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Apresentação
Pela segunda vez em sua trajetória de sete anos de ações e diálogos
rumo à sustentabilidade, o GVces se deparou em 2010 com um
contexto especialmente propício às discussões sobre modelos
de desenvolvimento: a eleição de um novo presidente para o
Brasil. Como resultado, o debate sobre quais os caminhos para o
desenvolvimento da nação se fizeram presentes desde as matérias e
artigos da imprensa até as conversas de bar, passando pelo ambiente
coporativo, a academia, as organizações não governamentais. O
momento político propiciou o enfoque na sustentabilidade como
caminho possível para o desenvolvimento do país.
No contexto global, também houve bons estímulos para a discussão:
2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade, o que incrementou
o debate sobre economia de baixo carbono como alternativa
para a recuperação da economia mundial, bem como estimulou
a discussão sobre economia verde – aquela que leva em conta os
desafios e oportunidades associados não só a aspectos climáticos,
mas também aos recursos naturais e fatores socioambientais.
Nesse contexto, o GVces trouxe contribuições importantes à
realidade brasileira. Do lado empresarial, organizou grupos de
trabalho para discutir temas que foram desde a implementação
da ISO 26000, a nova norma internacional sobre responsabilidade
social das empresas, até uma variedade de temas sobre a economia
de baixo carbono, envolvendo tanto a parte técnica, como no
caso dos inventários corporativos de gases de efeito estufa, até
discussões sobre o rumo da nova economia em setores como
energia, transportes e agropecuária.
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Além de documentar essas discussões em seus websites, o GVces
produziu publicações a respeito das iniciativas, algumas lançadas
em 2010, como Propostas empresariais para uma economia de
baixo carbono no Brasil, e outras com lançamento em 2011, como
Contribuições do primeiro grupo de trabalho do GVces sobre a ISO
26000. Destaque também entre os estudos realizados em 2010 foi a
série Tendências e Oportunidades da Economia Verde, uma parceria
com o IEDI que tratou dos temas energias renováveis e eficiência
energética de uma perspectiva comparada com outras realidades
no mundo, e ainda resultou na elaboração de um policy paper sobre
o assunto.
As contribuições sobre sustentabilidade na economia nacional
aconteceram também em outras frentes. O GVces continou a apoiar,
por meio do New Ventures Brasil, o aperfeiçoamento de planos de
negócios e divulgação de empreendimentos voltados a soluções e
tecnologias para a sustentabilidade. Em outro contexto, promoveu
diálogos por conta dos cinco anos do Índice de Sustentabilidade
Empresarial BM&FBovespa – cuja atualização e metodologia são de
responsabilidade do GVces. E ainda realizou reflexões conectando
pontos de ligação entre área pública e iniciativa privada, como no
estudo Financiamento público e mudança do clima, realizado em
parceria com o PNUMA.
O foco na área pública continuou em 2010 tanto nas recomendações
sobre a política climática no Brasil, encaminhadas pelo Observatório
do Clima – rede de ONGs que tem facilitação do GVces – até
iniciativas de caráter mais prático, como as oficinas e palestras sobre

medidas para efetivar a compra responsável de madeira pelo setor
público e o lançamento da publicação Madeira de ponta a ponta: o
caminho desde a floresta até o consumo.
O GVces também avançou em sua atuação junto a grandes
empreendimentos na Amazônia, tanto pela frente dos indicadores
de desenvolvimento local no município de Juruti (PA), local de
mineração de bauxita, quanto no contexto da elaboração de um
diagnóstico e um plano de desenvolvimento para a região do
Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau (RO).
A perspectiva de aliar estudos analíticos e realidade de campo
teve reflexo também nas atividades de formação conduzidas pelo
GVces. O ano de 2010 foi o primeiro da disciplina eletiva Formação
Integrada para Sustentabilidade (FIS), concebida pelo GVces e
voltada aos alunos de graduação da FGV em São Paulo. O curso traz
uma nova proposta de formação, que envolve construção coletiva
do conhecimento e das dinâmicas das aulas, a fundamentação dos
estudos em um dilema real de uma empresa real, e a ida a campo para
conectar os alunos à realidade sobre a qual refletem e, ao mesmo
tempo, apoia-los no chamado “projeto de si mesmo”. No contexto
das atividades de formação, o trabalho do GVces esteve ainda
presente na concepção do Master em Gestão para Sustentabilidade
e do curso Gestão para o Baixo Carbono do Programa de Educação
Continuada (GVPEC).
Quem acompanhou em 2010 o GVces pela internet, tanto nos sites
do Centro e de seus projetos, quanto pelas redes sociais como o
Twitter e o Facebook, pode testemunhar o desenvolvimento de
todo o trabalho realizado. E as ideias e contextos por trás disso tudo
rechearam as onze edições da revista Página22 ao longo do ano.
No relatório que você lerá a seguir, trazemos mais informações sobre
o que fizemos na perspectiva de consolidar nossa missão: “inspirar
permanentemente as pessoas e as organizações, estimulando-as
para a construção de um novo modelo de desenvolvimento.”
Boa leitura!
Mario Monzoni
Coordenador Geral do GVces
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O GVces
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGVEAESP) é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão,
inovação e de produção de conhecimento, composto por pessoas
de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com
genuína vontade de transformar a sociedade.

O GVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas
e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a
sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional.
Seus programas são orientados por quatro linhas de atuação: (i)
formação; (ii) pesquisa e produção de conhecimento; (iii) articulação
e intercâmbio; e (iv) mobilização e comunicação.

“Se existe uma característica que é definidora do GVces é o fato de ser
formado por uma equipe com forte dedicação a um projeto coletivo,
de que nosso país, nosso planeta e a humanidade tanto precisam.”
Rachel Biderman, coordenadora adjunta do GVces
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Missão do GVces
Expandir continuamente as fronteiras
do conhecimento contribuindo para
um desenvolvimento sustentável, no
âmbito da administração pública e
empresarial.

Como Trabalhamos
A atuação do GVces é marcada pela variedade de temas dentro do
universo da sustentabilidade e a preocupação em introjetar no seu
modus operandi aspectos como o caráter participativo e integrado
no planejamento e nas ações que executa. Governança é, portanto,
uma palavra estratégica para o Centro.
Com mais de 50 colaboradores, o GVces está organizado em áreas
transversais (Coordenação Geral, Administração e Comunicação) e
programas (Consumo Sustentável, Desenvolvimento Local, Formação
para a Sustentabilidade, Produção Sustentável, Sustentabilidade
Empresarial e Finanças Sustentáveis, Sustentabilidade Global), que
por sua vez são compostos por diversos projetos. Para garantir o
processo de construção colaborativa em meio a essa estrutura, o
GVces estabeleceu comitês, formados por representantes de todas
as áreas e programas, de modo a garantir uma diversidade de
olhares e opiniões e promover uma ação coletiva de planejamento
e execução. Seis comitês estiveram em atuação ao longo de
2010: Integração Social, Gestão, Financeiro, Temas Estratégicos,
Governança e Recursos Humanos.

A integração também é foco da ação do GVces em relação a parceiros
e financiadores. Ela acontece tanto por meio da articulação entre os
programas e as instituições envolvidas com os diferentes projetos
do Centro, como por iniciativas frequentes de apresentação dos
projetos e propostas do GVces para novos parceiros e financiadores
potenciais. Em ambos os casos, o modo de atuar de forma
participativa é sempre um diferencial do Centro bastante valorizado.
Visão do GVces
Ser um espaço de excelência em
cocriação, compartilhamento e
aplicação de conhecimento.

“Com o crescimento do Centro, a atuação dos comitês foi uma solução interessante para encaminhar as demandas internas em planejamento e
de caráter operacional, bem como reforçou a cultura colaborativa do GVces”
Equipe do Núcleo Administrativo

Aleksandra Bernardo
Auxiliar

Daniela Sanches
Graziela Rodrigues
Luiz Amaral
Assistente Administrativa Assistente Administrativa Gerente Administrativo
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Produção Sustentável
Estender as preocupações socioambientais ao longo de cadeias
produtivas é fundamental para a viabilização de um modelo de
produção e consumo mais sustentável. Para tanto, empresas devem
examinar os impactos relacionados a todo o ciclo de vida dos seus
produtos e induzir sustentabilidade junto a seus fornecedores,
desde organizações que atuam nas fases de extração e manejo de
recursos naturais até o pós-consumo e a destinação do produto final.
Além da disseminação de boas práticas, empresas precisam ainda
atuar junto a seus parceiros no desenvolvimento de inovações em
produtos, processos produtivos e modelos de negócio, que reduzam
os impactos socioambientais negativos de suas operações.
A equipe deste programa tem se dedicado ao mapeamento de
inovações verdes e práticas de sustentabilidade em cadeias produtivas
no contexto brasileiro e internacional.
Ao longo de 2010, o GVces publicou a série de estudos “Tendências e
Oportunidades da Economia Verde”, com foco em energias renováveis
e eficiência energética, e deu continuidade ao New Ventures Brasil,
programa de apoio a empreendedores cujos negócios baseiam-se
em inovações verdes ou modelos de negócio socialmente inclusivos.

New Ventures Brasil
O New Ventures Brasil
é executado desde 2004 pelo GVces,
em parceria com o World Resources Institute (WRI). O projeto
ajuda empreendimentos a potencializarem seu desempenho no
mercado, concedendo–lhes apoio técnico na formulação de planos
de negócio e aproximando–os de investidores interessados em
investimentos economicamente rentáveis, baseados em critérios de
responsabilidade social e ambiental.
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Em 2010, o programa Produção Sustentável apoiou seis
emprendimentos de novas tecnologias associadas à sustentabilidade
no amadurecimento de seus modelos de negócio. Após passarem
por um estágio de mentoring e capacitação com consultores
especializados, apresentaram seus negócios para investidores no
VIII Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis, que reuniu
diferentes participantes da indústria de venture capital, jornalistas,
estudantes, professores universitários, empreendedores e outros
públicos.

A atividade empreendedora é
crucial para garantir uma corrente
de inovação e crescimento da
economia. O programa New
Ventures Brasil apoia pequenos
e
médios
empreendimentos
que recohecem os desafios
socioambientais
impostos
à
sociedade no século XXI e neles
identificam
oportunidades
para inovações em produtos,
serviços e modelos de negócio
que
contribuam
para
um
modelo de produção e consumo
ambientalmente
adequado
e
socialmente inclusivo.

Ao todo, 61 empreendimentos fazem parte do portfólio do New
Ventures Brasil. Em 2010, o programa foi apoiado pela Natura
Cosméticos, pelo Santander e pela Citi Foundation.
http://www.fgv.br/ces/new-ventures
Você sabia?

Economia verde
Três estudos foram elaborados em parceria com o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) durante o ano de
2010, constituindo a série “Tendências e Oportunidades da Economia
Verde”: “Energias Renováveis”; “Eficiência Energética”; “Policy Paper”
A série de estudos analisa o caminho de transição para um modelo
econômico e de utilização de recursos naturais mais sustentáveis,
focando, assim, em políticas públicas que estimulam o menor
consumo energético e de matérias primas e oferecem oportunidades
a populações menos favorecidas. O estudo mostra que as energias
renováveis e a eficiência energética são componentes essenciais
dessa transição econômica e, através do position paper de Energias
Renováveis , avalia o estágio de implementação, assim como seus
respectivos potenciais, das principais fontes de energia renováveis
conhecidas.
Da mesma forma, realizou-se uma extensa análise das políticas
públicas em vigor no Brasil e em diversos países e regiões do mundo
relacionadas à eficiência energética e energias renováveis. Na
conclusão desse estudo traçado um cenário de recomendações para
implementação desses temas na agenda política do Brasil.

Em 2008, os investimentos
globais em energias renováveis
foram da ordem de US$ 160
bilhões, dos quais U$ 40 bilhões
(25%) em grandes hidrelétricas.
O investimento em renováveis
superou o de tecnologias baseadas
em combustíveis fósseis (cerca de
US$ 110 bilhões) pela primeira vez
na história. Foi também o primeiro
ano em que mais energia de fonte
renovável do que convencional
foi adicionada à capacidade de
geração de energia elétrica tanto
nos Estados Unidos quanto na
União Européia. Dos US$ 120
bilhões investidos, 87% estão
concentrados em energia eólica,
solar fotovoltaica, e refinarias de
biocombustíveis.

“Além de incentivarem a atuação do setor público e privado para o desenvolvimento sustentável, os trabalhos do programa Produção Sustentável
cumpriram um papel importantíssimo na formação da equipe. Com eles houve o aprimoramento do conhecimento técnico dos integrantes,
a construção de um olhar mais crítico e abrangente e, principalmente, o crescimento do ímpeto de trabalhar para a inserção do Brasil na
vanguarda da economia verde global.”
Equipe de Produção Sustentável

Gabriel Lima
Pesquisador

Mariana Bartolomei
Pesquisadora

Pedro Canellas
Pesquisador
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Abaixo, infográfico elaborado a partir de dados coletados pelo estudo Tendências e Oportunidades da Economia Verde:

Principais países investidores em energias renováveis (2008)
Principais países
Investimentos para aumento de capacidade

Solar Térmica Adicionada
Eólica Adicionada

Espanha

2

Alemanha

Brasil
Alemanha

Estados Unidos

4

Turquia
China

Estados
Unidos

1

França

China
Brasil

3

5

China

Solar FV Adicionada
Espanha

Alemanha

Índia Alemanha Espanha

Produção Biodiesel

Produção Etanol
Estados Unidos

Estados Unidos

1

Brasil

2

China

França

3

4

Canadá

5

1

Alemanha
Estados Unidos
França

3
4

Argentina
Brasil

2

5

Fonte: REN 21

Visão de futuro
Considerando-se a perspectiva de ganho de relevância do tema
economia verde no contexto global e a contribuição relevante que o
Brasil pode dar a esse debate, espera-se que o programa de produção
sustentável amplie sua atuação em inovação para sustentabilidade e
gestão sustentável de cadeias produtivas. São áreas essenciais para
inserção do país na economia verde global.”
André Carvalho, Coordenador de Produção Sustentável
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Produção Sustentável

O Programa de Produção Sustentável recebeu apoio das
seguintes instituições em 2010
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) e World
Resources Institute (WRI)

Desenvolvimento Local
A inserção de empreendimentos de grande porte provoca uma
gama de intensas e rápidas mudanças em regiões muitas vezes
despreparadas para enfrentá-las. O GVces acredita que este é um
dos grandes desafios para a sustentabilidade no Brasil, e que exige a
criação de condições para que os rumos do desenvolvimento dessas
regiões sejam direcionados a um futuro comum de interesse público,
onde os impactos negativos sejam minimizados e as oportunidades
sejam melhor aproveitadas.

mais de 150 informações sobre o município. O processo incluiu o
primeiro monitoramento de Juruti e entorno.

O programa Desenvolvimento Local tem trabalhado no engajamento
do setor empresarial e do poder público nos processos inovadores
de construção e implementação de ferramentas de apoio
ao desenvolvimento de comunidades afetadas por grandes
empreendimentos. Dois projetos buscaram este caminho em 2010:
os Indicadores de Juruti, município às margens do Rio Amazonas, no
oeste do Pará, e a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Local
para a região do AHE Jirau, às margens do Rio Madeira, em Rondônia.

Histórico

Indicadores de Juruti
O projeto Indicadores de Juruti consiste no monitoramento do
desenvolvimento do município de Juruti (PA) como instrumento
de gestão e empoderamento social. A metodologia de trabalho
pressupõe a construção coletiva de indicadores e a capacitação dos
atores locais para a coleta de dados, com o objetivo de acompanhar as
transformações sociais, ambientais e econômicas que a região enfrenta
com a chegada de um grande empreendimento de mineração.
A primeira fase do projeto, realizada pelo GVces entre os anos de
2007 e 2009, incluiu a construção participativa dos indicadores de
desenvolvimento, com o envolvimento de mais de 500 representantes
de instituições locais e regionais, e a elaboração de uma matriz com

Em 2005, a Alcoa convidou a
FGV e o Fundo Brasileiro para
a Biodiversidade (Funbio) a
apresentarem uma proposta de
modelo de desenvolvimento local
de longo prazo para Juruti, que
à época enfrentava o início de
grandes e profundas mudanças
em sua realidade, com a chegada
da Alcoa para um projeto de
mineração na região. O modelo
apresentado,
denominado
Juruti Sustentável, compreendia
quatro premissas e um tripé de
intervenção – a constituição de
um Fórum local, a construção de
indicadores de desenvolvimento
e a formulação de um fundo de
desenvolvimento.
O modelo
foi publicado em 2008 e já é
considerado referência para a
sustentabilidade na mineração,
nacional e internacionalmente.
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Dados publicados na primeira edição do livro Indicadores de Juruti sobre acidentes de
trânsito, educação e economia local, dentre as 158 métricas sobre a realidade da região.

Em julho de 2010 o projeto começou nova fase focando no uso e
apropriação da ferramenta pelos atores envolvidos – sociedade, poder
público e a própria empresa. As atividades incluem o ajuste na matriz
de indicadores, a identificação de pontos focais locais, a capacitação
de instituições e a facilitação da coleta de dados referentes a 2009 e
2010, bem como ações voltadas ao uso e apropriação dos indicadores,
tais como oficinas e rodas de conversa intersetoriais e no meio rural
sobre os caminhos do desenvolvimento de Juruti.

Em que contribuímos...
O projeto pretende construir ferramentas para reflexão e auxilio na
formulação de políticas públicas e empresariais mais adequadas à
realidade de um município amazônico que enfrenta a chegada de um
grande empreendimento em seu território. Isto inclui:
Alimentar os espaços públicos de articulação política, tais como
conselhos e fóruns locais, com as transformações – esperadas
ou indesejadas – ocorridas na região
Subsidiar e orientar políticas públicas municipais, estaduais e
federais
Subsidiar políticas e ações empresariais, os investimentos sociais
privados e os instrumentos financeiros disponíveis
Ajudar a população a conhecer qual é a situação das principais
questões relacionadas ao desenvolvimento do município, assim
como definir e apontar prioridades e caminhos
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Desenvolvimento Local

Estimular a articulação da sociedade civil, do poder público e
da própria empresa no monitoramento das transformações
ocorridas, gerando contribuições para o planejamento local
e regional e a constante capacitação e empoderamento dos
atores envolvidos
Fomentar a discussão coletiva de uma ‘agenda de
desenvolvimento’ que proporcione, a longo prazo, melhorias nas
condições de vida da população local e na proteção ambiental.

“Os municípios da Amazônia que recebem grandes empreendimentos precisam estar empoderados e melhor preparados diante da perspectiva
das mudanças profundas em suas dinâmicas ambientais, sociais e econômicas, de forma que as potenciais oportunidades sejam efetivamente
aproveitadas.”
Equipe do projeto Indicadores de Juruti

Allan Grabarz
Pesquisador

Carolina Macedo
Pesquisadora

João Sabino
Pesquisador

Juliano Mendonça
Pesquisador

Daniela Gomes
Pesquisadora

Graziela Azevedo
Pesquisadora

http://www.fgv.br/ces/juruti/sistema
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Plano de Desenvolvimento Local para a região do AHE Jirau
O projeto Jirau consiste na proposição de um modelo de desenvolvimento local para a região de implantação do Aproveitamento Hidroelétrico
Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia, face às transformações sociais, culturais, ambientais, políticas e econômicas trazidas pela instalação do
empreendimento. A hidrelétrica instala-se em região de delicada estrutura socioambiental e relevante biodiversidade.
Com base em um diagnóstico regional e local, que considerou o contexto histórico, as políticas púbicas e o ordenamento territorial, e dados
nas dimensões de economia & infra-estrutura, ser humano & sociedade e meio ambiente, e na análise das vocações regionais e locais, o
Programa apresentou em 2010 recomendações para a empresa Energia Sustentável do Brasil (ESBR), visando a construção de uma agenda
de desenvolvimento para a região do AHE Jirau. As recomendações fundamentaram a proposta de Plano de Desenvolvimento Local baseada
na conservação e uso sustentável do capital natural. Essa proposta é estruturada em quatro pilares de atuação, um conjunto de condições
fundamentais e ferramentas para sua implementação, conforme figura abaixo.

Capital

Condições Fundamentais:

Ferramentas:
Articulação com Políticas Públicas

Participação efetiva e informada
Aferição do recorte terrirorial

Desenvolvimento
Humano

Desenvolvimento
Social

Diálogo com a realidade
Definição da governança e
financiamento
ESBR:
internalização e compromisso
com o longo prazo

PÓLO DE DESENVOLVIMENTO NOVA MUTUM

Desenvolvimento
Econômico

Valorização
Cultural

Espaços de Articulação/
Informação Pública
Indicadores de Monitoramento
do Desenvolvimento

Fundo de Desenvolvimento

Natural

Durante o segundo semestre de 2010, foi dado prosseguimento à implementação da proposta de Plano de Desenvolvimento Local, que
envolveu a validação das diretrizes da proposta com atores locais, regionais e nacionais, e a aferição do território em que será implementado o
plano. Também fizeram parte dessa fase a estruturação de proposta para um Fundo de Desenvolvimento Local, a construção de indicadores de
desenvolvimento local, a articulação de políticas públicas e a avaliação de alguns espaços de articulação e informação pública.
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Desenvolvimento Local

Em que contribuímos...
Do ponto de vista das vocações, potencialidades e perfil locais, o
GVces considerou que trabalhar na área de influência do AHE Jirau
poderia constituir uma oportunidade de criar na região um modelo
de desenvolvimento, que baseie sua economia na conservação de um
dos mais importantes biomas do planeta e no uso sustentável dos
seus recursos naturais, na formação e capacitação da sua população,
no fortalecimento da malha social e na potencialização da cultura e
identidade locais, aproveitando os aportes de recursos financeiros, e
de atenção nacional e internacional trazidos por um empreendimento
de grande porte. Para que esse cenário seja alcançado é essencial
o efetivo comprometimento de todas as partes envolvidas.

Histórico
Deixar
um
legado positivo à região do
Aproveitamento Hidrelétrico de
Jirau, frente às transformações
a
serem
geradas
pelo
empreendimento. Essa foi a
solicitação da empresa Energia
Sustentável do Brasil ao GVces, em
dezembro de 2008, que motivou
a elaboração da proposta de um
Plano de Desenvolvimento Local.

“O desafio do trabalho é contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento baseado na conservação e uso sustentável dos recursos
naturais, a partir das vocações e aspirações locais.”
Equipe do projeto Jirau

Alexandre Prado
Felipe Gasko
Coordenador do Projeto Pesquisador

Letícia Arthuzo
Pesquisador

Lívia Pagotto
Pesquisador

Visão de Futuro
“Nossa intenção é contribuir com a construção de caminhos mais
inclusivos para o desenvolvimento local e do Brasil”.
Cecília Ferraz, Coordenadora do programa Desenvolvimento Local

O Programa DL recebeu apoio das seguintes instituições em 2010
Alcoa (Projeto Juruti) e Energia Sustentável do Brasil - ESBR (Projeto
Jirau)
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Sustentabilidade Empresarial e Finanças Sustentáveis
Para o setor empresarial, o tema da sustentabilidade tem impulsionado
a busca por inovação nos negócios que considere a inclusão social,
o respeito aos interesses dos diversos públicos envolvidos, o uso
eficiente de recursos naturais e a minimização dos impactos sobre o
meio ambiente.
De modo semelhante, o setor financeiro tem se engajado no sentido
de adotar critérios que orientem suas decisões como, por exemplo,
a elaboração de políticas de crédito e risco socioambientais. O
setor oferece também produtos que estimulam ações em prol da
Responsabilidade Corporativa, tais como os fundos de Investimentos
Socialmente Responsáveis (ISR), ou que estimulem novas
oportunidades de negócio ligadas à economia verde e de baixo
carbono, e às microfinanças.
Dentre as atividades do GVces em 2010 destacam-se nesse
contexto a revisão e aprimoramento do questionário do Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA e a condução
do processo e as análises para a atualização da carteira do índice; o
lançamento do grupo de trabalho sobre a ISO 26000; a revisão da
metodologia e das análises que fundamentam a escolha das empresas
do Guia EXAME de Sustentabilidade. Em Finanças Sustentáveis tiveram
destaque as atividades do Comitê de Mercado de Capitais, no âmbito
do Fórum Latino Americano sobre Finanças Sustentáveis (LASFF), com
a condução de estudo de caso sobre os benefícios econômicos da
sustentabilidade, a elaboração do estudo “Financiamentos Públicos e
Mudança do Clima”, em parceria com o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e Embaixada Britânica e a parceria

com a FEBRABAN para a elaboração da Matriz de Indicadores do
Protocolo Verde.

ISE BM&FBOVESPA
Para marcar os cinco anos de lançamento do Índice de Sustentabilidade
Empresarial, a BM&FBOVESPA promoveu, com apoio do GVces, a
rodada de “Diálogos ISE 5 anos”. Foram cinco encontros com públicos
estratégicos: imprensa, empresas, especialistas, público interno e
investidores. Dentre os objetivos dos diálogos, destacaram-se a
avaliação das principais contribuições do índice nos últimos 5 anos
e a identificação dos principais desafios para os próximos anos. O
resultado dos diálogos deu subsídios para que o Conselho Deliberativo
do ISE (CISE) definisse os objetivos estratégicos do ISE para os anos
subseqüentes.

“Nossa ideia foi fazer um balanço dos 5 anos do ISE e elaboramos, junto com a bolsa, a proposta dos Diálogos. Dessa maneira ficou claro o que
foi conquistado e o que precisa sei feito para aprimorar o processo e o funcionamento do ISE como um instrumento de mercado e também como
ferramenta para a gestão sustentável nas empresas. Acreditamos que, por meio do diálogo e da aproximação com as empresas, e pessoas que
fazem as empresas, encontraremos o melhor caminho.“
Equipe de Sustentabilidade Empresarial

Carla Schuchman
Pesquisadora
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Deborah Baré
Pesquisadora

Denise Maranhão
Pesquisadora

Paula Peirão
Pesquisadora

Raquel Costa
Pesquisadora

ISO 26000
Aproveitando a aprovação da ISO 26000, a primeira norma internacional
de responsabilidade social, o GVces organizou um Grupo de Trabalho
(GT) para discutir os desafios da sua implementação no Brasil. A série
de eventos teve início com um seminário com a presença de mais de
400 pessoas. O GT, formado por 15 empresas de diferentes setores,
realizou seis encontros com intuito de discutir a norma e refletir sobre
os desafios de sua aplicação.
As discussões do grupo deram origem à publicação “Contribuições do
1º Grupo de Trabalho do GVces sobre a ISO 26000”, lançado em 2011.
O GT foi realizado em parceria com o Grupo de Articulação das ONGs
Brasileiras (GAO).

Guia EXAME de Sustentabilidade
Foi lançada em novembro de 2010 mais uma edição do Guia Exame de
Sustentabilidade. Desde 2007, o GVces é responsável pela elaboração
da metodologia de avaliação do desempenho das empresas, que
serve de base para a definição pelo Guia das 20 empresas-modelo em
responsabilidade social corporativa no Brasil.
Publicado pela Editora Abril, o Guia EXAME de Sustentabilidade
seleciona as empresas pelo conjunto de suas práticas nas diversas
dimensões da sustentabilidade empresarial e destaca algumas de suas
principais ações.

Finanças Sustentáveis
No âmbito das iniciativas em Finanças Sustentáveis, o GVces promoveu
encontros mensais do Comitê de Mercado de Capitais do Fórum Latino
Americano de Finanças Sustentáveis (LASFF).
Foram lançados dois estudos. O primeiro em parceria com os
membros do Comitê de Mercado de Capitais do LASFF (HSBC Brasil,
Tripod Investimentos, Santander Asset Management, Itaú-Unibanco
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e BM&FBOVESPA), resultou da iniciativa de Engajamento para
Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil junto às empresas listadas
na bolsa. O outro estudo, realizado em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Embaixada Britânica,
“Financiamentos Públicos e Mudança do Clima”, analisou as estratégias
e práticas de bancos públicos e fundos constitucionais brasileiros com
relação à gestão da mudança do clima.
Outro destaque de 2010, foi a parceria com a Federação Brasileira
dos Bancos (FEBRABAN) para a construção da Matriz de Indicadores
do Protocolo Verde. A elaboração da matriz baseou-se em
processo participativo contando com a participação de acadêmicos,
especialistas, representantes da sociedade civil, dentre outros atores. A
matriz proposta foi também submetida a uma consulta pública, cujas
sugestões foram incorporadas ao documento, gerando a versão final.

Visão de futuro
“Queremos estimular as empresas e o setor financeiro a empregar o
conceito de sustentabilidade de forma ampla e profunda, em um novo
paradigma de civilização, onde todos devem ser considerados com seus
diferentes interesses, não apenas parte deles, ou seja, não ‘um ou outro’,
mas ‘um e o outro’. Uma nova economia e um novo modo de fazer
negócios, que visem a inclusão e tenham como meta uma sociedade
justa e equilibrada, um meio ambiente saudável, qualidade de vida e
de relações. Onde as decisões sejam tomadas considerando os limites
físicos do planeta, visando reduzir os impacto sobre a natureza e sobre
todos os seres que nela habitam. E, sobretudo, estimular a ampliação da
consciência dos indivíduos nas suas tomadas de decisão.”

Protocolo Verde
Acordo de intenções firmado
em 2009 entre a FEBRABAN e
o Ministério do Meio Ambiente
(MMA).
O
protocolo
inclui
cinco princípios e diretrizes que
estimulam os bancos, entre outros,
a oferecer linhas de financiamento
que fomentem a qualidade de vida
da população e o uso sustentável
dos recursos naturais. Entre suas
diretrizes está o levantamento dos
impactos e custos socioambientais
na gestão dos ativos, a análise de
riscos de projetos e financiamentos
e a promoção do uso consciente
do crédito.

Roberta Simonetti, coordenadora do programa Sustentabilidade
Empresarial e Finanças Sustentáveis

O Programa de Sustentabilidade Empresarial e Finanças
Sustentáveis recebeu apoio das seguintes instituições em 2010
Abril, BM&FBovespa, Embaixada Britânica, Febraban, PNUMA,
além das empresas participantes do ISE BM&FBovespa (AES Tiete,
Braskem, Copasa, Eletropaulo, Gerdau, Light S/A, Sulamérica, Ultrapar,
Anhanguera, BR foods, Copel, Embraer, Gerdau Metais, Natura, Suzano
Papel e Celulose, Vale, Bicbanco, Cemig, CPFL Energia, Energias BR,
Inds Romi, Redecard, Telemar, Vivo, Bradesco, CESP, Duratex, Even, Itaú,
Sabesp, Tim, Brasil, Coelce, Eletrobras, Fibria, Santander, Tractebe) e
do GT ISO 26000 (AES Brasil, AmCE, Anglo American, BM&FBovespa,
Braskem, Guarani, Instituto EDP, Itaú, Report Comunicação, Santander
Brasil, Souza Cruz, Telefônica, Vivo
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Sustentabilidade Global
As grandes ameaças ambientais ao planeta demandam soluções
criativas e duradouras e parte desse esforço tem sido articulado
na sociedade globalizada por convenções internacionais. O GVces
entende que iniciativas em políticas públicas e ações de organizações
privadas também são fundamentais para lidar com temas como
mudança do clima, conservação da biodiversidade e gestão dos
recursos naturais, de modo a minimizar as causas do desequilíbrio
ambiental e seus impactos junto à sociedade, gerando ao mesmo
tempo oportunidades de inovação e negócios, e garantindo
competitividade às empresas brasileiras, com foco na sustentabilidade.
Nesse sentido, o enfoque do programa Sustentabilidade Global
é monitorar as discussões internacionais, acompanhar e propor
políticas públicas nos níveis nacional e subnacional, promover
soluções inovadoras de mercado e estimular a integração entre
atores públicos, setor produtivo e terceiro setor.
Em 2010, o GVces se destacou, no contexto das mudanças climáticas,
pela atuação em duas frentes: a primeira é o apoio a empresas
brasileiras na liderança rumo à economia de baixo carbono, por meio
do Programa Brasileiro GHG Protocol e da plataforma Empresas
Pelo Clima. A segunda frente de atuação esteve concentrada no
acompanhamento e proposição de políticas públicas, por meio
da facilitação do Observatório do Clima, rede de organizações da
sociedade civil que trabalham o tema de mudanças climáticas.

Empresas Pelo Clima
A plataforma Empresas Pelo Clima (EPC) é uma rede colaborativa
empresarial brasileira permanente de capacitação e formação de
lideranças, diálogo e construção de parcerias para a transição rumo a
uma economia de baixa intensidade de emissões de gases do efeito
estufa (GEE). Tem como foco políticas corporativas e estratégias para
a gestão de GEE, além da construção de marco regulatório sobre
mudanças climáticas no Brasil.
O programa realizou, entre outros eventos, o seminário internacional
Caminhos Empresariais para a Economia de Baixo Carbono, reunindo
em um formato inovador empresários de grandes corporações,
nacionais e internacionais, que assinaram o documento Recomendação
de Políticas Públicas para uma Economia de Baixo Carbono no Brasil.
Ao longo do ano, foram realizadas várias oficinas de trabalho em
temas pertinentes para a comunidade empresarial e relacionados às
mudanças climáticas, entre elas, ciência do clima, política do clima,
economia do clima, finanças e mudanças climáticas e uma imersão na
metodologia de produção de inventários corporativos mais utilizada
no mundo, o GHG Protocol.

Economia de Baixo Carbono
Baixo carbono é a expressão
de ordem para a economia do
século XXI e significa inovar
processos produtivos e soluções
tecnológicas que resultam em
menor impacto sobre o clima do
planeta, com destaque para a
busca de eficiência e alternativas
energéticas, redução de emissões
de gases do efeito estufa e gestão
em sustentabilidade. É inovação na
estratégia da empresa. Identificar
riscos e oportunidades e lidar com
a realidade de que os recursos
naturais são limitados e que a
primazia de melhores práticas que
gerem menor volume de emissões
é urgente.
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Foi destaque ainda em 2010 a produção de estudos no formato de
recomendações de políticas públicas para geração de instrumentos
econômicos para a Economia de Baixo Carbono. ‘Tendo por foco
os setores de Agropecuária, Energia e Transporte, os estudos foram
lançados sob formato de publicação impressa e com acesso livre ao
formato eletrônico.
A versão em inglês do estudo foi lançada na COP 16, em Cancun
(México), durante evento internacional realizado no “Espaço
Brasil” da Conferência, conjuntamente entre plataforma EPC, a
CNI (Confederação Nacional das Indústrias) e o CEBDS (Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável).

A COP 16 também ofereceu ao secretariado e às empresas membro do
EPC a oportunidade de interagir com a rede internacional Corporate
Leaders Group (CLG). Encontro semelhante já havia ocorrido em
Londres, durante evento oferecido por S.A.R. o Príncipe de Gales. O
CLG inclui plataformas empresariais climáticas de vários países, entre
eles África do Sul, Singapura, Chile, EUA, Turquia, Reino Unido e é
patrocinado por S.A.R. o Príncipe de Gales.

www.fgv.br/ces/epc

“O EPC oferece as ferramentas, porém são as empresas as responsáveis em por o conhecimento adquirido na prática. A sustentabilidade significa
entender que você faz parte do problema e também da solução.”
Equipe Empresas Pelo Clima

Cintia Dall’Agnol
Pesquisadora
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Dany Simon
Pesquisador

Sustentabilidade Global

Fabio Storino
Pesquisador

Luiz Pires
Coordenador de Projeto

Registro Público de Emissões

Programa Brasileiro GHG Protocol
O GHG Protocol é a metodologia mais utilizada mundialmente
pelas empresas e governos que buscam entender e quantificar suas
emissões de GEE, para poderem então promover sua mitigação. O
GVces, a partir de uma parceria com o World Resources Institute
(WRI), é responsável pela adaptação da metodologia ao contexto
brasileiro e disseminação para o meio empresarial no Brasil.
Foi destaque em 2010 o lançamento da publicação Especificações
do Programa Brasileiro GHG Protocol: Contabilização, quantificação
e publicação de inventários corporativos de emissões de gases de efeito
estufa. Também foram lançados o Registro Público de Emissões e os
selos de reconhecimento de inventários (ouro, prata, bronze), durante
o evento anual do Programa Brasileiro GHG Protocol. Além disso, 30
novas empresas foram capacitadas para aplicação da metodologia,
35 inventários de emissões foram publicados e houve a atuação de
dois grupos de trabalho, para a elaboração, respectivamente, das
Especificações de Verificação e da Metodologia para o Agronegócio.

É uma plataforma online desenvolvida pelo
Programa Brasileiro GHG Protocol para dar
transparência aos inventários corporativos
das empresas em relação as suas emissões
de gases do efeito estufa. O Registro permite
às organizações publicar anualmente seus
inventários de GEE, reportando emissões de
fontes diretas e indiretas, o que representa a
construção de um histórico da evolução de cada
empresa quanto a seus esforços para reduzir
emissões, bem como oferece uma fotografia das
emissões corporativas por setor de atividades.
http://www.fgv.br/ces/registro

www.fgv.br/ces/ghg
“A ideia é que a empresa desenvolva a cultura de fazer inventários. No Brasil o movimento é novo, mas, como começamos a trabalhar com empresas
de ponta, o processo se multiplica rapidamente.”
Equipe Programa Brasileiro GHG Protocol

Beatriz Kiss
Pesquisadora

Natália Lutti
Pesquisadora

Roberto Strumpf
Coordenador de Projeto
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Observatório do Clima
Em 2010, o GVces deu continuidade ao seu trabalho de facilitação do
grupo formado por 31 organizações não governamentais que atuam
em mudanças climáticas no Brasil. Foi destaque dessa iniciativa o
lançamento do estudo Potenciais impactos das alterações do Código
Florestal Brasileiro na meta nacional de redução de emissões de
gases de efeito estufa. O OC também se concentrou em estimular e
participar de espaços de diálogo junto ao governo, tanto no contexto
de construção da política nacional para o clima, como nas discussões
dos planos setoriais, da estratégia nacional de REDD e do Plano de
ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal.
Outras iniciativas do programa Sustentabilidade Global em 2010
foram o apoio ao curso Gestão para o Baixo Carbono, do Programa
de Educação Continuada (FGV-EAESP), a parceria com a Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) para o desenho
de um registro de emissões do estado de São Paulo e contribuições
em publicações especializadas, como o Carbon Disclosure Project.
O programa também trouxe palestrantes renomados para a FGV,
como Pavan Sukhdev (PNUMA), que falou sobre a A economia de
ecossistemas e da biodiversidade (relatório TEEB da UNEP), e participou
da 16ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre
Mudança do Clima.

Redes Sociais
Foi destaque do Observatório
do Clima em 2010 sua inserção
no universo das redes sociais.
O twitter @obsclima fechou o
ano de 2010 com cerca de 2000
seguidores, levando informações
privilegiadas dos membros do OC
e de especialistas no assunto, bem
como promovendo a cobertura
dos eventos do Observatório,
amplificando o alcance dos
debates sobre políticas públicas
para as mudanças climáticas no
Brasil.

As iniciativas do programa geraram mais de 100 inserções na
mídia, com destaques para matérias em O Estado de S. Paulo, Brasil
Econômico, O Globo, CBN e G1.
www.fgv.br/ces/oc

Visão de futuro
“Enquanto 2010 foi um ano de aprendizado e observação, em 2011 o
desafio é buscar caminhos para a inovação, qualidade nos resultados
e, consequentemente, na formulação de respostas para a sociedade.
Internamente, nosso foco será aprimorar processos, estimular
capacitação e contribuir para a qualidade dos pesquisadores.”
Bárbara Oliveira, coordenadora do programa Sustentabilidade
Global
O Programa de Sustentabilidade Global recebeu apoio das
seguintes instituições em 2010
Conservação Internacional, Embaixada Britânica, Fundação O
Boticário, Fundação SOS Mata Atlântica, ICLEI, Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia, Instituto Socioambiental, USAID, WRI,
WWF-Brasil, além das empresas integrantes do EPC e do Programa
Brasileiro GHG Protocol
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Consumo Sustentável
Fomentar caminhos para tornar o atual padrão de consumo mais
sustentável implica abordar diferentes questões relacionando
sustentabilidade e consumo, seja do ponto de vista acadêmico e das
pesquisas aplicadas, seja pela sensibilização e mobilização de grupos
de interesse, propiciando discussão e estímulo à participação, ou
ainda pelo desenvolvimento de ferramentas práticas para orientar
o consumidor no momento da escolha, compra, uso e descarte dos
produtos
Em 2010, o programa Consumo Sustentável atuou fortemente
junto a governos de diversos municípios e estados, empresas e
organizações da sociedade civil organizada. Tiveram destaque as
iniciativas da Rede Amigos da Amazônia e do Catálogo Sustentável,
além das publicações em periódicos e participação da equipe
em diversos eventos e debates. Entre eles, as discussões sobre
licitação sustentável, onde se questiona o papel do poder público
como grande consumidor e agente de proteção ambiental e social
via processos de contratação -, tiveram destaque as iniciativas
da Rede Amigos da Amazônia e do Catálogo Sustentável.

Você sabia?
No Brasil, de 10 a 15% do PIB são
gastos em compras públicas. Na
esfera federal, o valor gasto em
2010 com compras e contratações
públicas foi de 600 bilhões de
reais, demonstrando ser o Estado
um importante agente econômico,
potencial transformador do atual
paradigma de desenvolvimento.

Rede Amigos da Amazônia
Iniciativa da Fundação Getulio Vargas, por meio da atuação
conjunta do GVces e do Centro de Estudos em Administração
Pública e Governo (GVceapg), com o apoio de parceiros locais a
Rede Amigos da Amazônia engaja o poder público na elaboração e
implementação de políticas públicas que promovam a conservação
da floresta Amazônica. Com esse objetivo, o projeto promove
um ambiente de cooperação entre órgãos de governo em nível
municipal e estadual, visando o desenvolvimento e a difusão de
boas práticas em políticas públicas para a compra responsável de
madeira e o monitoramento e controle do setor madeireiro, de
forma a induzir a regulação da cadeia produtiva .
No ano de 2010 o programa Consumo Sustentável realizou diversas
atividades no contexto da Rede Amigos da Amazônia. Além das
visitas de campo para entrevista e elaboração dos estudos de
caso sobre gestão responsável de madeira dos municípios de
Porto Alegre, São Paulo e Sorocaba e do Estado de São Paulo, a
RAA promoveu três workshops com pesquisadores especialistas,
governos e organizações parceiras para a construção da matriz de
indicadores e critérios para compras, fiscalização e monitoramento
e incentivos fiscais para fomentar a madeira de origem legal.

Você sabia?
Mais de um terço da madeira
produzida na Amazônia é ilegal.
No Pará, o índice supera 60%. A
madeira ilegal representou uma
evasão fiscal de 477 milhões
de reais em 2009, e causou
uma emissão de gases-estufa
equivalente a 55,8 milhões de
toneladas de carbono em 2009.

A Rede Amigos da Amazônia recebeu apoio das seguintes
instituições em 2010
Governo Britânico (DEFRA) e a GVpesquisa.
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“Reconhecendo o potencial da atuação em redes, acreditamos que compartilhar experiências e somar esforços de diversos atores ligados direta
ou indiretamente à Amazônia pode promover sua conservação e sustentabilidade no desenvolvimento.”
Equipe de Consumo Sustentável

Adriana Imparato
Camila Haddad
Coordenadora de Projeto Pesquisadora
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Consumo Sustentável

Carlos Pignatari
Estagiário

Carolina Reis
Pesquisadora

Malu Vilella
Pesquisadora

Infográfico publicado no livro Madeira de ponta a ponta: o caminho da foresta até o consumo, com
produção em 2010 e lançamento em 2011

Catálogo Sustentável
O Catálogo Sustentável é uma plataforma online que armazena
informações sobre produtos e serviços avaliados a partir de
critérios de sustentabilidade. A ferramenta fornece informações
sobre as características técnicas, os aspectos de sustentabilidade, as
certificações e os fornecedores dos produtos e serviços selecionados.
Ao dar subsídios para o consumo consciente e responsável de
cada indivíduo, do setor público e da iniciativa privada, o Catálogo
Sustentável contribui para transformar o cenário de desequilíbrio
ambiental e exclusão social associado à produção, contribuindo
para um desenvolvimento mais sustentável.

“Temos que pensar em como consumir com menos impacto e de forma
mais sustentável, sem trazer receitas prontas, mas sim ensinando
a pensar a sustentabilidade no consumo, questão que envolve o
conceito de impacto ambiental e social, indicadores, critérios de
sustentabilidade etc, e sua adequada aplicação. Também estamos nos
preocupando em não limitar o olhar do consumo ao mero uso, mas
atingir o máximo possível todos os elos do ciclo de vida do produto.
Essa preocupação pela formação do “consumidor” se dará tanto no
âmbito público, quanto na esfera privada.”
Luciana Betiol, coordenadora de Consumo Sustentável

Em 2010, o Catálogo Sustentável disponibilizou informações de
centenas de produtos, resultando num serviço com mais de 30
mil acessos na internet, e teve início um processo de revisão do
conceito do Catálogo, com o objetivo de dar mais foco à formação
do consumidor para a sustentabilidade.

Catálog

Sustentável
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Formação para Sustentabilidade
É foco do programa trabalhar a formação permanente da equipe do
GVces, a produção e disseminação de conhecimento, além de ser
responsável pela disciplina Formação Integrada para Sustentabilidade
e pela incorporação dos princípios do PRME (Principles for Responsible
Management Education) pela FGV-EAESP.
O programa busca estimular a mudança do paradigma de
percepção, transformações organizacionais e ações formativas para
mediar um processo individual e coletivo que restitua ao indivíduo
o encantamento pelas diferentes formas de vida e a alegria no
constante aprender a se conhecer e aprender a viver.

Formação Integrada para Sustentabilidade (FIS)
A disciplina eletiva para alunos de graduação busca criar um modelo
de educação para a sustentabilidade, por meio de um trabalho
formativo, cognitivo e experiencial, com reflexo na sua prática
profissional futura. A disciplina é oferecida para alunos a partir do 5º
semestre das três escolas da Fundação Getulio Vargas em São Paulo,
a Escola de Administração (EAESP), a Escola de Economia (EESP) e
a Escola de Direito (EDESP) e, por meio de inovação, busca mudar
paradigmas de educação e aprendizado. O FIS é baseado em dois
projetos:
Projeto de Si Mesmo: com foco na autoformação do aluno, visando
o desenvolvimento de competências necessárias para lidar com uma
realidade complexa, integrativa e com alta demanda por inovação –
um grande desafio das empresas com visão de futuro.
Projeto Referência, Experiencial : com foco na ampliação e
aplicação prática dos conhecimentos de administração, levandose em conta os desafios da sustentabilidade, com o objetivo de
propor recomendações e soluções para um problema atual, de uma
organização real.
Em 2010, os alunos da FIS foram chamados para participar de dois
grandes desafios. O primeiro foi elaborar uma recomendação para
bancos signatários dos princípios do Equador sobre se deveriam
ou não investir na Usina Hidroelétrica de Belo Monte, por meio
da avaliação dos riscos socioambientais do empreendimento. O
segundo desafio, realizado no segundo semestre de 2010, focou na
elaboração de um conjunto de diretrizes para uma política pública
de conservação e uso sustentável da biodiversidade, bem como do
conhecimento tradicional a ela associado.
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Por dentro do FIS
Com o propósito de superar uma
educação de mão única e propor
um processo interativo, centrado
no aluno e sustentado fortemente
na
habilidade
reflexiva,
os
encontros do FIS são organizados
em torno de diálogos, dinâmicas,
palestras, debates, pesquisas e
vivências. O professor assume o
papel de coach, um mediador do
conhecimento, com sensibilidade
e crítica. Torna-se um aprendiz
permanente e um construtor de
sentido, apoiando o aluno em
seu processo de aprendizado,
orientando-o para que descubra
os caminhos para ampliar a visão
da realidade, para aperfeiçoar suas
habilidades e para a ação. Um dos
princípios guia do FIS é a imersão
contextualizada
ao
projeto
experiencial. Nela os alunos vão
a campo e confrontam-se com a
realidade dos diferentes atores,
com a complexidade do problema
e com as incertezas do futuro.

O FIS baseia-se nos seguintes princípios de formação transdisciplinar:
Considera diferentes níveis de realidade;
Vai alem da lógica do sim e do não;
Aporta uma lógica de evolução em longo prazo, decorrente de
um processo extrínseco e intrínseco;
Questiona nossas maneiras de pensar e a construção e
organização do conhecimento, sem perder o horizonte do
sentido.
“A forte orientação transdisciplinar se faz pela articulação da razão sensível (imaginação e sentimentos), razão experiencial (vivências e conhecimento
tácito) e razão formal (conceitos, teorias, metodologias e conteúdos) . Ela foca o que está entre, através e além das disciplinas. Seu foco co-formativo
estabelece um diálogo não apenas entre as disciplinas, mas entre áreas diferentes do conhecimento, bem como entre estas e os saberes não
acadêmicos e as tradições de sabedoria”
Equipe Formação para Sustentabilidade

Leeward Wang
Pesquisador

Lígia Ramos
Pesquisadora
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O Programa de Formação para Sustentabilidade contou com o apoio
do Banco Itaú, do Banco Santander e da Natura para a realização dos
desafios propostos em 2010 pela disciplina FIS.

PRME
O PRME (Principles for Responsible Management Education) é uma
proposta da Organização das Nações Unidas (ONU) que integra escolas
de negócio no mundo inteiro para a incorporação de princípios que
se traduzam em uma educação e formação responsável. O programa
Formação para Sustentabilidade trabalha para a incorporação destes
princípios pela EAESP, o que envolve grande esforço para a formação
de gestores capazes de compreender o nível de complexidade
atrelado aos desafios da atualidade.

Visão de futuro
“Queremos dar continuidade ao FIS com efetividade e qualidade, em
busca do seu aprimoramento e de um modelo replicável no contexto
do PRME. Nossa proposta é promover uma transformação genuína nas
pessoas e, às vezes, essa transformação é uma mudança no olhar, a
criação de uma autopercepção. Cada passo no seu tempo, cada passo
em seu lugar.”
Erica Galucci, coordenadora de Formação para Sustentabilidade
O Programa de Formação para a Sustentabilidade recebeu apoio
das seguintes instituições em 2010
Itaú, Natura e Santander
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Formação para Sustentabilidade

Comunicação
Muitas frentes têm sido abertas pelas ações de Comunicação do
GVces, que envolvem produção e disseminação de conteúdo em
diferentes mídias, assessoria de imprensa, animação de redes
sociais, comunicação interna, apoio à gestão de relacionamento,
gestão de tecnologia da informação e design para meio impresso
e eletrônico.
Em 2010 teve início uma nova etapa na inserção do GVces na internet.
Estratégia central desse processo foi a criação de uma identidade
mais homogênea do Centro, por meio do conceito de portal, que
reúne as informações sobre tudo o que é feito pelo GVces numa
plataforma central e dá acesso aos diferentes sites de projetos por
meio de abas do site principal. Os sites dos projetos passaram a
integrar o portal com uma identidade visual comum. O processo,
que se conclui em 2011, foi desenhado para abarcar todos os sites
gerenciados pelo Centro:
GVces – http://www.fgv.br/ces
Empresas pelo Clima - http://www.fgv.br/ces/epc
Programa Brasileiro GHG Protocol - http://www.fgv.br/ces/ghg
Observatório do Clima - http://www.fgv.br/ces/oc
Catálogo Sustentável - http://www.fgv.br/ces/cs
Rede Amigos da Amazônia - http://www.fgv.br/ces/raa

Tecnologia da informação
Nem só de websites é feita a
tecnologia da informação de
um centro de estudos como o
GVces. Em 2010, uma série de
ferramentas foram desenvolvidas
para ao mesmo tempo agilizar o
trabalho dos programas do Centro
e oferecer serviços dinâmicos
aos usuários e parceiros: um
sistema de consula pública, uma
ferramenta de pesquisa online e
a intranet do GVces. Foi lançado
ainda o sistema online do Registro
Público de Emissões de Gases
do Efeito Estufa (http://www.
registropublicodeemissoes.com.br)
e passaram por ajustes os sistemas
do Índice de Sustentabilidade
Empresarial
BM&FBovespa
(http://www.isebvmf.com.br) e dos
Indicadores de Juruti (http://www.
fgv.br/ces/juruti/indicadores)

New Ventures Brasil - http://www.fgv.br/ces/new-ventures
Formação Integrada para Sustentabilidade - http://www.fgv.br/ces/fis
Revista Página22 - http://www.fgv.br/ces/pagina22
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Este processo envolve ainda a atualização e melhoria de conteúdos
de todos os sites, a reformulação da linguagem utilizada, a inovação
das formas de disposição de informações e interação e a ampliação
da produção de vídeos do GVces, que passou a oferecer aos usuários
imagens de palestras e debates e ainda fez a transmissão online de
uma série de eventos, entre eles os encontros por ocasião dos cinco
anos do ISE.
Ainda no contexto da Internet, o GVces bateu a
marca
dos
2000
seguidores
em
cada
uma
das
plataformas
no
Twitter
(@gvces,
@pagina_22
e
@obsclima), interagindo com internautas tanto na publicação de
informações de qualidade sobre sustentabilidade no dia a dia,
quanto na cobertura de eventos, debates e conferências, como a
COP-16 sobre Mudança do Clima. O Centro lançou ainda um perfil
e uma página especial no Facebook, com centenas de seguidores.
“Buscamos envolver cada vez mais os programas nos processos de comunicação do GVces. A constante revisão dos nossos desafios em cada um
deles tem estimulado o caráter estratégico que temos consolidado para a comunicação, que passa a ser, a cada dia, mais planejada, monitorada
e alinhada aos objetivos macro do centro.”
Equipe de Comunicação

Lucas Baitello
Produtor de vídeo
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Comunicação

Paula King
Comunicadora

Rafael Murta Reis
Comunicador

Rogério Bento
Designer

Comunicação interna e externa
O GVces se manteve como importante fonte de informação em
sustentabilidade na imprensa, somando mais de 300 inserções na
grande imprensa e mídia especializada em 2010, 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.
Mas a comunicação de um centro de referência não se faz apenas
com perspectiva em públicos externos e em 2010 o GVces deu
início a um movimento importante de aprimoramento do diálogo
interno, seja por meio de espaços de discussão e participação, pelo
engajamento dos programas nas ações de comunicação, ou mesmo
por ferramentas de apoio como a intranet.
“Com a nova estrutura dos sites, o GVces tem em 2011 a oportunidade
de ampliar a gama de conteúdos que oferece, dar ainda mais atenção
para a qualidade na comunicação com o público e intensificar a sua
interação com ele. O uso das últimas tecnologias se alia a abertura
de frentes de comunicação nos projetos de campo constituindo um
mesmo objetivo comum: o de ampliar o diálogo com a sociedade
para engajá-la na sustentabilidade.”
Ricardo Barretto, coordenador de Comunicação
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Revista Página22
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 relações entre economia, meio ambiente
e sociedade. Há cinco anos, de forma pioneira, a revista Página22
assume esse desafio. Lançada pelo GVces em dezembro de 2005,
quando sustentabilidade ainda era um assunto restrito à roda de
especialistas, contribuiu na disseminação desse valor que veio para
ficar – é o tema do século, cada vez mais presente na agenda das
empresas, dos governos, dos cidadãos.
Trata-se de uma publicação jornalística analítica e questionadora, que
se coloca como um fórum aberto ao debate e à construção conjunta
de soluções para as questões complexas que se impõem no século
XXI. A cada ano, Página22 consolida-se como um veículo que agrega
atores envolvidos e interessados em inovação e sustentabilidade e
como radar de tendências.

Internet
Página22 nasceu como revista impressa, mas há três anos tornou-se
multimídia, extrapolando o formato em papel e passando a explorar
os canais digitais, dinâmicos, interativos, flexíveis e participativos.
Inclui produção audiovisual e participação em redes sociais.
A plataforma multimídia permite que a mensagem e o conhecimento
se disseminem e se democratizem, uma vez que todo o conteúdo
é de livre acesso no site www.fgv.br/ces/pagina22 e, à exceção
das imagens, pode ser reproduzido, mediante licença da Creative
Commons.
O formato multimídia possibilita extrair o melhor dos mundos, ao
combinar o que o meio impresso pode oferecer como nenhum outro
(ex: leitura aprofundada) com aquilo que somente o meio digital
permite (ex: dinamismo, interatividade on-line), com o apoio das
redes sociais como o Facebook e o Twitter.

“Ao estabelecer relações entre diversos assuntos e áreas do conhecimento de maneira crítica, provocativa, aprofundada e sistêmica, PÁGINA22
responde à crescente fragmentação da informação e traz uma luz original ao debate”
Equipe Página22

Bel Brunharo
Carolina Derivi
Coordenadora de Produção Repórter
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“A Página22 que queremos ganha mais relevância e expressão no
mercado editorial e como player de um mundo em transformação.
Além do produto que entrega, visualiza uma série de projetos
especiais que aumentam a consistência da revista e expandem os
canais de comunicação na sociedade. “
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