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Gestão de Recursos Hídricos: oficina apresenta 
casos selecionados Neste ano, as Iniciativas 
Empresariais do GVces buscaram experiências de 
empresas e da sociedade civil na gestão de recursos 
hídricos, de forma a inspirar novas ideias e práticas 
para o setor no Brasil. Braskem, JBS, SANASA, 
Carrefour Brasil, Consórcio PCJ, Natura, SPVS, 
Tetra Pak, TNC e WWF apresentaram seus casos. 
Clique aqui para saber mais.

O último encontro do ano contou com 
apresentação de Regina Magalhães  sobre gestão 
estratégica de fornecedores. AES e Cielo contaram 
sobre os primeiros resultados dos projetos pilotos 
em que estão incorporando aspectos de 
sustentabilidade às matrizes de risco de suas 
cadeias de suprimentos. Ainda, os participantes 
avançaram na etapa final de criação do protocolo 
que será lançado em maio de 2017.

2º GT de gestão e riscos empresariais relacionados 
a serviços ecossistêmicos em que foi trabalhado o 
terceiro passo da abordagem TEEB, sobre capturar 
valor. Ainda,  EMASA, Beraca e Centroflora 
apresentaram seus casos

Em 27 de outubro, as empresas membro da CiViA 
que estão desenvolvendo os projetos piloto de 
pegada hídrica participaram do treinamento em 
modelagem de dados em softwares de Avaliação 
de Ciclo de Vida (ACV). O objetivo do encontro foi 
aumentar o conhecimento e a autonomia das 
empresas no desenvolvimento de seus projetos. 
Clique aqui para saber.

No dia 06 de dezembro as empresas membro da 
CiViA participaram da última oficina do ano, com 
objetivo de compartilhar os aprendizados. As 10 
empresas (AES, EDP, COPEL, Ecorodovias, AMaggi, 
JBS, Odebrecht Agroindustrial, Duratex, Kimber-
ly-Clark e Lojas Renner) que desenvolveram 
projetos de pegada de carbono e/ou pilotos de 
pegada hídrica apresentaram para o grupo como foi 
o processo e os resultados obtidos. A oficina 
também proporcionou um momento de reflexão 
sobre as atividades deste ciclo e acolheu propostas 
de melhoria para 2017

O 2º GT, realizado em 28 de julho, contou com a 
participação de Cristina Fedato, consultora do ISCV, 

e Rosimeri Martins Fauth, da Itaipu. As duas 
apresentaram o processo de desenvolvimento da 

ISO 20400 e Rosimeri contou sobre a experiência 
da Itaipu na agenda de compras sustentáveis.

Os representantes das empresas trabalharam 
conjuntamente no desenvolvimento do protocolo 

técnico sobre Materialidade na cadeia de valor, que 
será lançado em maio de 2017.

Lançamento das Diretrizes Empresariais 
de Serviços Ecossistêmicos Culturais e 

casos empresariais de valoração de 
serviços ecossistêmicos.

No dia 8 de setembro de 2016, ocorreu o 
Lançamento das Diretrizes Empresariais para 

valoração não econômica de Serviços Ecossistêmi-
cos Culturais (DESEC) e de dez casos empresariais 

de valoração desenvolvidos pelas empresas 
membro da iniciativa ao longo de 2015.

A Oficina de 1º de setembro teve como objetivo 
disseminar a temática da ACV para os diversos 

atores da cadeia das empresas membro – 
fornecedores e clientes. Esta aproximação é 

importante não somente para facilitar o 
desenvolvimento dos projetos de pegada de 

carbono e os pilotos de pegada hídrica (como na 
fase de coleta de dados), mas também para 

conscientizar que cada elo tem sua contribuição e 
responsabilidade sobre o produto (saiba mais aqui).

O 2º GT realizado pela Iniciativa teve como 
objetivos apresentar e discutir estratégias de 

fortalecimento de Capacidades Institucionais 
Locais a partir de experiências brasileiras, 

e contribuir para a construção de uma Matriz 
de Capacidades Locais a ser aplicada às práticas 

do setor empresarial, do poder público 
e da sociedade civil.

Fórum Anual das Iniciativas Empresariais 
Fique por dentro de tudo o que aconeceu.

28 de novembro - Reunião de fechamento do ciclo 
2016 em que foram apresentados os resultados 

preliminares e as estratégias adotadas ao longo do 
ano, discutidas a nova fase da Iniciativa, que começa 

em 2017, e as propostas de alterações nas regras e 
parâmetros. Para saber mais clique aqui.

.

Iniciativas Empresariais na COP22, em Marrakesh
O GVces realizou 7 eventos nesta COP 

junto à ANA e APEX Brasil. Três desses eventos 
apresentaram as experências das iE: 

Simulação de Sistema de Comércio de Emissões 
(SCE): aprendizados e propostas a partir dessa 

experiência empresarial Incorporando Serviços 
Ecossistêmicos na Gestão Empresarial Brasileira 

Estratégias empresariais de adaptação à mudança 
do clima – gestão de riscos e desenvolvimento de 

oportunidades de negócios 

A 3ª edição da Jornada Empresarial Terceira 
Margem contou com 13 representantes de
empresas membro, além da equipe do GVces e de 
uma representante da GIZ, Agência Alemã de 
Cooperação Internacional, parceira na realização da 
atividade. O grupo visitou a região do Vale do 
Paraíba, que reúne elementos ligados a governança 
de bacias, forte presença empresarial, projetos de 
PSA e outras iniciativas ligadas ao cuidado com a 
água, em um rio que nasce em São Paulo, passa por 
Minas Gerais e desemboca no Rio de Janeiro. 
Clique aqui e saiba mais sobre a viagem de campo. 

Reunião sobre o ciclo 2016 da Simulação de 
Sistema de Comércio de Emissões para debate 
sobre a performance do mercado no primeiro 
semestre do ano, as estratégias adotadas pelas 
empresas e aprendizados e desafi os. Foram 
trabalhadas as propostas, elaboradas pelo grupo 
junto à equipe da EPC, para um possível SCE no 
Brasil (clique aqui para acessar a publicação) e as 
Diretrizes para Precificação Interna de Carbono, 
clique aqui para acessá-las. 
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IE 2017 - CONHEÇA O QUE TEMOS PLANEJADO

TeSE  gestão empresarial de serviços ecossistêmicos abordando Enviromental Profit & Loss (EP&L)  e serviços ecossistêmicos 
  na gestão de riscos, além  do desenvolvimento de projetos de valoração (econômica e não-econômica) e relato de 
  serviços ecossistêmicos.

EPC  mitigação e adaptação à mudança do clima, com foco em redução por meio da Curva de Custo Marginal de Abatimento (MACC) 
  e Precificação Interna de Carbono (PIC). Em adaptação, o trabalho ser dará na preparação das empresas para a atuação 
  em plataformas e redes.

ID Local  Investimento Social Privado do tipo territorial 

ISCV  desenvolvimento de formas concretas para integrar as diretrizes e princípios da nova norma ISO 20400

CiViA  em 2017 serão enfatizadas duas categorias de impacto ambiental: mudanças climáticas (por meio da pegada de carbono) e uso  
  da água (por meio da pegada hídrica). Serão discutidos também assuntos acerca da comunicação de informações ambientais de  
  produtos e ferramentas de quantificação. Link para material de vendas

Cique aqui para saber mais!

http://gvces.com.br/jornada-empresarial-terceira-margem-2016-vale-do-paraiba?locale=pt-br
http://www.empresaspeloclima.com.br/aprendizados-da-simulacao-do-sistema-de-comercio-de-emissoes-propostas-a-partir-da-experiencia-empresarial?locale=pt-br
http://www.empresaspeloclima.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono/?locale=pt-br.
http://www.gvces.com.br/gestao-de-recursos-hidricos-oficina-apresenta-casos-selecionados/?locale=pt-br
http://www.civia.com.br/acv-na-cadeia-de-valor-oficina-engaja-fornecedores-de-empresas-no-tema-de-ciclo-de-vida/?locale=pt-br
http://www.civia.com.br/
http://www.gvces.com.br/forum-anual-explora-temas-da-fronteira-da-sustentabilidade/?locale=pt-br
http://www.empresaspeloclima.com.br/
http://mediadrawer.gvces.com.br/gvces/original/ie_gvces_2017.pdf
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Publicações e
Depoimentos

depoimentos de empresas membro 

“As iniciativas empresarias da FGV têm contribuído 
fortemente na agenda empresarial de mudanças 
climáticas, com destaque este ano no tema 
precificação de carbono. Além de acesso a novos 
conhecimentos, tivemos oportunidade de exercícios 
práticos, interação com novos conteúdos e 
intercambio técnico com atores nacionais e 
internacionais. A experiência tem sido rica, do 
ponto de vista técnico, e também na identificação 
de novos processos alinhados ao fortalecimento da 
competividade nacional.”

Braskem

"Participar das Iniciativas Empresariais da FGV tem 
sido uma experiência muito enriquecedora. Os 
encontros são excelentes, tanto para atualizar 
conceitos teóricos, quanto para refletir sobre como 
a prática pode ser teorizada. A possibilidade de 
troca de experiências com outras empresas, de 
diferentes setores, e com a academia, é também um 
convite à inovação e à reflexão."

Santos Brasil

“Nesse ano decidimos participar de todas as 
iniciativas do GVCES, para entender o cenário e 
desafios atuais para sustentabilidade do nosso 
negócio. Aprendemos muito, mas destacamos a 
iniciativa Empresas pelo Clima que nos trouxe 
conhecimento de forma prática para o 
planejamento nas estratégias de atuação no 
Mercado de Carbono. Além disso, tivemos a 
oportunidade de levar a visão da agroindústria 
para o debate, considerando os principais impactos 
desse setor e sua contribuição no contexto das 
Mudanças Climáticas”.

Odebrecht Agroindustrial

"FURNAS sempre prezou por estar na vanguarda 
da sustentabilidade, por isso desde 2008 é membro 

do Programa Brasileiro GHG Protocol (como sócio 
fundador). Em 2012, com o objetivo de se 

engajar em outros assuntos relacionados às 
mudanças do clima, além da própria realização do 

Inventário de GEE Corporativo, a Empresa 
também aderiu à Plataforma EPC. Mas é, sem 

dúvida, o ano de 2016 que melhor retrata nosso 
alinhamento com as melhores práticas de mercado, 

após a  adesão às iniciativas da GVces. 
Nossa participação no GT de adaptação, por 

exemplo, tornou-se fundamental para ampliarmos 
as discussões no GT Estratégia Climática do 

Grupo Eletrobras, tendo como resultado,
 inclusive, a criação de uma força tarefa composta 

por representantes de cada uma das empresas. 
Por fim, não podemos deixar de destacar a 

relevante experiência na Jornada Empresarial, 
não apenas pela transversalidade do tema 

recursos hídricos, mas também pelo contato 
direto com diversos stakeholders  e grandes 

empresas parceiras nas Iniciativas Empresariais. 
Assim, agradecemos a presente oportunidade, 

que tem se mostrado bastante relevante 
à superação dos desafios no âmbito da 

Sustentabilidade Empresarial"

Eletrobras Furnas

http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/gvces_iscv_ciclo2015_gestaofornecedores.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/fgv-gvces-tese-desec1-0_set2016.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/id-local_publicacao_ciclo-2015.pdf
http://empresaspeloclima.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono?locale=pt-br
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes/original/sce-epc-aprendizados-e-propostas_nov-2016.pdf

