REGULAMENTO DA CHAMADA DE CASOS
GESTÃO EMPRESARIAL DE CAPITAL NATURAL

CONTEXTO
Sabemos hoje que, direta ou indiretamente, qualquer negócio depende e impacta no capital
natural, originando ampla discussão deste tema em diferentes fóruns nos últimos anos. Neste
contexto, diversas empresas têm evoluído no sentido de avaliar sua dependência do capital
natural, bem como implementar práticas, processos e produtos que, além de proteger ou
gerar valor para a empresa, contribuem para a preservação e restauração do capital natural
e para o bem-estar das populações que dele dependem.
Com o intuito de reunir esses casos e desmistificar o assunto, a iniciativa empresarial
“Tendências em Serviços Ecossistêmicos” (TeSE) e o Projeto “TEEB Regional-Local” (TEEB R-L)
convidam empresas com atuação no Brasil a compartilharem suas experiências relacionadas à
gestão do capital natural. Esta chamada conta com o apoio da Fundação Grupo Boticário
(FGB).
OBJETIVOS
Os objetivos desta Chamada de Casos são: identificar iniciativas de inserção do capital natural
na gestão empresarial; evidenciar boas práticas empresariais; criar um rol de referências
sobre o desenvolvimento e implementação dessas iniciativas; promover a reflexão sobre
gestão empresarial de capital natural; inspirar empresas; e, portanto, contribuir para a
construção de conhecimento sobre iniciativas nesse contexto.
A iniciativa TeSE e o Projeto TEEB R-L acreditam que a compilação e o reconhecimento desses
casos contribuem para criar referências e impulsionar o tema no Brasil e no exterior, além de
representarem exemplos concretos da implementação das Metas Nacionais de Biodiversidade
e das Metas de Aichi no País.
QUE EXPERIÊNCIAS BUSCAMOS?
Buscamos experiências que representem soluções práticas a desafios e oportunidades reais
relacionados à gestão empresarial de capital natural. Queremos casos demonstrem gerar valor
para a empresa e, ao mesmo tempo, contribuir para a conservação dos ecossistemas e do
bem-estar das populações que dele dependem. São exemplos:
•

•

Processos organizacionais: métodos e processos de gestão de capital natural de forma
integrada ao planejamento estratégico e transversal às áreas do negócio, objetivando
reduzir riscos ou impactos regulatórios, financeiros, operacionais;
Serviços e/ou produtos novos ou adaptados que contribuam para melhores atuação da
empresa e resultados em termos de capital natural (desenvolvimento de novas
tecnologias ou modelos de negócio);

•

•

Arranjos institucionais (governança local, parcerias público-privadas, parceria entre
empresas) desenvolvidos ou aprimorados para contribuir para a gestão do capital
natural;
Ações a partir de uma avaliação de capital natural (valoração de serviços
ecossistêmicos, iniciativas de pagamentos por serviços ambientais; ações de
restauração) que contribuam para a gestão de capital natural;

Buscamos usos e aplicações dos resultados da avaliação e/ou valoração de capital natural e/ou
serviços ecossistêmicos na gestão empresarial, e não apenas estudos realizados.
POR QUE PARTICIPAR?
Os casos selecionados serão reconhecidos de duas formas:
•

Descrição da experiência em uma edição especial da revista P22ON1, publicação
online do FGVces, ou publicação equivalente que dará visibilidade aos casos de sucesso
e poderá inspirar novas práticas empresariais, assim como ampliar a repercussão do
tema na sociedade;

•

Os representantes dos casos serão convidados para apresentar o caso no evento de
lançamento da publicação, contribuindo para a troca de experiências, desafios e
aprendizados derivados da implementação dos casos. O evento aberto ao público
acontecerá na FGV de São Paulo em outubro de 2018 e será uma oportunidade de
networking e contato com outros interessados e praticantes do tema.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Os casos podem ser inscritos por qualquer empresa pública, privada, cooperativa, instituição
com fins lucrativos, que tenham concluído ou estejam desenvolvendo projetos/ações para
gestão de capital natural.
Na hipótese de um projeto ter sido desenvolvido por mais de uma empresa ou em parceria
com outro tipo de organização, ele poderá ser inscrito por qualquer uma das coparticipantes,
desde que autorizado pelas demais.
A SELEÇÃO DOS CASOS
A proposta deve apresentar uma iniciativa que tenha o objetivo de ser parte da solução para
um desafio empresarial relacionado à gestão do capital natural.
Serão aceitas apenas iniciativas baseadas em informações reais, que demonstrem indicadores
(qualitativos e/ou quantitativos) e resultados preliminares ou já alcançados para a empresa,
ecossistema e outros atores envolvidos.
O relato do caso deve ser o mais prático e aplicável possível, incluindo análises objetivas, e
direcionadas à solução da demanda identificada. As referências, se necessárias, devem ser de
acordo com as normas da ABNT. Gráficos, infográficos, mapas, figuras e fotos são desejáveis se
contribuírem para o entendimento da proposta.
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Critérios de elegibilidade:
1. São elegíveis para participar da chamada pessoas jurídicas privadas ou públicas
representadas por representante legal, com poderes expressos para participar e assumir
em nome da instituição todas as obrigações e condições previstas no presente
documento2;
2. A iniciativa deve ter relação com a atuação empresarial e capital natural;
3. A iniciativa deve ter resultados mensuráveis (intermediários ou finais), que devem ser
demonstrados na apresentação do caso;
4. Clareza na apresentação, escrito em português do Brasil e com linguagem não científica.
Critérios de seleção:
Potencial de perenidade da prática
Será avaliado se a prática apresenta condições de continuidade e desenvolvimento, com
processos consistentes de planejamento, implementação e monitoramento. É desejável
demonstrar aspectos relacionados à viabilidade financeira da iniciativa.
Replicabilidade e perspectivas futuras
Será avaliado o potencial de replicabilidade da iniciativa pela própria organização ou outras
organizações. É recomendável demonstrar a possibilidade de ganhos de escala.
Materialidade e contribuição estratégica para os desafios empresariais
Será avaliado a contribuição direta ou indireta para avanços de práticas empresariais,
considerando a integração na perspectiva estratégica dos negócios, áreas da empresa
envolvida e o reflexo em seus processos internos, bem como resultados, produtos e/ou
serviços.
Relevância e potencial de contribuição da iniciativa
Será avaliada a contribuição da iniciativa para manutenção, restauração e/ou aumento do
capital natural e seus fluxos ecossistêmicos, além dos custos e benefícios para a população
local dependente do capital natural, outros atores relacionados e a sociedade em geral.

PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos casos será inicialmente realizada pela verificação de atendimento aos critérios
de elegibilidade acima propostos.
Os casos qualificados serão avaliados e selecionados a partir dos critérios de seleção
estabelecidos. Esta ação será realizada por um Comitê de Avaliação composto por especialistas
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A documentação de comprovação dos poderes do representante legal poderá ser requerida pelos
proponentes desta chamada.

do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (FGVCes), das instituições que compõem o
Projeto TEEB R-L – GIZ, Confederação Nacional da Industria, Ministério do Meio Ambiente; da
Fundação Grupo Boticário e outros convidados.
Documentos adicionais que expliquem e demonstrem resultados podem ser requeridos pela
equipe avaliadora. Diante da recusa de apresentação dos mesmos, a proposta será
desclassificada. O contato com os participantes para obtenção de informações adicionais ou a
visita em campo não significam que a proposta será selecionada.
A notificação dos casos selecionados se dará por comunicação via e-mail ao proponente e a
divulgação ampla será por meio de:
•

Publicação em edição especial da revista P22ON3, publicação online do FGVces, ou
publicação equivalente. A edição especial sobre Gestão Empresarial de Capital Natural
ficará disponível online, em português, e será gerada uma publicação em formato
digital (PDF) em português e inglês. A publicação será divulgada via mailing
direcionado a público amplo, redes sociais, páginas na internet, bem como pela
assessoria de imprensa das instituições realizadoras desta Chamada para jornalistas
especializados.

•

Apresentação e divulgação em evento de lançamento, a ser realizado na cidade de São
Paulo -SP, e organizado pelas instituições realizadoras desta Chamada, com
convidados relevantes, para divulgação e troca de experiências. ]

Cronograma em 2018

COMO ENVIAR SEU CASO
A inscrição é aberta, voluntária e gratuita. Inscreva o caso de sua organização até o dia
15/06/18
no
formulário
disponível
no
link:
https://form.jotformz.com/81124102675650
Dúvidas ou problema com acesso, entre em contato pelo e-mail tese.gvces@fgv.br.
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CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E OBSERVAÇÕES FINAIS
No ato de inscrição os participantes atestam que leram e compreenderam o presente
regulamento, aceitando-o integralmente.
A participação na presente Chamada de Casos está vinculada ao aceite de todas as condições e
preenchimento dos critérios estabelecidos neste documento e seus anexos. A proposta
submetida para a Chamada deve ser de total autoria do participante.
Ao se inscrever, os participantes declaram automaticamente serem verídicas as afirmações
contidas no formulário que descreve a iniciativa, sob pena de eliminação da Chamada, bem
como autorizam a utilização de seu nome e a reprodução dos casos para a divulgação dos
resultados da Chamada de Casos de Gestão Empresarial de Capital Natural, sem ônus para os
realizadores, organizadores e parceiros, resguardados os direitos autorais e sigilo empresarial.
Caso alguma informação declarada no formulário seja confidencial, por favor comunicar no
próprio formulário.
O participante está ciente e concorda que todas as informações declaradas no formulário,
salvo exceções devidamente comunicadas, poderão ser compartilhadas para fins de avaliação
e reconhecimento da proposta, sem que subsista exclusividade, sigilo ou ressarcimento de
qualquer ordem ou natureza por parte do proponente e seus parceiros. A proponente não
assume qualquer responsabilidade por manter confidencialidade pelas informações recebidas
dos proponentes no momento da inscrição.
O participante, através do seu representante legal, assume total e exclusiva responsabilidade
pela veracidade das informações fornecidas e por responder por eventuais problemas futuros
causados em razão da submissão da Proposta e seus desdobramentos, não se limitando a
qualquer reinvindicação e/ou indenização, em decorrência de danos e/ou prejuízos causados,
direta ou indiretamente às organizações proponentes e apoiadoras desta Chamada, pela
inobservância ou infração de disposições legais ou deste documento.
A propriedade intelectual resultante da chamada permanecerá de titularidade do participante,
que está ciente e atesta o seu uso irrestrito e gratuito pela Chamada, pelo que desde já,
concede às organizações proponentes e apoiadoras desta Chamada, uma licença exclusiva,
gratuita, por prazo indeterminado, limitada ao fim exclusivo de divulgar, armazenar, utilizar
veiculação, publicação, exibição e/ou reprodução do seu nome, marca, imagem e conteúdo da
Proposta, a qualquer tempo, de forma integral ou parcial, em todo e qualquer tipo de mídia
existente e que venha ser criada, seja de massa ou dirigida, em qualquer meio e território,
nacional e internacional, com a finalidade de divulgar esta chamada e o seu resultado.
Os participantes da Chamada concordam em estar disponíveis para o relacionamento com a
mídia e canais de comunicação, em ceder sem custos entrevistas e reportagens que
eventualmente sejam requisitadas, com o objetivo de divulgar a publicação.
Não há contrapartida financeira ou vínculo empregatício devido ao envio das propostas,
qualquer custo ou ônus financeiro necessário à participação fica sob responsabilidade integral
do proponente.
Caso qualquer inconformidade seja verificada, o participante será excluído da seleção, sem
prejuízo de demais ações cabíveis.

As disposições constantes neste documento poderão ser atualizadas ou modificadas a
qualquer momento e mediante notificação via e-mail pelo Projeto TEEB R-L e/ou Iniciativa
TeSE.
Esta Chamada tem caráter exclusivamente cultural, científico e tecnológico, se desenvolvendo
sem qualquer sorteio ou operação assemelhada, nem vinculação de seus participantes de
qualquer bem e/ou utilização de qualquer serviço mediante pagamento, respaldado pelo
artigo 30 do Decreto Lei 70.951/72 e nos termos da Lei nº 5.768/71.

Agradecemos desde já seu interesse e participação!
Equipes da TeSE e do Projeto TEEB R-L e organizações apoiadoras.

SOBRE A TESE
A TeSE é uma iniciativa empresarial do Centro de Estudos de Sustentabilidade (FGVces) da
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). O FGVces tem
como missão expandir continuamente as fronteiras do conhecimento, contribuindo para um
desenvolvimento sustentável no âmbito da administração pública e empresarial. Tem atuado
na relação entre sustentabilidade, economia e finanças junto a empresas, governos e
sociedade civil, formulando estratégias, metodologias, ferramentas de gestão e estudos que
embasam a tomada de decisão organizacional e contribuem para as discussões de políticas
públicas.
SOBRE O TEEB R-L
O Projeto TEEB Regional-Local (TEEB R-L) é uma realização do governo brasileiro, coordenada
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e outros parceiros. O projeto é financiado pelo Ministério Federal Alemão do
Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) através da
Iniciativa Internacional para o Clima (IKI), e implementado pela Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O projeto busca promover a integração dos
serviços ecossistêmicos (SE) em políticas públicas e na atuação empresarial tendo, dentre
outras ações, o desenvolvimento de abordagens e a construção de métodos e ferramentas de
ação. O projeto TEEB R – L está alinhado com a iniciativa internacional da Economia dos
Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB em sua sigla em inglês) ao destacar os benefícios que a
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos promovem para a sociedade, bem como os
crescentes custos advindos da perda ou degradação dos mesmos. Alguns trabalhos do TEEB RL em Capital Natural e Serviços Ecossistêmicos:
SOBRE A FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO
A Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza é uma instituição sem fins lucrativos, com
sede em Curitiba, Paraná, e atuação em todo o Brasil. Criada em setembro de 1990, tem como
missão promover e realizar ações para a conservação da natureza. A Fundação mantém 2
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, garantindo a proteção de 11.000 hectares de
áreas naturais e investe em iniciativas e ferramentas que aliam economia e conservação tais
como Pagamento por Serviços Ambientais, investimento de impacto e ações de mobilização e
engajamento da sociedade.

