congresso Nacional e ao
Executivo, em evento da Frente Parlamentar Ambientalista em 26 de novembro de 2008
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Sustentabilidade Global

• Lançamento de site do Observatório do Clima, contendo informações atualizadas sobre ações de ONGs e movimentos
sociais brasileiros e internacionais na matéria, bem como notícias sobre as principais questões sob debate, no âmbito
dos regimes internacionais e regionais
www.fgv.br/ces/oc
• Lançamento de blog no site do Observatório do Clima, que veicula notícias atualizadas das negociações internacionais
• Apoio ao lançamento do relatório da Confederação da Indústria Britânica sobre custos e benefícios de redução de
emissões no país (3/9) e do relatório brasileiro do Carbon Disclosure Project 2008 (5/11, FGV-SP)
• Estudo para construção de modelo de Fundo Estadual de pagamento por serviços ambientais, para a Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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Projetos Especiais
Educação

Em 2008, as atividades de educação do

GVces

estiveram concentradas na coordenação do curso
de Especialização em Gestão de Sustentabilidade,
que no final do ano foi transformado em MBA. O
currículo do curso abrange os temas de atuação
do Centro. Outra frente de destaque em Educação

• Ampliação do curso de Gestão de Sustentabilidade para
duas turmas, com mais de 110 candidatos inscritos.
• Processo de transição do curso Gestão de Sustentabilidade
para a formatação de um MBA – Executivo, vinculado ao
IDE/SP.

foram as atividades do Global Forum América Latina.

• Responsabilidade acadêmica e logística pelo Global Forum

Realizado em parceria com a UnIndus, o evento teve

América Latina e subsequentes encontros Call for Action.

sua primeira edição em Curitiba, no mês de junho,
e já se tornou o maior e mais relevante fórum sobre
sustentabilidade reunindo academia, iniciativa privada
e poder público no Brasil.
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Projetos Especiais
Indicadores de Juruti

Juruti
Pará

Construir indicadores de sustentabilidade a partir da visão da população local se tornou mais uma linha de ação do GVces, por
meio do projeto Indicadores de Juruti. O desafio é estabelecer um sistema de monitoramento do desenvolvimento de Juruti
e entorno, no Pará, com o objetivo de mapear as transformações advindas da chegada do empreendimento de mineração
da ALCOA no município e fomentar a reflexão sobre as políticas públicas e atuação da sociedade civil e da própria empresa.
O projeto teve início em 2007 e faz parte de uma proposta de modelo de desenvolvimento local sustentável elaborado em
2006 pelo GVces, World Resources Institute e Funbio.

• Oficinas de trabalho em Juruti, Santarém e Belém, para a construção da matriz dos indicadores de desenvolvimento: o
que é desenvolvimento, o que é importante acompanhar no desenvolvimento de Juruti e onde monitorar
• Processo de consulta pública envolvendo mais de 300 lideranças de 98 comunidades rurais de Juruti e contribuições
de todo o país por meio de ferramenta eletrônica no site do projeto
• Reunião pública para consolidação da plataforma dos indicadores de Juruti
• Pesquisa em Juruti sobre as percepções locais das relações do município com o seu entorno
• Definição das métricas para os indicadores e levantamento das fontes de informação
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Projetos Especiais
Comunicação

Para comunicar melhor tudo o que faz, o GVces iniciou em maio de 2008 a estruturação de sua área de Comunicação,
envolvendo produção de conteúdo, tecnologia e design e o gerenciamento de produtos como sites e materiais impressos,
e promovendo o diálogo entre as equipes do Centro e também com parceiros externos e a imprensa.
Essa área do GVces gera e gerencia o conteúdo de websites ligados a projetos e programas de sua responsabilidade.
Mais informações podem ser obtidas nos links:
• www.fgv.br/ces

– Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP – FGV

• www.fgv.br/ces/oc

– Observatório do Clima

• www.fgv.br/ces/cs

– Catálogo Sustentável

• www.fgv.br/ces/new-ventures

– New Ventures Brasil

• www.fgv.br/ces/pagina22

– Revista Página 22

• www.fgv.br/ces/lasff

– Fórum Latino-Americano sobre Finanças Sustentáveis

• www.fgv.br/ces/raa

– Rede Amigos da Amazônia
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Projetos Especiais
Revista Página22

Uma das interfaces de comunicação do GVces, Página22 completou dois anos em setembro de 2008, reafirmando o papel
de referência para tomadores de decisão e formadores de opinião nas áreas de sustentabilidade.
Por meio da publicação de 11 edições mensais, também contribuiu para disseminar entre estes formadores de opinião
dos vários setores da sociedade a visão do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) sobre o tema. De forma
aprofundada e com um conteúdo diferenciado, abordou tópicos que foram das práticas empresariais, políticas públicas e
ação da sociedade civil a questões de comportamento, comunicação e arte.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, a ex-ministra Marina Silva e o especialista Simon Zadek são algumas das
personalidades entrevistadas.
No fim do ano, a revista Página22 passou por uma reformulação do projeto gráfico e estabeleceu novas diretrizes para
a abordagem editorial, que resultaram em uma renovação da publicação em 2009 e também na abertura do conteúdo
eletrônico da revista na internet.
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Publicações
Os estudos que apoiaram as ações do GVces em 2008 foram levados a público por meio de participação em congressos
e da publicação de artigos e livros.

Imagens: Mato Grosso do Sul

Além da troca de informações entre os integrantes do LASFF e o avanço na pesquisa sobre SRI, o Programa Finanças
Sustentáveis do GVces abriu a oportunidade para que integrantes da FGV/EAESP apresentassem trabalhos no Fórum
Paulista de Microfinanças:
• Modelos de integração entre correspondentes e microfinanças – Prof. Eduardo Diniz
• Bancarização e telefonia celular: oportunidades e desafios – Prof. Adrian Cernev
O trabalho com os temas das compras e licitações sustentáveis têm gerado uma atividade de pesquisa contínua pelo GVces
que em 2008 resultou na elaboração do paper “Políticas públicas sustentáveis como incentivo à inovação e à produção
sustentável”, de autoria de Rachel Biderman e Luciana Betiol, apresentado no Global Forum América Latina, em junho. Houve
também a publicação da segunda edição do Guia de Compras Públicas Sustentáveis, do Centro junto com a editora da FGV.
Parte da série de pesquisa “Cadeias de Valor e Biodiversidade”, foi publicado no primeiro semestre de 2008, em parceria
com a Conservação Internacional, o estudo “Análise dos impactos socioeconômicos e ambientais do complexo minerosiderúrgico de Mato Grosso do Sul (CMS-MS)”, de autoria de André Carvalho (EAESP), Mario Monzoni (EAESP) e Deborah
Baré Hübner (GVces). Artigos decorrentes desse projeto de pesquisa também foram apresentados no Global Forum América
Latina, no mês de junho, e no XI Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais (SIMPOI
2008), no mês de agosto.
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Publicações

Com base nos trabalhos e estudos realizados pelo GVces para a elaboração do ISE Bovespa, Roberta Simonetti e Renata
de Brito, ex-pesquisadora do Centro, produziram o artigo “Benchmarking para investimentos socialmente responsáveis: ISE,
a experiência brasileira”, apresentado no Global Forum.
Artigo publicado por Rachel Biderman Furriela nos Anais do III Encontro de Administração Pública e Governança (ENAPG),
organizado pela ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Salvador-BA, novembro
de 2008 –, com o título - “Políticas Públicas em Mudanças Climáticas Globais e o Consumo de Veículos: A importância da
Ação no Nível Local”.
Publicação, no âmbito do projeto de elaboração da Política Municipal de Mudanças Climáticas, da exposição de motivos
que deram origem ao PL de Mudanças Climáticas. Publicação, no âmbito do projeto de elaboração da Política Municipal de
Mudanças Climáticas, das possibilidades de MDL para o Município de São Paulo.
Lançamento do livro Juruti Sustentável: Uma proposta de modelo para o desenvolvimento local, que resgata os resultados
de uma ampla pesquisa realizada em 2006 pelas equipes do GVces e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio),
sob coordenação geral de Maristela Bernardo e apoio da ALCOA.
Numa parceria entre o GVces e o ICLEI, foi lançada em 2008 a segunda edição do Guia de Compras Públicas Sustentáveis.
Esta versão traz a descrição de novos casos de boas práticas públicas e privadas dentro do tema das compras sustentáveis,
bem como atualização legislativa sobre o assunto.

22

Disseminação

Em 2008 foi lançado o novo website do programa New Ventures Brasil, com apoio do Banco Real e da Natura, e realizado
debate sobre as perspectivas de investimentos em negócios sustentáveis no país, durante o V Fórum de Investidores em
Negócios Sustentáveis. (www.fgv.br/ces/nvb)
Patricia Berardi participou do I Ciclo Bradesco de Diálogos com Stakeholders que reuniu professores e pesquisadores de
instituições de ensino superior – FIA, Fundação Dom Cabral, FGV (GVCes e Centro de Estudos em Microfinanças), MOT, Saint
Paul Institute of Finance, SENAC, USP.
A equipe de Consumo Sustentável participou de diversos eventos, entrevistas presenciais e escritas para mídias de interesse
no tema, como a TV Cultura e o GloboNews, bem como levando o debate sobre compras públicas sustentáveis aos setores
bancário federal e hospitalar estadual. Uma ferramenta valiosa para as atividades foi o site Catálogo Sustentável, lançado no
primeiro semestre de 2008. (www.fgv.br/ces/cs)
Participação do Prof. Mario Monzoni no “Seminário Comércio Varejista e Sustentabilidade”, da Fecomercio, sobre o tema
sustentabilidade nas empresas.
Participação de Roberta Simonetti como palestrante no “I Seminário Internacional de Sustentabilidade” (APIMEC – MG) e na
Reunião do Comitê de Responsabilidade Socioambiental (UDOP – Araçatuba).
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Disseminação

Palestra de David Cooperrider sobre “Investigação Apreciativa”, na FGV.
A elaboração e o processo de consulta pública relacionados à proposta da Política Nacional de Mudanças Climáticas do
Observatório do Clima alcançou enorme repercussão na mídia, somando mais de 100 inserções em veículos de grande
imprensa e na mídia especializada em sustentabilidade. Houve ainda a palestra de Angaangaq, do povo Eskimo Kalaallit,
da Groenlândia, sobre mudanças climáticas no Ártico (20/8, FGV-SP) e o lançamento do website Observatório do Clima
(www.fgv.br/ces/oc) .
O Global Forum América Latina abriu a oportunidade de professores, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil e de
outros países submeterem e apresentarem papers sobre variados assuntos. Do total de 118 resumos expandidos submetidos
aos 69 especialistas que compuseram o grupo de jurados, 68 foram selecionados para exposição no evento. Do GVces,
além da apresentação de três papers mencionados na seção Publicações, também houve a apresentação do estudo “O
microcrédito tem impacto na renda? Evidências do Programa São Paulo Confia”, de autoria dos professores Mario Monzoni
e Jeovan Figueiredo, da EAESP.
Lançamento do site do Projeto Juruti em junho de 2008 e elaboração e publicação de cartilha comunitária dos indicadores
de Juruti.
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Equipe
Coordenação
Integraram a equipe do GVces em 2008:

Mario Monzoni
Coordenador
Professor da FGV-EAESP. Coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces). Responsável pelas
atividades de pesquisa, capacitação e comunicação do GVces, nas áreas de finanças sustentáveis, empreendedorismo sustentável
e cadeias de valor, consumo sustentável e mudanças climáticas; educação para a sustentabilidade e sustentabilidade e inovação.
Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP. 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. Foi Coordenador do Projeto Eco-Finanças, uma iniciativa da ONG Amigos da
Terra – Amazônia Brasileira, que tem como objetivo último encorajar instituições financeiras a incorporarem considerações sociais
e ambientais em seus processos de tomada de decisão. Treinou mais de 20 instituições financeiras sobre riscos e oportunidades
ambientais. Concebeu e aplicou 60 sessões de treinamento de quatro horas para mais de 1.200 gerentes do Banco Real.
Especializado em Sustentabilidade, Finanças e Economia do Meio Ambiente, Mario 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 em que atua há 18 anos.
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Equipe
Coordenação

Foto: Renata Ursaia

Rachel Biderman Furriela
Coordenadora Adjunta
Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito Internacional, com enfoque na área
ambiental, pela American University - Washington College of Law, Mestre em Ciência Ambiental pela USP. Atualmente, é
Doutoranda em Administração Pública e Governo na EAESP-FGV e professora de Direito Ambiental e Problemas Ambientais
Contemporâneos no SENAC. Professora colaboradora no curso de pós-graduação do GVpec no Curso de Gestão em
Sustentabilidade.
Especialista em mudanças climáticas globais, vem atuando no tema desde 1998, tendo integrado equipe de coordenação
do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, em 2001 e 2002, e do Observatório do Clima – Rede Brasileira de ONGs
e Movimentos Sociais em Mudanças Climáticas.

Especialista em Consumo Sustentável, tendo elaborado estudos e

cursos no tema, para o Ministério da Educação, o IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e o Instituto Pró-Sustentabilidade (IPSUS). Nos Estados Unidos trabalhou para as organizações
WWF e CIEL – Center for International Environmental Law. É autora do livro Democracia, Cidadania e Proteção do
Meio Ambiente, publicado em 2002 pela Ed. Annablume; co-autora dos livros infantis Patrulheiros do Clima da Terra,
Ed. Nativa , 2003, e dos livros Guardiões da Camada de Ozônio e Guardiões da Mata Atlântica. Autora de diversos
artigos em revistas e periódicos nas temáticas de Mudanças Climáticas, Consumo Sustentável e Direito Ambiental.
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Equipe
Sustentabilidade Global
Coordenação até novembro 2008 – Rachel Biderman

Juarez José Ferraz de Campos

Deborah Baré Hübner

Rafael Saghy

Coordenador

Pesquisadora

Pesquisador-Assistente

Possui graduação em Engenharia

Bacharel em Ciências da Terra

Aluno de graduação de Engenharia

Mecânica pela Universidade Estadual

pela Universidade de São Paulo.

Ambiental do Centro Universitário

Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995)

No GVces, desenvolve atividades

Senac.

e especialização em pós-graduação

como a elaboração de critérios para

elaboração e implementação de

em

Escola

a seleção de projetos prioritários

critérios de sustentabilidade para

Superior de Propaganda e Marketing

na área ambiental; identificação

Licitações

(1998).

de

Administração
Atua

pela

principalmente

nos

impactos

temas: Desenvolvimento sustentável,

socioambientais

Energia, Meio Ambiente, Indicadores.

por

econômicos

explorações

No

GVces,

Públicas,

atuou

na

na

análise

e

de ciclo de vida de materiais,

ocasionados

e no Programa New Ventures.

minerais,

Trabalhou no Centro de Apoio

entre outras. Já trabalhou com

Operacional de Urbanismo e Meio

vistoria de áreas contaminadas e

Ambiente do Ministério Público

avaliação de pareceres técnicos

de São Paulo, onde acompanhou

na

vistorias, analisou documentações

CETESB,

tendo

passagens

também pela Petrobras e Essencis.

e
de

contribuiu
pareceres

na

elaboração

técnicos

finais.
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Equipe
Consumo Sustentável

Luciana Stocco Betiol

Camila Haddad

Coordenadora

Assistente de pesquisa

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, Mestre em Direito Civil pela PUC/SP e doutoranda em
Direitos Difusos e Coletivos pela PUC/SP.

Graduada

Coordenadora do programa de Consumo Sustentável e vice-coordenadora do
curso de MBA em Gestão de Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas.
Sócia-fundadora da Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica – ANABBRASIL e responsável pelo núcleo jurídico. Foi monitora do Programa de

promoção

Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas – GVpec em Gestão de
Sustentabilidade; professora-assistente no curso de pós-graduação lato sensu
em Direito Civil – Escola Paulista de Advocacia – Instituto dos Advogados
de São Paulo (2004); professora-assistente no curso de pós-graduação lato
sensu em Direito Administrativo Contratual promovido pela Escola de Direito
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas – GVLaw; professora-assistente
de graduação em Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica/SP. Foi
advogada associada do Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg & Silveira Bueno
Advogados. Trabalhou no Ávila, Nogueira, Miguel Neto e Aidar Advogados.
Foi advogada júnior no escritório Renan Lotufo Advogados Associados.
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em

Administração

de

Empresas pela FGV-EAESP e aluna
de
na
na

Publicidade
ECA-USP.
de

Fundação

e

Propaganda

Trabalhou

com

negócios
Artemisia,

a

sociais
onde

desenvolveu Planos de Negócios
para empreendedores das áreas
de

cultura

e

diversidade

racial.

Participou do comitê de organização
da III Assembleia Mundial da Global
Campaign for Education. Também
trabalhou com pesquisa de mercado
na Unilever Brasil. No GVces atua
nos Programas de Sustentabilidade
Global

e

Consumo

Sustentável.

Equipe
Consumo Sustentável
Rede Amigos da Amazônia

Sustentabilidade
Empresarial

Adriana Imparato

Roberta Simonetti

Pesquisadora – Coordenadora de projeto

Coordenadora

Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em

Bacharel e Licenciada em Física pela Universidade de

Jornalismo, pela Faculdade Cásper Líbero. Foi uma das

São Paulo, Mestre em Ciências (área: Física; subárea:

coordenadoras especialistas da campanha da Amazônia

Física de Partículas Elementares) e Doutora em Ciência

do Greenpeace Brasil. Antes disso, atuou por sete anos

(área:

como jornalista em grupos de comunicação como OESP

Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Possui

Mídia/ESTADÃO e Rede Bandeirantes de Televisão.

Especialização em Gestão de Sustentabilidade pela

Atualmente coordena o projeto da Rede Amigos da

EAESP-FGV. Desde 2006 é coordenadora-executiva

Amazônia, que reúne e capacita governos municipais e

do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa

estaduais comprometidos em desenvolver um modelo de

(ISE). Atuou por nove anos em instituição financeira

compras responsáveis de madeira nativa como forma de

internacional, nas áreas de gerenciamento de riscos de

eliminar o consumo público de madeira ilegal. Estima-se

mercado e análise quantitativa. Previamente desenvolveu

que um terço de toda a madeira nativa comercializada

atividades no campo educacional, ministrando aulas de

no país seja consumido pelo poder público e que 80%

física e participando da elaboração do curso de Física

do mercado interno de madeira esteja na ilegalidade.

do Telecurso-2000, da Fundação Roberto Marinho.

Física;

subárea:

Mecânica

Estatística)

pelo

29

Equipe
Sustentabilidade
Empresarial

Erica Miranda de T. Gallucci

Veridyana de Oliveira Cesar

Pesquisadora

Pesquisadora Assistente

Graduada em Administração de Empresas com ênfase em

Graduada em Administração Pública pela FGV-

Análise de Sistemas, atuou quatorze anos no desenvolvimento

EAESP.

de sistemas e coordenação de projetos de consultoria,

Empresarial do CES. Já trabalhou na área de

em empresas nacionais

Responsabilidade

e multinacionais,

dos setores

Atua

nos

de

Socioambiental

socioambientais.

da Artemisia, sendo suas atividades relacionadas

corporativa para processos de TI. Especialista em Gestão de

à

de Sustentabilidade Empresarial do GVces, participando da
construção e revisão de indicadores de sustentabilidade
nas dimensões social, ambiental e econômico-financeira.
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também

empreendedores

da

a

com

em Sarbanes-Oxley e na implementação de governança

Trabalhou

e

Itaú

quatro anos trabalhou com auditoria interna e externa

de

microcrédito

do

projetos

rede

a

Sustentabilidade

financeiro, farmacêutico, petroquímico e de serviços. Durante

Sustentabildade, integra atualmente a equipe do programa

ligados

projetos

na

produtos
equipe

organização.

Equipe
Produção Sustentável,
Empreendedorismo e
Cadeias de Valor

Finanças Sustentáveis

André Carvalho

Patricia C. Berardi

Coordenador

Pesquisadora

Professor do Departamento de Administração
da Produção e Operações Industriais da EAESPFGV e Coordenador de Produção Sustentável,
Empreendedorismo e Cadeias de Valor do Centro de
Estudos em Sustentabilidade (GVces). Especialista
em relações entre comércio internacional e meio
ambiente e em sustentabilidade e cadeias de
suprimento. 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 EAESPFGV. 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.

Doutoranda da Linha GESS – Gestão Ética, Socioambiental
e Saúde pela EAESP/FGV. Mestre em Administração pela
EAESP/FGV. Professora convidada dos cursos de extensão
da Fundação Getulio Vargas. Formada em Administração
de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado –
FAAP. Trabalhou em quatro multinacionais, tendo iniciado em
auditoria e consultoria com enfoque em empresas do mercado
financeiro, atuou como analista de crédito, desenvolveu
grande experiência no mercado segurador. Depois de 12 anos
atuando no mercado financeiro versou dedicação a projetos
sociais, como voluntária em administração de abrigo para
menores. No GVces – FGV/EAESP apoia pesquisas e projetos
especiais para fins acadêmicos sobre o desenvolvimento
sustentável. Patricia é autora do artigo “Responsabilidade
Socioambiental: o novo modelo de gestão”, que integra o
livro MBA Executivo, organizado pelo Prof. Antonio Pires. É
também responsável pela elaboração e condução do Curso
de Extensão em Gestão Ambiental no Instituto do Legislativo
Paulista (ILP), da Assembleia Legislativa de São Paulo.
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Equipe
Projeto Especial
Indicadores de Juruti

Cecília Ferraz

Claudia Moreira Borges

Coordenadora

Pesquisadora

Ecóloga

Estadual

Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Mato

Paulista – UNESP/Rio Claro, foi diretora de

Grosso do Sul (UFMS), Mestre em Organizações pela Universidade

Ecossistemas do IBAMA, diretora do Fundo

de São Paulo, foi bolsista FAPESP na área de Desenvolvimento Local

Nacional do Meio Ambiente, do Ministério

e Avaliação de Políticas Públicas. Como consultora, realizou diversos

do Meio Ambiente, coordenou a supervisão

trabalhos para prefeituras do estado de Mato Grosso do Sul; trabalhou

de programas do Fundo Brasileiro para a

na Subsecretaria de Apoio a Gestão Estratégica – SECOGE, em projetos

Biodiversidade (Funbio) e o Programa de

prioritários do governo do estado. Como pesquisadora, participa do

Educação Ambiental da Prefeitura Municipal

Grupo de Sistemas da FEA-RP (USP); já desenvolveu projetos de

de

Bauru.

pela

No

Universidade

Coordenadora-

pesquisas nas áreas de Avaliação de Cursos de Especialização em

executiva do Projeto Especial Diagnóstico

GVces

é

Administração, Cadeias Produtivas, Comportamento do Consumidor

e Monitoramento da Dinâmica de Juruti e

de Produtos Alimentícios, Agropolo, O Papel das Pequenas e

Entorno, realizado pela FGV para a ALCOA.

Médias Empresas (PME) e a Visão Sistêmica e Avaliação de Políticas
Públicas. Professora, já lecionou em faculdades de administração.
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Equipe
Projeto Especial
Indicadores de Juruti

Daniela Gomes Pinto

Marcio Halla

Allan Grabarz

Pesquisadora

Consultor e Pesquisador

Pesquisador Assistente

Geóloga pela Universidade de São Paulo,
jornalista pela PUC-São Paulo e Mestre
em Meio Ambiente e Desenvolvimento
pela London School of Economics and
Political Science, Reino Unido, como
bolsista do British Council. Atuou no
diagnóstico de áreas contaminadas
da CSD-GEOKLOCK, criou o site
www.amazonia.org.br de Amigos da Terra
Amazônia Brasileira e coordenou o Plano
de Manejo do Parque Nacional Cavernas
do Peruaçu, em Minas Gerais. Como
consultora, colaborou no levantamento
de indicadores ambientais do ISE e
com atividades do International Institute
for Environment and Development, de
Londres. Como pesquisadora, participou
do projeto Parcerias Florestais da USP.

Agrônomo pela Universidade Estadual
Paulista – UNESP/Jaboticabal, participou
de
programas
internacionais
de
formação em manejo de recursos
naturais e desenvolvimento sustentável.
Desde 1997 atua em organizações
sociais e comunidades tradicionais
rurais na assessoria de projetos
em agroecologia, manejo florestal,
ecoturismo de base comunitária e
negócios sustentáveis em geral. No Vale
do Ribeira, trabalhou com o Vitae Civilis,
a Gaia Ambiental, a Fundação Instituto
de Terras e como consultor em ONGs,
prefeituras e órgãos do governo estadual
e federal. Atuando nos últimos cinco
anos na Amazônia, região Oeste do Pará,
coordenou o Programa de Economia
da Floresta do Projeto Saúde e Alegria.

Formado em Comunicação
Social pela ESPM e cursando
atualmente as graduações de
Administração Pública (FGV) e
Filosofia (USP), Allan foi um dos
vencedores do GE Foundation
Scholar-Leaders
Program.
Integrante da ONG Children’s
International Summer Villages
(CISV), desenvolveu atividades
relacionadas
à
formação
de
lideranças,
resolução
pacífica
de
conflitos
e
educação para a diversidade
na Índia, México, Brasil e
Canadá. Após experiências
profissionais na área de
publicidade, Allan trabalha
no GVces no Projeto Juruti.
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Equipe
Comunicação

Ricardo Barretto

Rogério Bento

Gerente de Comunicação

Designer

Bacharel em Relações Internacionais pela PUC-SP, com

Designer especialista em criação visual para internet

especialização em Jornalismo Político (COGEAE-PUC), foi

e impressos, graduado em Editoração Eletrônica. No

jornalista do Instituto Socioambiental (ISA), sócio-fundador

GVces é responsável pela elaboração de materiais

da agência Cauxi, de comunicação para ONGs, e prestou

digitais

assessoria para outras organizações, como o Instituto Latino-

de licenciamento de marcas da Fundação Padre

Americano das Nações Unidas (Ilanud), dentro do projeto

Anchieta

“Mídia e Direitos Humanos”. Também atuou como repórter

trabalhos em agências de publicidade, design e

na grande imprensa, em veículos como a Agência Estado,

marketing.

na área de cultura e variedades, e no portal Tecto, com

atendeu a grandes clientes no desenvolvimento

o tema arquitetura e urbanismo. No GVces, é responsável

de material de apoio a pesquisas de mercado.

pela produção e revisão de conteúdo e aprimoramento
das diferentes ferramentas de comunicação do Centro,
bem como pelo gerenciamento dos sites ligados à
instituição e pela consultoria e o acompanhamento
das iniciativas de comunicação de cada programa.
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e

impressos.
–
No

TV

Já

atuou

Cultura.

Instituto

no

departamento

Desenvolveu

QualiBest

de

diversos
Pesquisas

Equipe
Administrativo

Daniela Paschoal Sanches

Graziela Rodrigues

Assistente Administrativa

Assistente Administrativa

Graduada em Turismo pela Universidade do Grande

Aluna de Administração de Empresas da Universidade

ABC. Técnica em Processamento de Dados. Já trabalhou

Presbiteriana Mackenzie. Desenvolveu trabalhos no Centro de

no Santander Banespa e na Tim, além de ter atuado

Estudos de Ética nas Organizações da FGV e atuou em ONGs

no Programa de Gestão Pública e Cidadania da FGV.

apoiando a elaboração de projeto e captação de recursos.
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Equipe
Revista Página22

Amália Safatle

Flavia Pardini

Editora

Editora

Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e

Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações

Artes da Universidade de São Paulo. É editora-fundadora

e Artes da Universidade de São Paulo e mestre

da revista Página22 e também colunista semanal da revista

em Economia pela Eastern Michigan University. É

eletrônica Terra Magazine, do portal Terra. Trabalhou cerca

editora-fundadora da revista Página22. Nos EUA, foi

de dez anos na revista CartaCapital, onde foi repórter (1996-

correspondente da revista CartaCapital e assistente

99) e editora de economia (2000-2005), além de colunista

editorial da Earth and Planetary Science Letters. No

na área socioambiental (1998-2005).

Brasil, foi repórter de Economia de CartaCapital, integrou

Também atuou como repórter no jornal Gazeta Mercantil e
como assessora de comunicação da Associação Brasileira
dos Analistas do Mercado de Capitais. Já recebeu
premiações do Ethos, Bovespa e Conservation International.
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a equipe que iniciou o serviço em português da Reuters
e foi repórter e editora do InvestNews, serviço on-line
da Gazeta Mercantil. Foi premiada pelo Instituto Ethos e
com o Citigroup Journalistic Excellence Award, em 2005.

Equipe
Revista Página22

Carolina Derivi

Bel Brunharo

Jaqueline Santiago

Repórter

Coordenadora de Produção

Relações Pública

Graduada em Jornalismo pela

Com 15 anos de experiência no mercado

Faculdade

editorial, trabalhou nas redações das

Aluna de graduação de Relações
Públicas da Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação

há

quatro

Cásper
anos

Líbero,

trabalha

na

revistas

Vogue

Brasil,

CartaCapital

cobertura de temas ambientais.

e Five Star.

Foi repórter do site Amazonia.

que desenvolveu o projeto CD-ROM

org.br, da ONG Amigos da Terra,

“História da Fotografia” – Senac Fuji.

e colabora com o portal Planeta

Atuou também na área de comunicação

Sustentável,

Abril,

e marketing, atendendo clientes como

onde mantém o blog Eco Balaio.

Ibmec-TE, Coca-Cola, Itaú, O Jornal –

da

Editora

Fez parte da equipe

SBHCI e o site do Núcleo de História
Indígena e do Indigenismo da USP.

– FAPCOM. Atua no GVces na
área de comunicação com o
gerenciamento de banco de dados,
atendimento aos leitores de Página
22, na prospecção de parcerias
para divulgação e distribuição da
revista e na divulgação interna e
externa de eventos relacionados
ao Centro de Estudos. Antes
trabalhou no Instituto Ethos de
Responsabilidade Social na área
de relacionamento com associados
e no Instituto de Defesa do
Consumidor (Idec) assessorando
a
coordenação
executiva.
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Equipe
Revista Página22

Marco Cançado

Bruno Bernardi

José Genulino Moura Ribeiro

Editor de arte

Editor de Fotografia

Revisor

Editor de arte com 16 anos de

Graduado em Ciências Biológicas pela

Graduado em Jornalismo pela

experiência

Universidade

em

Artes

Gráficas

Campinas

Escola de Comunicações e

e Edição de Arte. Desenvolveu

(Unicamp), dedica-se à fotografia desde

Estadual

de

Artes da Universidade de São

projetos gráficos e trabalhou em

1997. Estudou técnicas fotográficas na

Paulo. É revisor e checador da

diversas publicações das editoras

School of Visual Arts, em Nova York. Em

revista CartaCapital. Foi chefe

Abril e Globo, entre outras. Também

2005 obteve o título de especialista em

de revisão da revista Época

criou projetos para livros, desenhou

Comunicação e Artes pela Faculdade

e revisor das revistas Veja e

logotipos, realizou tratamentos e

Senac de Comunicação e Artes de São

Exame, da editora Scipione e

efeitos especiais em imagens, além

Paulo e, em 2005, lançou seu primeiro

da agência Agnelo Pacheco.

de trabalhar também com animação.

livro – Da Cor: trinta fotografias. Além de
colaborar para a Página22, atua como
fotógrafo

publicitário

e

desenvolve

trabalho pessoal voltado para a busca
poética dentro da linguagem fotográfica.
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Equipe
Educação

Tecnologia da Informação

Jeovan de Carvalho Figueiredo

Alex Hübner

Coordenador

Gerente de Tecnologia

Professor do Departamento de Administração da Produção

Analista de Sistemas pelo IBTA – Instituto Brasileiro de

e Operações da EAESP-FGV. Mestre em Engenharia de

Tecnologia Avançada e Gestor de Comércio Eletrônico

Produção pela UFSCar. Doutorando em Administração

pela Anhembi Morumbi, conta com 10 anos de experiência

de Empresas pela EAESP-FGV.Professor em cursos de

em desenvolvimento de aplicativos web e tecnologia da

graduação e pós-graduação em Administração, Economia

informação. Tem passagens pelo Instituto Socioambiental

e Gestão de Sustentabilidade. Como pesquisador e

e Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, além de ter

consultor, realizou trabalhos para organizações públicas e

prestado consultoria em desenvolvimento de aplicativos

privadas e ainda, para organizações não governamentais

web para instituições como FSC Brasil, Imaflora, World

(ONGs). Atuou em projetos de pesquisa fomentados

Resources Institute – WRI, Ministério do Meio Ambiente

por CAPES, CNPq e GVpesquisa. Autor de mais de

e Correios. Desenvolveu projetos de infraestrutura web

duas dezenas de artigos publicados em congressos

para as empresas Porto Seguro Seguros, VR Vales,

Clusters

Dedalus, Macromedia Inc., Hospital Samaritano, CCR –

Empresariais no Brasil, publicado pela editora Saraiva.

Companhia de Concessões Rodoviárias, entre outras.

e

revistas

acadêmicas.

Co-autor

do

livro
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