CHAMADA DE CASOS - EDITAL

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Centro de Estudos em Sustentabilidade Fundação Getulio Vargas (GVces)

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces)
convida, por meio desta chamada de casos, organizações com atuação no Brasil
a compartilharem experiências inovadoras relacionadas à gestão de
recursos hídricos no contexto da atuação empresarial.
Ao longo de 2016, as empresas participantes das Iniciativas Empresariais do
GVces estarão reunidas em torno do tema gestão empresarial de recursos
hídricos para debate, produção de conhecimento, troca de experiências e
aplicação prática de métodos e ferramentas
Iniciativas Empresariais - GVces
a partir das diferentes perspectivas
adotadas pelas Iniciativas Empresariais.
EPC: Plataforma Empresas pelo
Clima

Esta chamada de casos é parte das
atividades do ano e pretende dar luz a
experiências inovadoras em gestão de
recursos hídricos pelo país para que
possam
inspirar
novas
práticas
empresariais e, sendo compartilhadas
também com o público em geral, ampliar
sua repercussão na sociedade.

ISCV: Inovação e Sustentabilidade na
Cadeia de Valor
ID Local: Desenvolvimento Local &
Grandes Empreendimentos
TeSE: Tendências em Serviços
Ecossistêmicos
CiViA: Ciclo de Vida Aplicado
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QUE TIPO DE EXPERIÊNCIAS BUSCAMOS?
Buscamos experiências diversas que representem soluções práticas a desafios
e oportunidades ligados a gestão de recursos hídricos, podendo ser, por
exemplo:
 serviços e/ou produtos (novas tecnologias, modelos de negócio etc.)
 arranjos institucionais (comitê de bacias, governança local, parcerias
público-privadas etc.)
 processos organizacionais (métodos e processos de gestão de recursos
hídricos de forma integrada ao planejamento estratégico e transversal às
áreas do negócio)
 aplicação de estudos e /ou projetos relacionados a valoração do uso da
água (serviços ecossistêmicos, pagamentos por serviços ambientais
etc.) na gestão empresarial
 aplicação de estudos e/ou projetos de análise de ciclo de vida que levem
em consideração a pegada hídrica na gestão empresarial
 projetos de adaptação às mudanças climáticas que considerem a
disponibilidade de recursos hídricos

GVces
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP | 55-11-3799-3342 | ces@fgv.br |
www.fgv.br/ces

Recursos hídricos e o contexto empresarial
O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico têm trazido consequências diretas e
imediatas à disponibilidade dos recursos naturais utilizados pelas empresas em suas operações. Do
ponto de vista dos recursos hídricos, a sua disponibilidade para as empresas concorre, com frequência,
com a demanda por água por outros atores da sociedade. Soma-se ainda, nesse caso, os riscos e
prováveis consequências do processo de mudanças climáticas, que acentua a frequência e a
intensidade de fenômenos climáticos com impacto direto sobre a segurança, qualidade e disponibilidade
de água em diferentes regiões.
Assim, em um cenário no qual a criticidade dos sistemas que abastecem diferentes regiões do país se
agrava por diferentes motivos, a dependência em relação aos recursos hídricos pode representar riscos
ampliados para as empresas e a criação de alternativas que aprimorem o olhar empresarial para essa
questão assume espaço fundamental nas estratégias de desenvolvimento dos negócios. Além de olhar
para dentro, revendo práticas, gerindo riscos e definindo estratégias de atuação, as empresas têm sido
demandadas a reforçar sua atuação em aspectos que extrapolam as fronteiras da própria organização,
mas são de extrema relevância para garantia das condições de operação e sustentabilidade.
Seja aprofundando o entendimento do uso dos recursos hídricos ao longo da cadeia – por meio do
cálculo da pegada hídrica de produtos e serviços, integrando grupos e aprimorando arranjos que
contribuam para gestão mais adequada dos recursos hídricos nos territórios, conciliando as diferentes
demandas e os usos múltiplos, ou ainda aprofundando a compreensão das relações entre os processos
da empresa e os serviços ecossistêmicos, as empresas têm se deparado com uma série de ações e
caminhos que podem ser trilhados com o objetivo de aprimorar a gestão, garantindo os recursos dos
quais depende enquanto atentam para impactos e externalidades dos negócios.

QUEM PODE SE INSCREVER?
Os casos podem ser inscritos por qualquer tipo de organização, desde que o
contexto de seu desenvolvimento e implementação envolva a relação de uma
empresa com os recursos hídricos. Nesse sentido, podem inscrever-se:
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Organizações do setor privado com fins lucrativos;
Órgãos governamentais;
Organizações do terceiro setor, com atividades voltadas a questões de
interesse público sem fins lucrativos; e
Cooperativas, associações e outras formas de organizações coletivas.

Os casos serão avaliados e selecionados por uma equipe de pesquisadores do
GVces.
Ao final do ciclo, pretendemos reunir uma rede de iniciativas que ilustrem de
forma singular e inovadora o contexto de atuação empresarial no campo da
gestão de recursos hídricos.
Para participar, leia atentamente as informações a seguir.

POR QUE PARTICIPAR?
Ao serem selecionadas, as organizações serão convidadas para participar de
um encontro presencial junto ao grupo de empresas participantes do ciclo 2016
das Iniciativas Empresariais do GVces e terão seus casos registrados em uma
publicação que abordará os resultados do ciclo.
O encontro contribuirá para a troca de experiências, desafios e aprendizados
derivados da implementação dos casos. Além disso, outros benefícios para as
organizações selecionadas são:





Reconhecimento para suas práticas, produtos e serviços e/ou para a
iniciativa e o contexto de seu desenvolvimento e implementação.
Integração a uma rede dedicada à reflexão sobre os aspectos de
sustentabilidade na gestão de recursos hídricos das empresas,
contribuindo para a construção de conhecimentos sobre iniciativas
inovadoras nesse contexto;
Troca de experiências, desafios e aprendizados com as empresas
participantes das Iniciativas Empresariais do GVces

COMO PARTICIPAR
Para poder participar da seleção de casos, a iniciativa desenvolvida deve atender
a alguns critérios de elegibilidade. Estando elas em conformidade com esses
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critérios, a iniciativa é então submetida a uma análise com base em alguns
critérios de seleção, conforme descrito a seguir.

Critérios para elegibilidade da iniciativa:
1. A iniciativa inscrita deve ter sido/estar sendo realizada em território nacional;
2. A iniciativa deve ter relação com a atuação empresarial, mesmo que não
realizada diretamente por uma empresa;
3. A iniciativa deve estar implementada.
4. A iniciativa deve ter resultados concretos que possam ser apresentados na
oficina em outubro

Critérios para seleção da iniciativa:
Os casos elegíveis serão avaliados por meio dos seguintes critérios:
Inovação
Será avaliado o grau de inovação da prática inscrita, considerando a inovação
nas práticas de gestão, no uso de ferramentas, em produtos e serviços, nas
formas de governança e relacionamento, e no engajamento e comunicação com
diferentes públicos (entre outros).
Maturidade da prática
Será avaliado se a prática apresenta condições de continuidade e
desenvolvimento, com processos consistentes de planejamento, implementação
e monitoramento.

Contribuição estratégica da iniciativa para práticas empresariais
Será avaliado o quanto a iniciativa contribui direta ou indiretamente para avanços
de práticas empresariais no campo da gestão de recursos hídricos, considerando
a integração na perspectiva estratégica dos negócios e o reflexo em seus
produtos e/ou serviços.
Perspectivas futuras
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Será avaliado o potencial de perenidade e replicabilidade da iniciativa, e/ou de
influência e impacto em cadeias de valor empresariais.

COMO ENVIAR SEU CASO
Para submeter o caso de sua organização, por favor, acesse este link e preencha
o questionário até o dia 03/06/2016.
Caso tenha qualquer dúvida ou problema, entre em contato pelo telefone
(11)3799-3497 ou e-mail manuela.santos@fgv.br.
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ANEXO I
FRENTES DE TRABALHO DAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS DO GVces
EM 2016 – GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
















Práticas inovadoras refletidas em produtos e/ou serviços de PMEs que
representem soluções relacionadas a recursos hídricos para a cadeia de
grandes empresas.
Iniciativas multistakeholder de governança e/ou gestão compartilhada de
recursos hídricos a partir da perspectiva local/territorial.
Arranjos e mecanismos inovadores com foco em, por exemplo,
participação social em espaços formais ou informais de governança,
gestão de conflitos hídricos, articulações intersetoriais, pagamento ou
compensação por serviços ambientais.
Ações de preservação de áreas naturais (áreas protegidas, RPPN,
parques etc.) que explicitem como objetivos benefícios para a provisão de
recursos hídricos e utilizem a valoração dos serviços ecossistêmicos
como argumentação e avaliação do retorno dos investimentos envolvidos.
Projetos empresariais ou em modelo de parcerias públicos-privadas
(PPP) que objetivem a melhora na qualidade e/ou quantidade de água
disponível envolvendo a proteção de áreas naturais protegidas, estejam
elas formalizadas ou não.
Experiências na gestão empresarial envolvendo Análise do Ciclo de Vida
(ACV) e Pegada Hídrica de produtos e serviços.
Iniciativas empresariais envolvendo estudos de ACV ou de pegada hídrica
para algum de seus produtos, sendo que os resultados refletiram em
ações de gestão interna como alterações no produto (ecodesign),
alterações no processo (qualquer etapa, dentro da empresa ou ao longo
da cadeia), entre outras.
Experiências empresariais na gestão de recursos hídricos relacionadas à
adaptação às mudanças climáticas com relevância estratégica,
engajamento da cadeia de valor e outros stakeholders e resultados
significativos para os negócios.
Planos e ações desenvolvidos com a “lente” da adaptação refletidos em
no planejamento estratégico e gestão de riscos das empresas com
medidas de adaptação implementadas e voltadas ao aumento de
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resiliência / redução de vulnerabilidades relacionadas à mudança do
clima.
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