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Apresentação
A trajetória de seis anos do GVces encontrou em 2009 um
momento bastante diverso para debater e por em prática as
questões de sustentabilidade no Brasil. Se por um lado o país e o
mundo sofriam em diferentes graus o efeito da crise financeira,
por outro surgiu a oportunidade de inovação para as empresas
que buscavam vencer o desafio de uma economia retraída.
Além disso, 2009 foi marcado pela intensificação do debate
sobre mudanças climáticas, com a realização da COP-15, que
se tornou um grande guarda-chuva para abrigar uma série
de temas relacionados à sustentabilidade nas empresas, no
consumo, nas instituições financeiras, nas políticas públicas e na
educação. Temas trabalhados pelo GVces há mais de seis anos.
O resultado foi a ampliação das ações do Centro no ano que
passou. A começar pelas iniciativas relacionadas à mudança do
clima, como treinamento e apoio à elaboração dos primeiros
inventários corporativos de emissões de gases do efeito estufa

com a metodologia GHG Protocol no Brasil, a construção
de propostas de políticas públicas por meio da facilitação do
Observatório do Clima, e o lançamento da plataforma brasileira
Empresas pelo Clima, que reúne organizações de grande porte
para a construção da economia de baixo carbono.
As mudanças climáticas também foram foco das atividades de
Educação, como na realização de mais uma edição do Global
Forum América Latina, o evento que reúne academia e empresas
para discutir sustentabilidade, ou ainda a formação de mais uma
turma no MBA de Gestão em Sustentabilidade, que contou com
aulas magnas de José Eli da Veiga e Tarso Azevedo, especialistas
em mudanças climáticas no Brasil. As iniciativas de educação do
GVces envolveram ainda o apoio à EAESP/FGV para a inclusão
da escola no programa da ONU conhecido como Principles
for Responsable Management Education (PRME), bem como a
estruturação de uma nova disciplina eletiva: Formação Integrada
em Sustentabilidade (FIS).
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O ano de 2009 foi marcado ainda pela excelência de ações
já consagradas do GVces, como o apoio metodológico ao
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa,
o projeto de estímulo ao empreendedorismo New Ventures
Brasil, o mapeamento de produtos que seguem critérios de
sustentabilidade pelo Catálogo Sustentável e o apoio a iniciativas
em compras sustentáveis públicas e privadas. O Consumo
Sustentável foi alvo ainda do projeto Rede Amigos da Amazônia,
que busca assegurar a origem legal de madeira adquirida pelo
poder público e iniciativa privada.
Também com foco em sustentabilidade na região amazônica,
teve destaque em 2009 o projeto Indicadores de Juruti, um
levantamento construído de modo participativo junto à
população do município paraense, que servirá como base para
novos rumos de desenvolvimento da região onde está alocado
um grande empreendimento de mineração. O sucesso da
iniciativa resultou na formação de um novo programa no GVces,
o Desenvolvimento Local.

Tudo isso fundamentado em discussões coletivas dos integrantes
e convidados do Centro, muitas delas tornadas públicas pelas
edições da Revista Página 22 e pelos sites do GVces.
Convido todos a compartilharem nesse relatório a experiência
de mais um ano repleto de conquistas e aprendizados para o
GVces, para seus parceiros e para a sustentabilidade no Brasil.
Boa leitura!
Mario Monzoni
Coordenador Geral do GVces
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Desenvolvimento Local
O programa de Desenvolvimento Local do GVces foi estruturado
em 2009 a partir do projeto Indicadores de Juruti. Este último teve
por 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 mineração 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.
No segundo semestre de 2009, o programa Desenvolvimento
Local passou a atuar também na região afetada pelo complexo
hidrelétrico de Jirau, em construção no Estado de Rondônia.

Projeto Indicadores de Juruti/Alcoa
• Etapa final da identificação das fontes de informação locais e
instituições de pesquisa e coleta de dados via Internet, visitas
institucionais e oficinas

• Sistematização dos Indicadores de Juruti, com desenvolvimento
de um sistema de informações na Internet e uma publicação
impressa (www.fgv.br/ces/juruti/sistema)
Projeto Jirau Sustentável/ESBR
• Diagnóstico e recomendações para uma proposta de
desenvolvimento local sustentável para a região de instalação da
UHE Jirau, incluindo:
• Diagnóstico do contexto histórico, de políticas públicas, e das
áreas de economia, meio ambiente, ser humano e sociedade
• Estudo de vocação para o polo de desenvolvimento Nova Mutum
• Análise dos programas do Plano Básico Ambiental (PBAs)
O programa de Desenvolvimento Local contou com parceria
junto ao Centro de Estudos em Administração Pública e Governo
(CEAPG) para a pesquisa do entorno que definiu o território de
monitoramento dos Indicadores de Juruti, e do Centro de Excelência
em Logística e Cadeias de Abastecimento (CELOG) – para o estudo
de vocação da região de instalação do AHE Jirau
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Produção Sustentável

Sustentabilidade Empresarial
O conceito de sustentabilidade para o setor empresarial representa
uma nova abordagem para se fazer negócios envolvendo
aspectos como inclusão social, respeito à diversidade e o respeito
aos interesses de todos os públicos afetados pela sua atividade, a
otimização do uso de recursos naturais e a redução dos impactos
sobre o meio ambiente. Tudo isso, sem deixar de considerar os
resultados econômico-financeiros. Tendo esse contexto como
foco, as ações do programa Sustentabilidade Empresarial de
maior destaque em 2009 foram:
• Revisão da metodologia e dos indicadores do Índice de
Sustentabilidade Empresarial da BVMF (ISE)
• Realização da consulta pública sobre o questionário-base do ISE,
que contou com a participação de especialistas, representantes
das empresas e da sociedade civil
• Análise do desempenho das empresas participantes do processo
de seleção da carteira 2009/2010 do ISE
• Assessoria técnica do Guia Exame de Sustentabilidade

O GVces promove e apoia a inserção de aspectos socioambientais
nos modelos de negócio de atividades empresariais de diferentes
setores e portes, e em distintos estágios de evolução, estimulando
práticas sustentáveis no uso de recursos naturais, nos processos
produtivos e nas relações a cadeia produtiva e partes interessadas.
Destaques:
• Dois workshops
sobre
empreendedorismo
para a
sustentabilidade no contexto do programa New Ventures Brasil
www.fgv.br/ces/new-ventures
• Seleção de seis empreendimentos para a edição 2009 do NVB,
e realização de mentoring para aprimoramento de seus planos
de negócios
• Realização do VI Fórum de Investidores em Negócios
Sustentáveis (15/12 – Avaliação pelo Júri; 16/12 – Apresentação
ao público)
• A partir de setembro de 2009, as atividades do Programa
Produção Sustentável foram assumidas pelo Programa
Sustentabilidade Empresarial
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Sustentabilidade Global
• Lançamento em 8/11 da plataforma brasileira Empresas pelo
Clima, com foco na construção da economia de baixo carbono
no Brasil
• Finalização e divulgação dos primeiros inventários de gases do
efeito estufa, no contexto do Programa Brasileiro GHG Protocol,
e desenvolvimento da Especificação e da Ferramenta brasileiras
para novos inventários (parceria com MMA, CEBDS, WRI e WBCSD)
• Realização da etapa brasileira do relatório mundial sobre
obtenção sustentável de matéiras-primas, do Nature Value
Initiative (PNUMA / FFI)
• Minuta e realização de consulta pública sobre as leis de
mudanças climáticas e pagamento por serviços ambientais do
Amapá e Pará

A sociedade globalizada impõe ao planeta ameaças e impactos
que atingem diferentes regiões e cujo enfrentamento demanda
soluções criativas e duradouras.
Mudanças climáticas,
biodiversidade e recursos hídricos são alguns dos temas
acompanhados pelo GVces para a sensibilização e articulação de
atores relevantes do setor público, privado e da sociedade civil. O
objetivo é monitorar e apoiar a construção de políticas públicas
que viabilizem soluções inovadoras de mercado e a integração
entre atores públicos e privados.
• Facilitação do Observatório do Clima, com destaque para a
Mesa Redonda com Negociadores Brasileiros sobre a posição do
Brasil na COP-15 e a elaboração de documentos para uma política
climática consistente no país
• Projeto Visões Globais do Clima: consulta pública realizada
em 26/9, no Brasil e em outros 38 países, sobre o que cidadãos
esperam de seus governos na COP-15; resultados encaminhados
ao governo brasileiro
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Finanças Sustentáveis

Consumo Sustentável

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, que apoia a
indústria financeira na adoção de critérios socioambientais para suas
decisões sobre políticas de riscos e novas oportunidades de negócio.
Em 2009, esses objetivos se refletiram nas seguintes atividades:
• Oficinas de treinamento em finanças sustentáveis para instituições
financeiras, em parceria com a FEBRABAN
• Realização do Fórum Paulista de Microfinanças no mês de junho, em
parceria com o Centro de Estudos em Microfinanças (EAESP/FGV)
• Encontros dos Comitês de Mercado de Capitais e de Microfinanças
do Fórum Latinoamericano de Finaças Sustentáveis (LASFF), iniciativa
concebida em parceria com o IFC/Banco Mundial, e implementada em
2007
• Ação de informação e conscientização de empresas sobre o trabalho
análogo ao escravo nas cadeias produtivas (LASFF)
• A partir de setembro de 2009, as atividades do Programa Finanças
Sustentáveis foram assumidas pelo Programa Sustentabilidade
Empresarial

Trazer a sustentabilidade para a opção de consumo passa pela
disseminação de informações que permitam ao consumidor escolher
produtos e serviços que respeitam critérios socioambientais, bem
como o estímulo a políticas e práticas sustentáveis nas compras
e contratações do setor público e privado. Foram destaques em
2009:
• Última etapa do projeto “Fomentando Compras Públicas
Sustentáveis no Brasil”, em parceria com o ICLEI
• Incremento da plataforma eletrônica Catálogo Sustentável, com
análise e adição de novos produtos que respondem a critérios
ambientais e/ou sociais de sustentabilidade, exemplos de boas
práticas e publicações sobre o tema
• Participação, junto a outras instituições, no comitê de
desenvolvimento de critérios para o rótulo ecológico ABNT em
produtos de higiene pessoal
Rede Amigos da Amazônia
A RAA tem por objetivo estimular o poder público, a iniciativa
privada e os cidadãos a assegurarem a origem legal da madeira
que consomem. Para isso, o projeto vem estruturando uma rede
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As principais ações do projeto em 2009 foram:
• Ingresso do Estado do Acre e dos municípios de Belém, Rio
Branco e São Vicente, renovação da adesão de outros integrantes
e captação de recurso
• Adesão ao programa Madeira é Legal - organizado pelo WWF
Brasil, Sinduscon-SP, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura
de São Paulo – bem como acompanhamento técnico dos
compromissos desse protocolo

Divisores da

água

Fórum Mundial: floresta é peça-chave. Falta a sinapse política
Governo: tema está fora da agenda estratégica nacional
Serviços ambientais: experiências boas, mas poucas
Pequenas hidrelétricas: não tão inofensivas assim

• Reuniões da Comissão de Assuntos Técnicos Florestais do Estado
de São Paulo sobre o sistema CADMADEIRA e apoio a ações como
elaboração de critérios do selo Madeira é Legal para depósitos
ingressantes no cadastro
• Capacitação de servidores públicos sobre a questão da madeira
legal
• Realização conjunta com Greenpeace Brasil do evento
“Compromisso pelo Desmatamento Zero na Cadeia Produtiva da
Pecuária na Amazônia”

01_CAPA_FINAL_V2.indd 1

4/1/09 7:09:42 PM

PÁGINA 22 é uma publicação voltada para os dilemas do século
XXI e os desafios para que a humanidade caminhe em direção
ao século XXII com uma visão do mundo como um sistema
único – no qual os modelos econômicos só fazem sentido se
promoverem o bem-estar social e a manutenção das condições
naturais que garantem a vida na Terra.

Um dos elementos mais importantes para trilhar o caminho em
direção a um mundo mais sustentável é a garantia do acesso
à informação de qualidade e contextualizada, assim como
à discussão de alto nível sobre as intricadas relações entre
economia, meio ambiente e sociedade. Esse é o desafio de
PÁGINA 22 e a contribuição que esperamos dar na construção
de um futuro mais sustentável.
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Educação

A partir de setembro de 2009, os conteúdos impresso e digital
fundiram-se em uma plataforma multimídia, participativa e
interativa.
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O ano de 2009 trouxe uma série de novidades para a Página
22. Desde o novo projeto gráfico, com diagramação mais
arejada e referências à web, até uma nova orientação editorial,
aproximando a pauta e o conteúdo da revista do público leitor. Fez
parte dessa iniciativa a abertura integral do conteúdo da revista
na Internet, tornando o site um instrumento de democratização,
horizontalização e disseminação de sua mensagem. As inovações
são mais uma etapa da consolidação da Página 22 como o
principal fórum de debates no jornalismo brasileiro sobre os
caminhos para um século XXI mais sustentável - uma 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 mudanças climáticas, educação,
estado do capitalismo, diversidade, água, entre outros assuntos.

1982-1670

Revista Página22
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Economia verde

Quem está preparado?
ACHIM STEINER: ambiente impõe

mudanças inevitáveis aos negócios,
diz diretor do PNUMA
SETOR PRIVADO: iniciativas isoladas
evidenciam a falta de uma articulação
política nacional
EMPREENDEDORES: pequenos ganham

força com a urgência climática

Em 2009, as atividades de educação do GVces estiveram
concentradas na coordenação do curso de MBA em Gestão de
Sustentabilidade, cujo currículo atravessa os temas de atuação
do Centro, e na segunda edição do Global Forum América Latina,
realizado em parceria com a UnIndus em Curitiba. O evento já se
tornou o maior e mais relevante sobre sustentabilidade reunindo
academia, iniciativa privada e poder público no Brasil. Além disso,
a área de Educação do GVces assessorou a EAESP-FGV a avançar
no tema da sustentabilidade, no contexto de suas atividades
acadêmicas.
• Assessoria para vinculação da Escola à iniciativa da ONU conhecida
como PRME (Principles for Responsable Management Education)
• Estruturação da eletiva Formação Integrada para a Sustentabilidade
(FIS), oferecida aos alunos da graduação em Administração Pública,
de Empresas, Economia e Direito
• Segunda edição do Global Forum América Latina
• Assessoria ao SIMPOI na estruturação da área temática voltada
para meio ambiente, empreendedorismo e sustentabilidade

11

Comunicação
Muitas frentes foram abertas pelas ações de Comunicação do
GVces em 2009, que envolve ações de produção de conteúdo,
assessoria de imprensa e tecnologia da informação e design para
meio impresso e eletrônico. Desde a migração dos sites do Centro
para a plataforma PHP, de tecnologia aberta, e o desenvolvimento
e aprimoramento de sistemas e ferramentas eletrônicas, até a
atualização e melhoria de conteúdos já existentes e a produção
de novas páginas na web, totalizando onze sites no ar e dois
blogs. Todos podem ser acessados a partir do endereço:
www.fgv.br/ces. O período também foi dedicado à inserção do
Centro no universo das redes sociais, com a criação de páginas
no YouTube (vídeos), SlideShare (documentos pdf) e Podomatic
(áudio). Foram lançados tambéms dois canais na plataforma de
mensagens curtas Twitter (gvces e obsclima), que não só trazem
as novidades do Centro e do Observatório do Clima, como
também fazem o acompanhamento em tempo real de eventos
importantes como foi o caso do projeto Visões Globais do
Clima - a consulta a cidadãos sobre mudanças climáticas – e o
lançamento da plataforma brasileira Empresas pelo Clima (EPC).

Ainda como parte da estratégia de inovação para as ferramentas
de comunicação do GVces, teve início a produção de conteúdo
em áudio e vídeo, para veiculação na Internet e distribuição
a parceiros, ampliando o alcance de comunicação do Centro e
diversificando as formas de linguagem para se relacionar com o
público em geral.
O GVces se manteve como importante fonte de informação em
sustentabilidade na imprensa, somando mais de 150 inserções na
grande imprensa e mídia especializada durante o ano de 2009,
seja por meio de entrevistas de seus integrantes, seja por meio de
matérias com foco específico no trabalho do Centro. Finalmente,
a área de Comunicação deu suporte ao planejamento em
comunicação para diferentes projetos, à produção de materiais
institucionais e publicações do GVces, bem como à organização,
divulgação e cobertura de eventos.
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Publicações
FURRIELA, R.B.; MONZONI NETO, M.P.; SIMONETTI, R.; CARVALHO,
A. P. Mudanças climáticas e o setor privado: um estudo sobre as
práticas das empresas participantes do processo de seleção do
Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBOVESPA (ISE).
In: Encontro Nacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente
(ENGEMA), 2009, Fortaleza. Anais. Fortaleza: Unifor, 2009;
FURRIELA, R.B.; MONZONI NETO, M.P.; SIMONETTI, R. O Índice de
Sustentabilidade Empresarial da BM&F BOVESPA e as Mudanças
Climáticas. In: GFAL, 2009, Curitiba. Anais. Fortaleza: FIEP-PR, 2009.
FURRIELA, R.B. (coord.), MONZONI NETO, M. P. (org). Diretrizes
para a Formulação de Políticas Públicas em Mudanças Climáticas
no Brasil. Centro de Estudos em Sustetnabilidade EAESP/FGV. São
Paulo, 2009.
GVCES. Cartilha do Programa Brasileiro GHG Protocol. Cetesb. São
Paulo, 2009.
* em 2009 foi publicado ainda o caso didático Natura: Carbono
Neutro 2009 , co-autoria de Patrícia Berardi e Mario Monzoni,
terceiro colocado do Concurso de Escritas de Caso dos PPGs,
além da menção honrosa na categoria Sustentabilidade.

MONZONI. M; BIDERMAN, R; BETIOL, L.B; FELDMAN, F; SHAYER,
M.M. Exposição de motivos: política municipal de mudanças
climáticas para São Paulo. In: Ambientes Verdes e Saudáveis, v. 3.
Editora Manole. Barueri, 2009.
FURRIELA, R.B.; MONZONI NETO, M.P.; BETIOL, L.B; CARVALHO,
A. P. Compras públicas sustentáveis: uma análise de barreiras
percebidas à implementação dessa prática no contexto brasileiro.
In: Encontro Nacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente
(ENGEMA), 2009, Fortaleza. Anais. Fortaleza: Unifor, 2009.
GVCES. Indicadores de Juruti: para onde caminha o desenvolvimento
do município. Centro de Estudos em Sustentabilidade EAESP/FGV.
São Paulo, 2009.
CARVALHO, A. P. Inovação Para a Sustentabilidade: Ultrapassando
a Produtividade do Sistema Convencional no Setor SucroAlcooleiro. In: XIII Seminario Latino-iberoamericano de Gestión
Tecnológica, 2009, Cartagena das Índias, Colômbia. XIII Seminario
Latino-iberoamericano de Gestión Tecnológica. Cartagena das
Índias, Colômbia: Asociación latino-iberoamericana de gestión
tecnológica, 2009. v. 1. p. 1-14.
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Disseminação
O GVces marcou presença ainda na Amazônia, com a realização do
“I Seminário de Compras Responsáveis de Madeira do Acre”, em
parceria com o governo do estado e de Rio Branco, do WWF, da
UICN Brasil, da Federação das Indústrias (AC) e apoio do SEBRAE,
O Global Forum América Latina abriu a oportunidade para
professores, pesquisadores e estudantes de todo o Brasil e de
outros países submeterem e apresentarem papers sobre variados
assuntos, no evento que reúne setor empresarial e academia para
debater sustentabilidade.
Finalmente, merece destaque a publicação e divulgação de 22
inventários de emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol,
anunciados durante o lançamento da plataforma brasileira
Empresas pelo Clima, em 8 de outubro.

Parte importante do trabalho do GVces é a difusão de informação
a respeito da sustentabilidade, por meio de palestras, seminários,
oficinas e treinamentos. No ano de 2009, alguns destaques
foram a participação no seminário ECOGERMA e o workshop
Empreendedorismo e Sustentabilidade, além de eventos
importantes na área de Finanças Sustentáveis, como o Seminário
Febraban de Finanças Sustentáveis, o Ciclo Febraban de
Sustentabilidade e o Fórum Paulista de Microfinanças, realizado
em pareceria com o Centro de Estudos em Microfinanças (EAESPFGV).
Houve ainda em 2009 participações no seminário Sustentabilidade
em Cadeias de Suprimento, que contou com a presença do Prof.
Charles Corbett (UCLA), na FGV-EAESP; no IV Seminário de
Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade, realizado
no Instituto Brasileiro de Economia da FGV, e no ECO BUSINESS,
com palestra sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE).
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Equipe | Coordenação
Mario Monzoni
Coordenador
Professor da FGV-EAESP, é 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.

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, 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 na pós-graduação em Gestão
de Sustentabilidade da FGV.
Fellow do Programa `Science,Technology and Society´, em estágio de doutorado, Harvard Kennedy School of Government (2009).
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Equipe | Desenvolvimento Local
Cecília Ferraz
Coordenadora

Claudia Moreira Borges
Pesquisadora

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. No GVces é Coordenadoraexecutiva do Projeto Especial Diagnóstico e Monitoramento da
Dinâmica de Juruti e Entorno, realizado pela FGV para a ALCOA.

Bacharel em Administração pela 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); Professora, já lecionou em faculdades de administração.

Marcio Halla
Consultor e Pesquisador

Daniela Gomes Pinto
Pesquisadora

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.

Geóloga pela Universidade de São Paulo, jornalista pela PUCSão 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.
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Equipe | Desenvolvimento Local
Allan Grabarz
Pesquisador Assistente

Denise Maranhão
Pesquisadora

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.

Geóloga pela Universidade de São Paulo. Participou de projetos
de consultoria e engenharia ambiental atuando e/ou gerenciando
projetos de diagnóstico ambiental de áreas contaminadas, análise
de risco, remediação de solo e águas subterrâneas, auditoria
ambiental, implantação de aterros, balanço ambiental, análise de
ciclo de vida e projetos MDL. Como pesquisadora, participou do
projeto Indicadores de Juruti, cidade localizada na região amazônica
onde foi implantado um projeto de mineração pela Alcoa.

Maria Rita Borba
Pesquisadora

Raquel Costa
Pesquisadora

Lívia Pagotto
Pesquisadora

Geógrafa pela Universidade de São Paulo,
bacharel em Relações Internacionais pela
FMU, com especialização em Gestão da
Sustentabilidade e Responsabilidade
Corporativa pelo Instituto de Economia
da Unicamp, atualmente faz mestrado
em Geografia Humana na Universidade
de São Paulo. Desde 2004 tem estudado
sobre as dinâmicas relacionadas ao
desenvolvimento, sobretudo na região
amazônica. Atuou por três anos na
consultoria Visão Sustentável em projetos
como engajamento de stakeholders,
relatórios de sustentabilidade, diagnóstico
socioeconômico, entre outros.

Graduada
em
Administração
de
Empresas pela FGV-EAESP. Participou de
um intercâmbio de 6 meses na Escola de
Economia de Varsóvia, Polônia e de um
de 3 semanas, patrocinado pelo Banco
Santander, na Universidade de Jiao Tong
em Xangai, China. Realizou, ao longo
da graduação, trabalhos acadêmicos
nas áreas de produção (cadeias e redes
de suprimentos) e sustentabilidade.
Estagiou no Banco ABN Amro Real e na
consultoria Visão Sustentável.

Cientista Social formada pela PUCSP, possui curso de extensão em
“Responsabilidade
Socioambiental”
pela FGV. Participou do Programa de
Estagiários da Unilever Brasil, com
passagem pelas áreas de Pesquisa
de
Mercado
e
Responsabilidade
Social.
Trabalhou
na
consultoria
Visão
Sustentável,
coordenando
projetos de Planejamento Estratégico,
Programas, Políticas e Ferramentas de
Sustentabilidade (Relatório GRI) nos
setores de biocombustíveis, varejo, gás
GLP, cosméticos, hidrelétrico, mineração,
medicina diagnóstica, entre outros.
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Equipe | Produção Sustentável
André Carvalho
Coordenador
Professor do Departamento de Administração da Produção e
Operações Industriais da EAESP-FGV. 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 EAESP-FGV.
Entre 2001 e 2004, coordenou as atividades de Desenvolvimento
Institucional da ONG Amigos da Terra – Amazônia Brasileira.

Equipe | Finanças Sustentáveis

Patricia C. Berardi
Pesquisadora
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. No GVces 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. 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 | Sustentabilidade Empresarial
Roberta Simonetti
Coordenadora

Erica Miranda de T. Gallucci
Pesquisadora

Bacharel e Licenciada em Física pela Universidade de São Paulo,
Mestre em Ciências (área: Física; subárea: Física de Partículas
Elementares) e Doutora em Ciência (área: Física; subárea: 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 instituição financeira internacional, nas áreas de gerenciamento
de riscos de mercado e análise quantitativa.

Graduada em Administração de Empresas com ênfase em Análise
de Sistemas, atuou quatorze anos no desenvolvimento de sistemas
e coordenação de projetos de consultoria, em empresas nacionais e
multinacionais, dos setores financeiro, farmacêutico, petroquímico
e de serviços. Durante quatro anos trabalhou com auditoria interna
e externa em Sarbanes-Oxley e na implementação de governança
corporativa para processos de TI. Especialista em Gestão de
Sustentabildade, integra atualmente a equipe do programa de
Sustentabilidade Empresarial do GVces.

Deborah Baré Hübner
Pesquisadora

Veridyana de Oliveira Cesar
Pesquisadora Assistente

Bacharel em Ciências da Terra pela Universidade de São Paulo. 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. Já trabalhou com vistoria
de áreas contaminadas e avaliação de pareceres técnicos na
CETESB, tendo passagens também pela Petrobras e Essencis.

Graduada em Administração Pública pela FGV-EAESP. Atua nos
projetos de Sustentabilidade Empresarial do CES. Já trabalhou
na área de Responsabilidade Socioambiental do Itaú com
projetos ligados a microcrédito e a produtos socioambientais.
Trabalhou também na equipe da Artemisia, sendo suas atividades
relacionadas à rede de empreendedores da organização.
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Equipe | Sustentabilidade Global
Juarez José Ferraz de Campos
Coordenador

Luiz Pires
Coordenador de Projetos

Carla Schuchmann
Pesquisadora

Engenheiro Mecânico e de Produção pela
UNESP, com mestrado em Administração
de Empresas pela FGV, e concentração
em sustentabilidade no MBA da
Universidade da Carolina do Norte, EUA.
No GVces participou da estruturação de
diversos projetos, entre eles o programa
New Ventures de Empreendedorismo
Sustentável e o Índice de Sustentabilidade
Empresarial ISE-BOVESPA.

Biólogo pela Universidade de Santo
Amaro/SP e Doutor pelo Programa de
Tecnologia Nuclear da USP, desenvolve
atividades relacionadas à área de Meio
Ambiente e Sustentabilidade desde 2000.
Nos últimos anos participou da elaboração
de relatórios de sustentabilidade e do
desenvolvimento de indicadores de
performance socioambiental.

Estudante de Gestão Ambiental na
USP. Foi monitora da área de biologia
na Estação Ciências com ênfase em
educação ambiental. Estagiária analista
em sustentabilidade na Cantor CO2e
Brasil, consultoria voltada para o mercado
de carbono. No GVces atuou em projetos
como GHG Protocol, Observatório do
Clima, World Wide Views e Natural Value
Initiative.

Roberto Strumpf
Pesquisador

Michelle Muhringer
Pesquisadora

Lígia Ramos
Pesquisadora

Biólogo, Bacharel em Biologia pela
Universidade de São Paulo, Master em
Ciencias Ambientais pela University
of Sydney. Sócio fundador e Diretor
de Meio Ambiente da ONG Iniciativa
Verde por 3 anos, onde coordenou o
desenvolvimento de inventários de
emissões de gases de efeito estufa e
projetos de restauro florestal. Previamente
trabalhou como técnico em projetos
de MDL para a geração de créditos de
carbono. Atualmente está envolvido
em projetos relacionados as mudanças
climáticas e serviços ambientais no GVces.

Formada pela Universidade de Direito do
Largo São Francisco, com especialização
em Gestão de Sustentabilidade pela
Fundação Getulio Vargas e em Formação
de Governantes da “Escola de Governo”,
Michelle atuou como pesquisadora
do programa Sustentabilidade Global,
com destaque para a articulação do
Observatório do Clima e para a assessoria
à formulação de políticas públicas sobre
mudanças climáticas e pagamento por
serviços ambientais.

Bacharel em Relações Internacionais
pela PUC-SP. Atuou durante dois anos
na Diretoria de Desenvolvimento
Sustentável do Banco Real, apoiando
o planejamento e execução de ações
educativas em sustentabilidade para os
funcionários da organização. No GVces
atua na área de Educação, em projetos
como a disciplina eletiva Formação
Integrada para Sustentabilidade e na
capacitação do programa Empresas pelo
Clima. É também monitora da 3ª turma
do MBA Gestão de Sustentabilidade.
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Equipe | Consumo Sustentável
Luciana Stocco Betiol
Coordenadora
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.
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 - ANAB-BRASIL e responsável pelo
núcleo jurídico.

Adriana Imparato
Pesquisadora – Coordenadora de projeto
Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo,
pela Faculdade Cásper Líbero. Foi uma das coordenadoras
especialistas da campanha da Amazônia do Greenpeace Brasil.
Atualmente coordena o projeto da Rede Amigos da Amazônia, que
reúne e capacita governos municipais e estaduais comprometidos
em desenvolver um modelo de compras responsáveis de madeira
nativa como forma de eliminar o consumo público de madeira ilegal.
Estima-se que um terço de toda a madeira nativa comercializada no
país seja consumido pelo poder público e que 80% do mercado
interno de madeira esteja na ilegalidade.

Camila Haddad
Pesquisadora

Malu Villela
Pesquisadora

Carlos Eduardo Pignatari Filho
Estagiário

Graduada
em
Administração
de
Empresas pela FGV-EAESP e aluna
de Comunicação Social na ECA-USP.
Trabalhou com a promoção de negócios
sociais na Fundação Artemísia, onde
desenvolveu Planos de Negócios para
empreendedores das áreas de cultura e
diversidade racial. Participou do comitê
de organização da III Assembléia Mundial
da Global Campaing for Education.
Também trabalhou com pesquisa e
inteligência de mercado na Unilever
Brasil. No GVCes atua no Programa de
Consumo Sustentável, em especial no
projeto Catálogo Sustentável.

Graduada em Comunicação Social
pela ESPM e com especialização em
Gestão da Comunicação pela ECA-USP,
atua na Rede Amigos da Amazônia,
gerida pelos centros GVces e GVceapg.
Anteriormente, trabalhou no Instituto
Akatu, com a elaboração de projetos
de educação e comunicação para o
consumo consciente; na ONG AquaTT,
em campanha de conscientização sobre
os recursos hídricos europeus; e na
organização Cultivate Living & Learning
Centre com workshops sobre formação
e valores de comunidades resilientes e
sustentáveis.

Aluno do Curso de Graduação em
Administração Pública da FGV-EAESP. Está
atualmente em sua primeira experiência
na área de Consumo Sustentável, onde,
no GVces, atua no Programa Rede Amigos
da Amazônia, que reúne boas práticas de
governança comprometidas na compra
de madeira nativa, monitoramento
de ações, disseminação de ideias e
incentivos. Acompanha a manutenção
do site da rede e contribui para mantê-lo
atualizado.
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Equipe | Revista Página22
Amália Safatle
Editora

Bel Brunharo
Coordenadora de Produção

Graduada em Jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo. É editora-fundadora da revista
Página22 e também colunista semanal da revista eletrônica Terra
Magazine, do portal Terra. Trabalhou cerca de dez anos na revista
CartaCapital, onde foi repórter, editora de economia e colunista
na área socioambiental. Também atuou como repórter no jornal
Gazeta Mercantil e como assessora de comunicação da Associação
Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais.

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.

Carolina Derivi
Repórter

Jaqueline Santiago
Relações Públicas

Graduada em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, há quatro
anos trabalha na cobertura de temas ambientais. Foi repórter do
site Amazonia.org.br, da ONG Amigos da Terra, e colabora com o
portal Planeta Sustentável, da Editora Abril, onde mantém o blog
Eco Balaio.

Aluna de graduação de Relações Públicas da Faculdade Paulus
de Tecnologia e Comunicação – 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
Editor de arte

Bruno Bernardi
Editor de Fotografia

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. Também criou
projetos para livros, desenhou logotipos, realizou tratamentos
e efeitos especiais em imagens, além de trabalhar também com
animação.

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 título de especialista em Comunicação e Artes pela
Faculdade Senac de Comunicação e Artes de São Paulo e, em
2005, lançou seu primeiro 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.

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.
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Equipe | Comunicação
Ricardo Barretto
Gerente de Comunicação

Laura Lopes
Editora de clipping

Rogério Bento
Designer

Bacharel em Relações Internacionais
pela PUC-SP, com especialização em
Jornalismo Político (COGEAE-PUC). No
GVces, é responsável pela produção e
revisão de conteúdo e aprimoramento das
diferentes ferramentas de comunicação
do Centro e gerenciamento dos sites
ligados à instituição e pela consultoria
e o acompanhamento das iniciativas de
comunicação de cada programa.

Graduada
em
Ciências
Sociais
-FFLCH- USP, historiadora pela PUCSP e bibliotecária pela ECA-USP, atuou
com organização da informação e
documentação e pesquisa de conteúdo
nas áreas jornalística e financeira.

Designer especialista em criação visual
para internet e impressos, graduado
em Editoração Eletrônica. No GVces
é responsável pela elaboração de
materiais digitais e impressos. Já atuou
no departamento de licenciamento de
marcas da Fundação Padre Anchieta
– TV Cultura. Desenvolveu diversos
trabalhos em agências de publicidade,
design e marketing.

Emílio Gustavo
Estagiário

Felipe Fagundes
Estagiário

Alessandro Pelossof
Estagiário

Aluno do curso de Comunicação e
Multimeios da PUC-SP, integrou a
equipe de Comunicação do GVces
atuando com produção de conteúdo
escrito e audiovisual, realizando
pesquisa de conteúdo e assessorando
os programas do Centro na cobertura
de eventos e produção de materiais de
divulgação.

Aluno do curso de Tecnologia e
Mídias Digitais da PUC-SP, atuou na
área de Comunicação, assessorando
a atualização dos sites do GVces,
realizando pesquisa de conteúdo e
ferramentas web e dando suporte em
tecnologia para a equipe do Centro.

No período de estágio no GVces,
cursava
o
segundo
ano
de
Administração de Empresas na EAESP/
FGV. Atuou na área de Comunicação do
GVces no acompanhamento de eventos
organizados pelo Centro, na produção
de textos e na atualização dos sites
do GVces. Foi um dos ganhadores
do prêmio Produção Mais Limpa,
concedido pela Fiesp, com o paper
“Práticas e Ações Eficientes”.
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Equipe | Administrativo
Daniela Paschoal Sanches
Assistente Administrativa
Graduada em Turismo pela Universidade do Grande ABC. Técnica
em Processamento de Dados. Já trabalhou no Santander Banespa
e na Tim, além de ter atuado no Programa de Gestão Pública e
Cidadania da FGV.

Graziela Rodrigues
Assistente Administrativa
Aluna de Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Desenvolveu trabalhos no Centro de Estudos de Ética
nas Organizações da FGV e atuou em ONGs apoiando a elaboração
de projeto e captação de recursos.
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Parceiros e Apoiadores de 2009
Aberje

GVpesquisa

Abril

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade

Accor Services (Ticket)

IFC - International Finance Corporation

AECOM Brasil

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)

AES Brasil

Instituto Ethos

ALCOA

Klabin Papel e Celulose

Ambev

Monsanto

Anglo American

Monte Cristalina

APIMEC

Native

Arcelor Mitttal

Natura Cosméticos

Banco do Brasil

O Boticario

Banco Itaú

Omnia Minérios S/A (ALCOA)

Banco Real ABN AMRO

PNUMA – Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente

BM&FBovespa

PepsiCo

Bradesco

Petrobrás

BSD-Brazil

Polícia Federal

Camargo Correa AS

Quattor

CEBDS

Real Microcrédito

CESP

Sadia

CNEC

Santander Brasil

Citibank

SEBRAE-SP

Conservação Internacional – Brasil

Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo

Copel

Secretaria de Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo – SVMA

Ecorodovias

Shell

Editora Abril

SERASA

Embaixada Britânica

SESI

Embraer

Suzano Papel e Celulose

Energias do Brasil

TIM

ESBR - Energia Sustentável do Brasil

UNEP-FI

FEBRABAN

Unibanco

FFI

UniEthos

Forest Trends

USAID

Ford

Vale

Fundação ABN AMRO

Votorantim

FURNAS

Walmart

GRI - Global Reporting Initiative

Whirlpool

Grupo AMBITEC

World Business Council for Sustainable Development - WBCSD

Grupo Orsa

World Resources Institute – WRI

Grupo Usina São João
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