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“Tank” – “pool” de 
recursos humanos 

Parceiros: 162 empresas     +30 ONGs     +20 Ministérios/Sec    +10 Org. Internacionais 

+100 fornecedores   + 8 mil lançamentos contábeis 
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PESQUISA & PUB. ARTICULAÇÃO COMUNICAÇÃO 

62 colaboradores 

8 professores dedicados e/ou 

envolvidos em projetos pontuais 

4 bolsistas 

4 locações 

20 projetos 
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PROJETO 



Métrica da LSE sobre impacto de pesquisas 
Figura desenhada por Jane Tinkler  

PEA 

Wilsdon, J., et al. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and 
Management. DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.1363  
 
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2015/07/2015_metrictide.pdf 

IMPACTO 
SOCIAL 



Criar uma cultura 
de inventário de 
GHG no Brasil, 
oferecendo uma 
plataforma pública 
de publicação 
voluntária 

PROG. BRASILEIRO GHG PROTOCOL e REGISTRO PÚBLICO DE EMISSÕES DE GEE 
CLIENTE: CERCA DE 130 EMPRESAS 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Aceito como método por todas regulações 
sub-nacionais de MRV >> MG, PR, RJ e SP 

 
• Banco de dados representativo das emissões 

brasileiras (+1130 inventários) >> em 2015, 
133 membros publicando inventários 

USED 
• Aliança global de registros climáticos (GCRA), 

lançada na Rio+20 >> registros da Califórnia 
(TCR) e China (ECR). Potencial adesão de Índia 
e México. 

• Downloads da Ferramenta de cálculo no site 
do Gvces >> +4.000 vezes, em 2014 

• Articulação de um sist. de MRV no Brasil >> 
compatível c/ ISO 14064; ISO 14065 e 14066 

CO-DEVELOPED 
 

• Especificações do PBGHGP: desenvolvida por 
GVces + 27 empresas 

• Diretrizes para relato e padrão brasileiro para 
inventário corporativo de GEE  

• Conteúdo e capacitação no método GHG 
Protocol >> aplicado para +1500 gestores, 

+600 organizações 

DISCUSSED 
 
• Potencial de serviço para registros públicos 

estaduais e nacional (sistema de MRV) >> 
Articulação com estados para criação de 
regulações sobre inventários de GEE 

• Especificações de verificação >> base para o 
projeto de acreditação de OV criado em 
parceria com o INMETRO 



Engajar as 
empresas 
brasileiras no 
debate sobre uma 
abordagem de 
mercado para 
reduzir emissões de 
GEE no Brasil 

SISTEMA DE COMÉRCIO DE EMISSÕES DA PLATAFORMA EMPRESAS PELO CLIMA (SCE EPC) 
CLIENTE: 24 EMPRESAS 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Emissions Trading Worldwide: ICAP Status 
Report 2015 

USED 
 
• Conselho Consultivo composto por 8 

especialistas nacionais e internacionais 
(Banco Mundial, EDF e IETA estão 
representados) 

CO-DEVELOPED 
 

• GVces + 24 empresas >> proposições de 
desenho de possível mercado de carbono 

nacional/regional 
• Mercado aberto em 2014 >> plataforma 

BVTrade (BVRio)  
• Emissões de Escopo 1 das empresas (2013) >> 

40% das emissões industriais brasileiras 

DISCUSSED 
 
• Única iniciativa de mercado de carbono na 

América Latina  
 

• Matéria Valor Econômico, na Reuters e no 
Blog do Banco Mundial 
 

• Eventos do Banco Mundial e da IETA na COP20 



Desenvolver e 
disseminar 
estratégias e 
ferramentas 
destinadas à gestão 
empresarial de 
impactos, 
dependências, 
riscos e 
oportunidades 
relacionados a 
serviços 
ecossistêmicos 

TENDÊNCIAS EM SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS  
CLIENTE: 10 EMPRESAS 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

USED 
 
• 10 projetos pilotos implementaram a DEVESE 

(Diretrizes Empresariais para Valoração 
Econômica de Serviços Ecossistêmicos) em 
2014 e 6 estão em andamento em 2015 
aplicando também a DEREA (Diretrizes 
Empresariais para o Relato de Externalidades 
Ambientais) 

CO-DEVELOPED 
 

• Elaboração de métodos para valoração de 8 
Serviços Ecossistêmicos (física e monetária), 

diretrizes para Relato e ferramenta de cálculo 
 

• Em 2015 >> métodos para serviços de 
provisão (aplicados a diversos SE) e serviços 

ecossistêmicos culturais 

DISCUSSED 
 
• Disseminação dos métodos e diretrizes por 

meio de treinamento (nos moldes do GHG) e 
articulação com iniciativas internacionais, 
como a Experimental Ecosystem Accounting 
(SEEA) 



Fornecer subsídios 
para a Estratégia 
Nacional de 
Adaptação às 
mudanças 
climáticas 

SUBSÍDIOS PARA A ESTRATÉGIA NACIONAL DE ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
CLIENTE: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Relatórios elaborados foram citados na decisão 
do GT Interministerial >> necessidade de 

adoção de um PNA e para a definição de seus 
setores 

• Estudos elaborados citados na Minuta de Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima colocado em 

consulta pública pelo Governo Federal 

USED 
 
• Fundamentos técnicos para apoiar a 

discussão de GT Interministerial >> 
representantes de governos estaduais, setor 
privado e terceiro setor sobre o Plano 
Nacional sobre Adaptação (PNA) 

• Condução e facilitação de Oficinas para 
decisões técnicas de GT Interministerial 

CO-DEVELOPED 
 

• GT Adaptação >> GVces e 11 órgãos do 
governo para discussão do Plano Nacional de 

Adaptação 

 

DISCUSSED 
 
• Alinhamento conceitual com integrantes do 

GT Interministerial >> representantes de 
governos estaduais e setor privado sobre 
Plano Nacional sobre Adaptação (PNA) 



Criar metodologia 
para estimativa de 
fluxos financeiros 
para economia 
verde 

ESTIMATIVA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ECONOMIA VERDE 
CLIENTE: FEBRABAN 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Utilizado pela UNEP como referência em suas 
discussões internacionais 

 

USED 
 
• Discutido nos grupos de trabalho da Febraban 

(com participação dos bancos) 
• Potencial padrão: 

• Tático: Bancos 
• Estratégico/Nacional: BCB 
• Esstratégico/Inter: UNEP 

 

CO-DEVELOPED 
 

• Fórum anual com participação de mais de 300 
pessoas 

 
• Articulação com BC, UNEP e Febraban - 

autorregulação do setor 
 

• Desenvolvido com o membros da Febraban 

DISCUSSED 
• Metodologia apresentada em evento 

internacional (UNEP + FEBRABAN) – 2014 
• Metodologia a ser apresentada em 2015 em 

fórum internacional com presidente do Banco 
Central e outros Bancos Centrais 



Criar um ambiente 
de investimento 
compatível com as 
demandas de DS 
da sociedade 
contemporânea e 
estimular a RSC 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) 
CLIENTE: BM&F Bovespa 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Objeto de estudos acadêmicos e artigos >> 
1.890 menções no Google Scholar (jul/2015) 

 
• Grande imprensa e mídias setoriais >> 

menção frequente ao ISE e cobertura 
sistemática das carteiras anuais e de seu 

desempenho 

USED 
 
• Meta das empresas >> Integrar a carteira do 

ISE é critério para remuneração variável  
• Guia Exame de Sustentabilidade >> 

metodologia e agenda baseadas no ISE 
• Referência para investidores >> R$ 33,5BI 

direcionados a empresas do ISE pelos maiores 
fundos de pensão do país (2013) 

CO-DEVELOPED 
 

• Construção/revisão coletiva do questionário 
>> mobiliza anualmente centenas de 

profissionais (gestores públicos e privados, 
ativistas, jornalistas, acadêmicos, etc.) 

• Conselho Deliberativo >> espaço de trabalho 
e articulação com 11 organizações nacionais e 

internacionais, públicas e privadas 

DISCUSSED 
 

• Referência para políticas empresariais >> 170 
empresas já participaram do processo seletivo 
e dezenas orientam por ele suas políticas de 
sustentabilidade 

• Influência >> Aspectos focalizados no 
questionário ISE foram incoporados em 
políticas públicas 



Promover e apoiar 
MPEs brasileiras, 
que possuem 
diferenciais de 
inovação e 
sustentabilidade, a 
se 
internacionalizarem 
  

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE EM CADEIAS GLOBAIS DE VALOR  
CLIENTE: APEX-BRASIL 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

USED 
 
• Missão Comercial (APEX) >> 5 MPEs 

 
• Promoção de rodada de negócios >> tradings 

brasileiras e potenciais compradores 
internacionais  

CO-DEVELOPED 
 

• Metodologia de seleção desenvolvida pelo 
Gvces >> aplicada a 58 empresas 

• Metodologia de mentoring e aceleração de 
impacto desenvolvida pelo GVces >> aplicada 
a 10 MPEs, 2 empresas-âncora e +20 clientes 

• Criação de um portfólio de MPEs com cultura 
exportadora 

 
 

DISCUSSED 
 
• Influência na incorporação de melhorias e 

novas práticas >> pela Apex-Brasil, nos seus 
programas e atividades voltados a MPEs 
 

• Potencial de influenciar o perfil das 
exportações brasileiras, predominantemente 
centradas em commodities 



Inserir o tema do 
desenvolvimento 
local na estratégia 
empresarial no 
contexto de 
grandes 
empreendimentos 

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES EMPRESARIAIS PARA PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES NO CONTEXTO DE GRANDES EMPREENDIMENTOS  
CLIENTE: 10 EMPRESAS 

OBJETIVO IMPACTO SOCIAL 

Dissemination 

Impact 

CITED 
 

• Utilizado pela UNEP como referência em suas 
discussões internacionais 

 

USED 
 
• Diretrizes Empresariais Crianças e 

Adolescentes >> utilizadas por 10 empresas 
• 4 projetos piloto 
• Chamada de casos para Inovação em 

Desenvolvimento Local >> 10 casos 
selecionados, troca de experiências e 
estabelecimento de parcerias entre empresas 

CO-DEVELOPED 
 

• Framework para Proteção Integral de Crianças 
e Adolescentes (2013-2014) 

• Seminário regional – Altamira/PA (2013) 
• Seminário multi-stakeholder – SP (2013) 

• Grupo de 13 empresas 
• Parceria com FGV Direito SP e Childhood Brasil  

DISCUSSED 
 

• Agenda de Convergência da Secretaria de 
Direitos Humanos do Governo Federal 

• Ministério da Saúde/ Coord. Geral da Saúde da 
Criança 

• Estado de São Paulo/Noite >>  Artigo Grandes 
empreendimentos e crianças e adolescentes: 
dos direitos à gestão 

“Essa peça é apenas a ponta do iceberg que vocês nos ajudaram a criar aqui na Klabin. Esse tema, hoje, é 
considerado uma das agendas sociais prioritárias da companhia e é difundido de maneira ampla em nosso maior 
projeto de expansão e em toda companhia. Pra chegar nessa peça tem um rio de histórias e conquistas internas 

(que sempre contamos nos encontros aí na GV) e um leão domado por dia. Gostaria de agradecer nossa parceria e 
reverberar os frutos que brotam e brotarão das discussões que vocês articulam com maestria. Abraços e feliz Dia 
Mundial do Combate ao Trabalho Infantil!” Ivan Staicov, Gestor de Sustentabilidade e Comunicação da Klabin  



“Tracking” nosso impacto  

+200 mil citações no 

Google 
 

+15 mil seguidores no 
Twitter e 4 mil no FB do 
GVces 
 

+8 mil likes no FB da 
Revista P22 e 6.700 
seguidores no Twitter 
 

440 inserções em 2014 entre 

matérias, artigos e entrevistas 

SHARED DOWNLOADED 

450 mil acessos 
únicos em 1 ano aos 

sites do GVces 
 

237 mil acessos em 
2014 ao site da Revista 
Página 22 
 

Vídeos, podcasts, 
apps e newsletters 

para mailing de 20 mil 
contatos 

ENGAGED 

120 eventos em 2014, 

entre oficinas com empresas, 
governos, ONGs e encontros 
abertos ao público 
 

+ de 200 organizações 
parceiras em 2014, entre 

empresas, governos, ONGs e 
organizações multilaterais 
 



Quer saber mais? 

FB:: FGVces 

Obrigado! 

Prof. Mario Monzoni 
Coordenador do GVces 


