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INTRODUÇÃO  

As Iniciativas Empresariais (iE) são uma plataforma que reúne empresas de diferentes 
setores para a produção coletiva de conhecimento aplicado e troca de experiências, a fim 
de transformar os desafios da sustentabilidade em oportunidades de criação de valor para 
os negócios. Cinco temas em especial foram enfocados nos últimos anos nas iE, por serem 
materiais aos negócios e por apresentarem dilemas e desafios na fronteira do conhecimento 
científico e aplicado: avaliação de ciclo de vida de produtos, mudanças climáticas, 
desenvolvimento local, gestão sustentável da cadeia de valor e valoração de serviços 
ecossistêmicos. 

A partir de 2019, esses temas passaram a ser trabalhados de forma integrada, a partir de 
uma visão sistêmica sobre desafios comuns às empresas membro, enfrentados para que 
aspectos socioambientais sejam de fato combinados à perspectiva econômico-financeira 
nas tomadas de decisão sobre produtos, processos e investimentos. Nessa toada, outros 
conhecimentos são demandados, junto aos cinco mencionados, já que a realidade é 
complexa e essencialmente transdisciplinar. Assim, os participantes das iE em 2019 
percorreram uma trajetória desafiadora em seus: objeto – desafios reais, enfrentados nas 
organizações -, forma – processo de construção coletiva que exigiu dedicação e 
investimento de múltiplas competências -, e conteúdo – integração de diferentes temas, 
áreas, campos, deixando de lado a organização cartesiana do conhecimento. 

As seguintes empresas compuseram as iE em 2019: 

 
  

mailto:ces@fgv.br
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http://www.fgv.br/ces/civia
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Junto aos/às representantes das empresas membro, foram redigidos 3 desafios a serem 
trabalhados ao longo do ano, os quais relacionam-se aos seguintes temas: 

• Contas empresariais e aspectos socioambientais (desafio 1); 

• Desenvolvimento territorial, governança e ODS (desafio 2); e 

• Gestão de portfólio de produtos e pensamento de ciclo de vida (desafio 3). 

Ao longo do percurso de aprofundamento da compreensão dos desafios, acesso a 
conteúdos, conversas com especialistas, troca de experiências e co-criação de 
contribuições, ‘o que’ os grupos produziriam coletivamente, como contribuição para que o 
setor empresarial avance frente aos três desafios em foco, foi se formando e transformando, 
até chegar aos produtos lançados e disponíveis para download nessa publicação: 

 

• Desafio 1: narrativas para a venda interna, nas empresas, de projetos de 
sustentabilidade. 

• Desafio 2: framework para planejamento do desenvolvimento local em conjunto 
com os atores presentes em um mesmo território, a partir dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

• Desafio 3: jogo de tabuleiro direcionado às áreas envolvidas na gestão de 
portfólio de produtos, a fim de promover a compreensão sobre a importância do 
pensamento do ciclo de vida. 

 
Para saber o que aconteceu, assista o vídeo sobre o ciclo 2019 clicando aqui. 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces
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O ciclo 2019 das iE traduz-se no trajeto representado abaixo, percorrido pelos grupos dos 
três desafios - os encontros em preto são encontros comuns aos 3 grupos dos desafios; os 
encontros numerados acontecem em momentos diferentes para cada desafio. 
 

Inspirações metodológicas 

As iE tiveram, em 2019, seu eixo de ensino-aprendizagem para sustentabilidade fortalecido. 
Eixo este pautado no olhar integral para o ser humano; na atenção para as relações com Si 
mesmo, com o outro e com o todo; na compreensão de que a aprendizagem se dá pela 
experiência, pelo conhecimento e pela sensibilidade. Uma formação integrada para 
sustentabilidade compreende o rompimento de um paradigma educacional simplificador e 
reducionista (segmentação do conhecimento em disciplinas e exclusão do sujeito do processo) 
e convida a todos envolvidos a considerar a complexidade que a vida nos impera 
(complexidade como aquilo que é tecido junto, não como aquilo que é complicado). 

Como grande inspiração metodológica, que nos convida a aprender e atuar a partir do futuro 
emergente e não do passado, adotamos a Teoria U. Desenvolvida por Otto Scharmer e outros 
pesquisadores da área de Aprendizagem e Mudança Organizacional do MIT, a Teoria U parte 
da ideia central de que: “o sucesso de uma intervenção depende da condição interior do 
interventor”. O movimento em U propõe que, ao invés de seguirmos uma linha reta para 
resolver um determinado problema de alta complexidade, buscando apenas referências já 
existentes, padrões, conhecimentos e experiências do passado, que haja um aprofundamento, 
um olhar e um sentir mais atentos ao todo para, então, chegar aos protótipos e soluções. Os 
três principais momentos do processo em U - descida, fundo e subida - caracterizam-se pelas 
fases do sentir (descobrir a realidade e enxergar o sistema do qual somos parte), presenciar 
(alcançar uma clareza profunda sobre o próximo passo) e atuar (cristalizar os conhecimentos 
em ações; agir em um momento). 

mailto:ces@fgv.br
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DESAFIO 1: CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS PARA VENDA 
INTERNA DE PROJETOS EMPRESARIAIS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Enunciado: Auxiliar as equipes técnicas das empresas a ‘vender' projetos com atributos 
socioambientais, considerando as externalidades, impactos e ganhos envolvidos a fim de 
comunicar o valor da sustentabilidade e apoiar a tomada de decisão da alta direção. 

Contribuições co-criadas pelo grupo a partir de 4 projetos-piloto: 

• recomendações para profissionais interessados/as em fortalecer ou construir 
narrativas de projetos a serem apresentados para suas lideranças e para áreas 
financeiras das empresas; 

• aprendizados alcançados ao longo do processo, os quais podem inspirar outras 
experiências e esforços; e  

• indicações de caminhos para outras iniciativas e pesquisas voltadas a contribuir 
para que projetos com atributos socioambientais sejam priorizados na disputa 
interna por recursos, sejam eles financeiros, materiais, técnicos, assim como por 
equipe dedicada. 

Essas contribuições são apresentadas aqui, mais adiante, nas seções “4. Narrativas 
empresariais de projetos de sustentabilidade” e “5. Recomendações e caminhos futuros”. 

Representantes das seguintes empresas membro das iE construíram as narrativas, 
participaram ativa e continuamente do processo de aprendizagem envolvido, que culmina 
nas contribuições aqui apresentadas: Atvos, Basf e Fundação Espaço Eco, Brookfield 
Energia Renovável, CBA, CPFL Energia, Enel Brasil, Grupo Algar.  

O desafio de priorização dos investimentos em sustentabilidade  

Contexto 

Ao mesmo tempo que existe um interesse crescente em incorporar aspectos sociais e 
ambientais na gestão e na tomada de decisão, tal processo é percebido pelas companhias 
como um desafio complexo devido à dificuldade de levantamento de informações 
socioambientais, à pouca familiaridade das áreas de sustentabilidade com a temática de 
finanças - e vice-versa, ao receio em divulgar ao mercado as “fragilidades" relacionadas ao 
negócio, dentre outros fatores. Soma-se ainda a dificuldade de compreender internamente o 
que são ativos e passivos socioambientais e como estes podem impactar os negócios nos 
médio e longo prazos. 

Nos últimos anos, diversas iniciativas, ferramentas e métodos foram desenvolvidos para 
auxiliar as empresas na inclusão de aspectos socioambientais em seus processos, a 

mailto:ces@fgv.br
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exemplo do International Integrated Reporting Council (IIRC), da Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD), do Environmental Profit & Loss (EP&L), da iniciativa 
Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE) e do Retorno sobre o Investimento (ROI) de 
Sustentabilidade. Diversas questões são colocadas à medida que se avança neste 
processo, como por exemplo: Quais as oportunidades para potencializar a incorporação dos 
aspectos socioambientais na tomada de decisão econômico-financeira?" 

Partindo dessas questões, o grupo do Desafio 1 dedicou-se a revisitar métodos e 
ferramentas, acessar experiências, refletir sobre as dificuldades de aplicação, potenciais 
usos e limites dos resultados alcançados ao utilizar tais métodos e chegou ao entendimento 
de que, em primeiro lugar, os profissionais de sustentabilidade e áreas afins devem estar 
preparados para se comunicar na linguagem das demais áreas de negócios, apropriando-se 
de termos e métricas financeiras. Portanto, criar narrativas de negócios para os projetos de 
sustentabilidade é um exercício nesse sentido, um pretexto para a formação integrada do 
grupo, ao mesmo tempo oportuno para experimentar como métricas financeiras contribuem 
para a construção dessas pontes entre áreas a linguagens, e explicitar a importância da 
composição de argumentos de base qualitativa e quantitativa, para que sejam estabelecidas 
as conexões entre os aspectos socioambientais dos projetos e iniciativas e as estratégias 
corporativas, especialmente com visão de médio e curto prazos.  

Relevância 

Além de gerar valor para a sociedade, projetos de sustentabilidade contribuem para gerar 
valor para a própria empresa, na medida em que favorecem a redução de custos 
operacionais, o gerenciamento de riscos, a manutenção da licença social para operar e 
ganhos de imagem. Entretanto, o business case da sustentabilidade nem sempre é 
explicitado pelas equipes de sustentabilidade na proposição de projetos, o que pode 
comprometer seu potencial de competir por recursos financeiros com outras áreas da 
empresa. Isso porque, enquanto é elevado o número de projetos apresentados anualmente 
pelas diversas áreas para financiamento corporativo, as empresas operam sob condições 
de racionamento de capital. Com isso, adotam técnicas de orçamento de capital para avaliar 
e selecionar investimentos, priorizando aqueles que contribuem positivamente para a 
geração de valor da empresa. O processo de orçamento de capital possui cinco etapas: 

1. Geração de proposta: os diversos níveis organizacionais desenvolvem 
propostas, que são revistas pela área financeira. 

2. Revisão e análise: avalia-se a adequação e a viabilidade econômica das 
propostas. Um relatório de análise é submetido aos tomadores de decisão. 

3. Tomada de decisão: diferentes níveis hierárquicos são responsáveis pela 
tomada de decisões em investimentos com base em tetos de valor. 

4. Implementação: investimentos são realizados e os projetos são 
implementados. 

5. Acompanhamento: os resultados são monitorados e os custos e benefícios 
são comparados com as expectativas (GITMAN, 2010).  

mailto:ces@fgv.br
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Para avaliar e classificar os projetos apresentados, podem ser utilizadas as seguintes 
técnicas de orçamento de capital: 

• Período de payback: trata-se do tempo necessário para que a empresa 
recupere o investimento inicial em um projeto. Embora popular, o payback é 
considerado uma técnica de análise de orçamento de capital pouco sofisticada, 
por não considerar o valor do dinheiro no tempo (IBIDEM, 2010).  

• Valor presente líquido (VPL): valor encontrado subtraindo-se o investimento inicial 
de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas à taxa 
de custo de capital da empresa1. É considerada uma técnica sofisticada por 
considerar explicitamente o valor do dinheiro no tempo (IBIDEM, 2010). 

• Taxa interna de retorno (TIR): é a taxa de retorno anual composta que a empresa 
obterá se investir no projeto e receber as entradas de caixa previstas. É 
provavelmente a mais usada das técnicas sofisticadas de orçamento de capital 
(IBIDEM, 2010). 

• Retorno sobre o Investimento (ROI): mede a relação entre o montante ganho ou 
perdido em relação ao montante investido, de acordo com a seguinte fórmula: 
ROI = (Ganho com investimento ou retorno - custo do investimento) / custo do 
investimento  (FGV, 2018) . 

Em vista do ambiente de recursos limitados das empresas e da competição interna por 
recursos, as equipes de sustentabilidade podem utilizar as técnicas de orçamento de capital 
para calcular o retorno econômico-financeiro de seus projetos - o chamado ROI de 
Sustentabilidade.  Com isso, explicitam o valor econômico gerado pelos projetos de 
sustentabilidade, utilizam a linguagem usada no ambiente corporativo e permitem maior 
comparabilidade com outros projetos, facilitando a aprovação pela liderança corporativa. 

De forma indireta, a boa gestão de projetos de sustentabilidade, que inclui o cálculo do ROI 
de Sustentabilidade, também contribui positivamente para o diálogo da empresa com seus 
investidores e com os bancos que a ela concedem financiamento. Do lado das instituições 
financeiras, as áreas de análise de crédito têm adotado critérios ambientais, sociais e de 
governança corporativa (os chamados fatores ESG) para analisar o risco das empresas que 
aplicam para crédito e/ou para analisar o risco dos projetos financiados. Do lado dos 
investidores institucionais e gestores de investimento, fatores ESG são utilizados para 
analisar o desempenho das empresas investidas e calcular o valor justo das ações. Ainda, a 
visão ampla dos ganhos e perdas do projeto proporcionada pelo ROI de Sustentabilidade 
permite às empresas enxergarem fatores que podem, muitas vezes, estar ocultos – ou não 
explicitados – nas ferramentas tradicionais de avaliação de investimento, permitindo uma 
análise mais fiel à realidade dos aspectos envolvidos no projeto, considerando a 
complexidade das interações internas da empresa, e dela com seu entorno. Portanto, 
calcular o ROI de Sustentabilidade contribui para que seja explicitada a contribuição das 
iniciativas de sustentabilidade da empresa para a geração e proteção de valor econômico da 
organização. 

 
1  Em geral, utiliza-se o custo médio ponderado de capital (WACC - weighted average cost of capital) 
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Panorama: conceitos, métodos e ferramentas  
Ao longo do percurso de ‘descida do U’, em que são acessados conteúdos e referências 
diversos sobre os temas em foco, a fim de se questionar premissas e pré-conceitos e se 
munir de repertório, foram acessados diferentes métodos e ferramentas voltados à melhoria 
da gestão e a apoiar tomadas de decisão sobre investimentos embasadas em informações 
sobre riscos e impactos sociais e ambientais; não apenas no âmbito das empresas, mas 
também de seus stakeholders.  

A seguir são retomados, de forma sucinta, alguns dos métodos visitados. Enquanto alguns 
explicitam o valor monetário dos aspectos socioambientais, como a valoração econômica de 
serviços ecossistêmicos e o ROI de sustentabilidade, outros conferem transparência às 
práticas ESG das empresas, como é o caso do relato integrado. 

Relato integrado  

O International Integrated Reporting Council (IIRC) é uma coalizão global de reguladores, 
investidores, empresas, organismos de normalização, profissionais do setor contábil e ONGs 
com a missão tornar a prática do relato integrado norma global nos setores público e privado 
(IRRC, 2019). 

Um relatório integrado é um documento conciso sobre como a estratégia, a governança, o 
desempenho e as perspectivas de uma organização, no contexto de seu ambiente externo, 
levam à geração de valor no curto, médio e longo prazos (IRRC, 2013). 

Em 2013, o IRRC lançou a Estrutura Internacional para Relato Integrado, estabelecendo os 
Princípios Básicos e os Elementos de Conteúdo que orientam a preparação e a 
apresentação de um relatório integrado. São Elementos de Conteúdo: 

 Visão geral organizacional e ambiente externo: o que a organização faz e sob 
que circunstâncias ela atua. 
 

 Governança: como a estrutura de governança da organização apoia sua 
capacidade de gerar valor no curto, médio e longo prazos. 
 

 Modelo de negócios: qual é o modelo de negócios da organização. 
 

 Riscos e oportunidades: quais os riscos e oportunidades específicos que 
afetam a capacidade da organização de gerar valor no curto, médio e longo 
prazos. 
 

 Estratégia e alocação de recursos: para onde a organização deseja ir e como 
ela pretende chegar lá. 
 

 Desempenho: em que medida a organização já alcançou seus objetivos 
estratégicos para o período e quais são os impactos no tocante aos efeitos 
sobre os capitais. 
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 Perspectiva: quais os desafios e as incertezas que a organização deve 
enfrentar ao perseguir sua estratégia e quais as potenciais implicações para 
seu modelo de negócios e desempenho futuro. 
 

 Base para apresentação: como a organização determina os temas a serem 
incluídos no relatório integrado e como estes temas são quantificados ou 
avaliados (IBIDEM, 2013). 

De acordo com uma pesquisa realizada pela The Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) entre 2017 e 2018 com participantes da rede do IIRC (ACCA, 2018), 
95% dos pesquisados relataram possuir um melhor entendimento sobre como a 
organização gera valor a partir do processo de relato integrado; 70% observaram uma maior 
conexão entre as diferentes áreas da empresa; e 50% disseram que houve impacto positivo 
no engajamento da organização com provedores de capital. 

Em relação aos desafios, uma análise de 45 relatórios de empresas realizada em 2017 pelo 
ACCA (IBIDEM, 2018) revelou a dificuldade das organizações em conectar a estratégia com 
a forma como utilizam e gerenciam seus recursos e com a forma como criam valor ao longo 
do tempo. Outro desafio identificado foi a dificuldade em avaliar quais desafios e incertezas 
poderiam afetar a execução da estratégia e o desempenho futuro da organização. Ao 
conduzir uma nova análise de relatórios em 2019, o ACCA verificou que os desafios 
identificados em 2018 se mantiveram no ano seguinte. Mais informações em: link 

Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras relacionadas ao Clima (TCFD) 

Em dezembro de 2015, o Financial Stability Board estabeleceu a Força-Tarefa sobre 
Divulgações Financeiras relacionadas ao Clima (TCFD), de forma a identificar as informações 
necessárias para que investidores, financiadores e seguradoras possam melhor avaliar e 
precificar os riscos e oportunidades relacionados a clima (TCFD, 2017). 

O TCFD recomenda que as empresas e instituições do setor financeiro divulguem 
informações associadas a clima em quatro categorias: 

● Governança: divulgação da governança da organização em torno de riscos e 
oportunidades relacionados ao clima. 

● Estratégia: divulgação dos impactos reais e potenciais dos riscos e oportunidades 
relacionados ao clima nos negócios, estratégia e planejamento financeiro da 
organização, quando a informação for material. 

● Gestão de risco: divulgação sobre como a organização identifica, avalia e gerencia 
os riscos relacionados ao clima. 

● Métricas e metas: divulgação das métricas e metas usadas para avaliar e gerenciar 
riscos e oportunidades relevantes relacionados ao clima, quando essa informação for 
material (IBIDEM, 2017). 
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Publicadas em junho de 2017, as recomendações do TCFD contam com o apoio de 513 
organizações (TCFD, 2019c). O TCFD acredita que a adoção das recomendações de relato 
gera benefícios a diversos stakeholders, inclusive: 

● As empresas poderão medir e avaliar de forma mais efetiva seus riscos e os riscos 
de seus fornecedores e concorrentes. 

● Investidores poderão tomar decisões mais bem informadas em relação à alocação 
de seu capital. 

● Financiadores e seguradoras poderão melhor avaliar seus riscos e exposição no 
curto, médio e longo prazos (TCFD, 2019a). 

Entretanto, ainda há desafios relacionados à implementação das recomendações. Em 2019, 
o TCFD publicou um relatório (TCFD, 2019b) oferecendo um panorama geral das práticas de 
relato das organizações e identificando as dificuldades enfrentadas pelas empresas na 
implementação das recomendações. A pesquisa apontou como principal fragilidade dos 
relatórios o grau de divulgação dos impactos financeiros das mudanças climáticas nos 
negócios. Outro desafio identificado pelas empresas foi a dificuldade em divulgar as 
premissas de análise de cenários em vista do receio em divulgar informações confidenciais. 
Mais informações em: link 

Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE) 

Criada em 2013 no âmbito das Iniciativas Empresariais do FGVces, a iniciativa Tendências 
em Serviços Ecossistêmicos (TeSE) tem como objetivo desenvolver estratégias e 
ferramentas destinadas à gestão empresarial de impactos, dependências, riscos e 
oportunidades relacionados a serviços ecossistêmicos (TeSE, 2019). Mais especificamente, 
a iniciativa busca contribuir para facilitar a inserção dos serviços ecossistêmicos na tomada 
de decisão por meio de ferramentas de valoração. Nesse contexto, a iniciativa TeSE 
desenvolve métodos simplificados, de baixo custo e baseados em dados de fácil acesso, 
gerando informações que subsidiem análise de projeto, indicadores de desempenho e que 
sejam robustas o suficiente para subsidiar a tomada de decisão de negócios em geral. 

A iniciativa busca desenvolver as capacidades das empresas de: 

• Compreender e avaliar externalidades socioambientais; 

• Incorporar dependências e impactos de serviços ecossistêmicos nas decisões 
de negócios; 

• Desenvolver estratégias para reduzir riscos e explorar oportunidades 
relacionadas a serviços ecossistêmicos; 

• Tornar mais tangível a importância da biodiversidade para os negócios; 

• Levar boas práticas para os negócios a partir da troca de experiências com 
outras empresas (IBIDEM, 2019). 
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Em 2018, a equipe da TeSE realizou entrevistas2 e questionários3 visando capturar como as 
empresas têm utilizado os conhecimentos sobre serviços ecossistêmicos e os resultados 
dos projetos de valoração de serviços ecossistêmicos na tomada de decisão. Também 
buscou mapear as motivações e os desafios encontrados no processo de valoração. Dentre 
os desafios, foram citados: 

• Reconhecimento da importância da gestão dos serviços ecossistêmicos pelos 
stakeholders-chave (internos e externos) da empresa; 

• Utilização da valoração de serviços ecossistêmicos para apoiar a tomada de 
decisão; 

• Integração dos serviços ecossistêmicos nas políticas e estratégias da empresa; 

• Dificuldade de compreensão dos métodos de valoração para quantificação dos 
serviços ecossistêmicos; 

• Tradução de serviços ecossistêmicos para a linguagem de negócios; 

• Incertezas envolvidas nas premissas adotadas para a valoração de serviços 
ecossistêmicos e consequente receio em utilizar os resultados da valoração para 
a tomada de decisão. 

Mais informações aqui. 

Precificação de carbono 

A precificação de carbono é uma ferramenta financeira que reflete os custos sociais, 
ambientais e econômicos das mudanças climáticas nas decisões financeiras (UN Global 
Compact, 2015). A precificação pode ser mandatória ou voluntária. 

A precificação mandatória é oriunda da política governamental. Os preços podem ser 
explícitos, como os tributos sobre os gases de efeito estufa (GEE) emitidos ou os preços de 
permissão de emissões de carbono praticados nos Sistemas de Comércio de Emissões 
(SCE). Também podem ser implícitos, quando calculados pelas empresas com base em 
quanto custará para que estejam em conformidade com regulamentações voltadas à 
redução de emissões. 

A precificação voluntária ocorre quando as empresas adotam internamente um preço teórico 
para o carbono, de modo a considerar as emissões de GEE em seus processos de tomada 
de decisão. As abordagens mais comuns são preço sombra, preço implícito e esquemas 
internos de taxas, impostos e SCE. O preço interno para o carbono vem sendo utilizado 
pelas empresas como uma forma de preparação para o impacto de legislações futuras 
sobre suas operações ou cadeia de valor. Mais informações no relatório ‘Diretrizes 
Empresariais para Precificação Interna de Carbono’ 

 
2  amostra de 14 empresas 
3  amostra de 29 empresas 
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As empresas também podem participar de simulações de SCE e mercados de crédito de 
carbono voluntários. Vale mencionar, por exemplo, a iniciativa do FGVces Simulação de 
SCE. Criado em 2013, a iniciativa simula um sistema de cap and trade junto a um grupo de 
empresas, com o objetivo de criar e disseminar conhecimento a respeito do funcionamento 
de um SCE, seus desdobramentos aos negócios e potencial contribuição para o alcance de 
metas de redução das emissões de GEE de forma custo-efetiva (FGVces, 2018b). Mais 
informações no link. 

O Brasil ainda não possui precificação de carbono mandatória, mas é um dos países que 
está atualmente discutindo, no contexto do Partnership for Market Readiness (PMR), a 
conveniência e a oportunidade da inclusão da precificação de emissões no pacote de 
instrumentos voltados à implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima no 
pós-2020. 

Environmental Profit & Loss (EP&L) 

Uma demonstração de Environmental Profit & Loss (EP&L) sumariza o custo da externalidade 
gerada pelos impactos ambientais de uma organização (PUMA, 2019). Sua adoção facilita o 
mapeamento dos impactos ambientais gerados pela empresa e por sua cadeia de valor e 
oferece subsídios para a definição de estratégias ambientais (Natura Campus, 2016). 

A empresa alemã PUMA foi a primeira a implementar o EP&L. Em 2017, o impacto ambiental 
das operações e da cadeia de valor da empresa foi calculado em € 511 milhões, 
contabilizando poluição do ar e da água, emissões de carbono, uso da terra, geração de 
resíduos e consumo de água (IBIDEM, 2016). 

No Brasil, a Natura foi a primeira empresa a determinar o valor monetário do impacto 
ambiental de seus negócios por meio do EP&L. O estudo considerou todas as etapas de 
vida dos produtos da empresa, desde a extração de matéria-prima até o descarte dos 
materiais. Em relação aos impactos ambientais, foram contabilizados o uso e a poluição da 
água, a emissão de gases de efeito estufa, a geração de resíduos sólidos, a emissão de 
poluentes no ar e o uso da terra. Em 2013, o impacto da Natura foi estimado em R$ 132 
milhões (IBIDEM, 2016). 

ROI de Sustentabilidade 

Em alusão ao termo financeiro Return on Investment, o ROI de Sustentabilidade refere-se ao 
cálculo do retorno econômico-financeiro de projetos de sustentabilidade.  

Os benefícios de sua adoção incluem: 

• Explicitar a contribuição dos projetos de sustentabilidade para a geração e 
proteção de valor econômico; 

• Gerar maior legitimidade e perenidade de iniciativas de sustentabilidade dentro 
da empresa; 

• Aproximar as áreas de sustentabilidade e finanças; 
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• Demonstrar a stakeholders internos os ganhos financeiros mensuráveis das 
iniciativas (FGV, 2018). 

Dentre os desafios da adoção do ROI de Sustentabilidade, pode-se destacar:  

● Pouca familiaridade da área de sustentabilidade com o tema de finanças (e vice-
versa): Por tratar de temas diversos, as áreas de sustentabilidade das empresas são 
geralmente compostas por equipes multidisciplinares, heterogêneas em sua 
formação acadêmica e profissional, e nem sempre associada a campos 
tradicionalmente associados à gestão organizacional, como administração de 
empresas, contabilidade e economia. Da mesma forma, as áreas de finanças nem 
sempre têm familiaridade com a diversidade de temas que envolve a gestão de 
sustentabilidade. 

● Mensuração de aspectos socioambientais: Determinadas externalidades 
socioambientais são de difícil mensuração, demandando o uso de proxies (valores 
indiretos) para medir seus custos e benefícios. 
 

● Levantamento de dados: O levantamento de dados para o cálculo do ROI de 
Sustentabilidade junto às diversas áreas da empresa pode ser um processo 
demorado e trabalhoso, especialmente se a prática ainda não tiver sido internalizada 
pela organização. 

Mais informações no ‘Guia para Implementação do ROI de Sustentabilidade’ e no relatório 
‘Retorno Econômico de Projetos de Sustentabilidade’. 

Percurso: do desafio às contribuições 
O infográfico a seguir condensa as principais etapas vividas pelo grupo, os marcos ao longo 
do percurso de trabalho, aprendizados e atores com quem interagiu, da definição do desafio 
ao desenvolvimento das narrativas para ´venda´ interna de quatro projetos de 
sustentabilidade de empresas participantes. Em linhas gerais, foram: 

 
 
 

 

Narrativas empresariais de projetos de sustentabilidade 

Os projetos 

Considerando o equilíbrio entre tempo disponível, equipe envolvida e diversidade de setores 
e projetos para os quais as narrativas seriam criadas, seriam selecionados três projetos de 

6 encontros 
técnicos e de 

trabalho 

3 dias em 
campo 

6 webinars 

2 testes com 
atores-chave: do 
desafio e da 
entrega 

Interação 
com 12 

especialistas 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/guia-para-implementacao-roi-sustentabilidade
http://hdl.handle.net/10438/18490


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

17 

sustentabilidade a partir de candidaturas das empresas participantes do Desafio 1. Uma 
chamada foi lançada e os seguintes critérios foram usados:  

• Disponibilidade de dados e informações sobre investimento, custos e benefícios 
envolvidos no projeto. 

• Acesso a outras áreas da empresa envolvidas no projeto. 

• Clareza de escopo e dos aspectos socioambientais envolvidos. 

• Alinhamento com o ‘core business’ - os projetos devem ser simples, mas 
preferencialmente estar relacionados à atividade fim da empresa. 

• Diversidade de setores - esse é um critério que usaremos para escolher os 
casos, já que em termos de aprendizado é interessante termos casos de 
setores/atividades diversos. 

Seis propostas, de quatro empresas, foram recebidas, apresentadas em um webinar e 
avaliadas pelo grupo. Para que as equipes das quatro empresas interessadas pudessem ter 
uma experiência de construção de narrativa, com o apoio do grupo e da equipe do FGVces, 
quatro projetos foram selecionados como "pilotos" São eles: Arborização+Segura (projeto da 
CPFL), Demarch+Efficiency (Basf), Energia Social (Atvos) e Mudança na tecnologia de 
disposição do resíduo da bauxita (CBA).  

O exercício de construção das narrativas foi iniciado pelo cálculo dos retornos sobre 
investimentos (ROI) dos projetos de sustentabilidade. O método aplicado busca evidenciar a 
sensibilidade de variáveis socioambientais em análises de investimentos corporativos, por 
meio do desenho de cenários base com e sem a implementação do projeto com atributos 
de sustentabilidade. A diferença entre os resultados dos dois cenários representa o retorno 
financeiro do investimento no projeto (GIZ, GVces, 2015).  

Nos quatro projetos optou-se pelo modelo dinâmico para cálculo do ROI, que implica o uso 
do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para chegar ao Valor Presente Líquido (VPL) de cada 
projeto. Quando o VPL for maior que zero, o projeto é considerado rentável (IBIDEM, 2015). 
Assim, nenhum dos projetos seguiu o modelo estático, em que uma "fotografia" do resultado 
em determinado ano seria refletida no Demonstrativo de Resultados da empresa. 

Para um dos projetos não foi possível chegar ao resultado do ROI devido à natureza, 
essencialmente social, das iniciativas envolvidas, à difusão dos investimentos no território de 
um município, e, assim, à dificuldade em estabelecer conexões diretas entre os dados 
levantados e o projeto específico. Mais informações a esse respeito são trazidas na seção a 
seguir. 

 

O Return on Investment (ROI), mede o retorno do investimento para cada real investido. Ou seja, 
mede a relação entre o montante ganho ou perdido por meio do investimento feito, ou em outras 

palavras o custo-benefício do investimento. 
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ROI = (Ganho com investimento ou retorno – custo do investimento) / custo do investimento. 

 
Cálculo:  

 

• Custo evitado: redução de custos, operacionais e não-operacionais, a partir da 
implementação do programa ou projeto.  

• Benefícios: receitas ou ganhos gerados pelo programa e projeto para a 
empresa, caso não sejam financeiros, devem ser monetizados para inclusão no 
cálculo.  

• VPL do projeto: resultados anuais do projeto (benefícios + custos evitados - 
investimentos para implementação), no período coberto pela análise, trazidos a 
valor presente com aplicação da taxa de desconto equivalente ao custo médio 
ponderado de capital da empresa (WACC). 

• Payback: cálculo do tempo entre o investimento inicial e o momento em que os 
ganhos acumulados se igualam ao valor desse investimento.  

• Retorno: determinado pelos resultados anuais do projeto, trazidos a valor 
presente (VPL). Se positivo, demonstra que as decisões de investimento no 
projeto geram retorno positivo sobre os investimentos necessários à 
implementação do projeto; se zero, aponta que o projeto alcança o break-even; 
e se negativo, implica retorno financeiro negativo para a empresa.  

 

Para saber mais sobre os métodos para cálculo do ROI de sustentabilidade, acesse o Guia para 
Implementação de ROI de Sustentabilidade (GIZ, GVces, 2018) e a publicação Retorno Econômico 
de Projetos de Sustentabilidade, que apresenta dez casos de empresas que analisaram o retorno 

sobre investimento de projetos de sustentabilidade. 

 

Ao resultado do ROI, para os três projetos que chegaram a esse valor, foram adicionadas 
informações qualitativas a fim de estruturar narrativas ancoradas em uma série de 
argumentos para a aprovação do investimento nos projetos. A argumentação qualitativa 
ancorou-se em:  

• Conexão do projeto com as estratégias corporativas das empresas, em especial 
visão, missão e valores;  

• Benefícios não mensuráveis ou não monetizáveis gerados pelos projetos para os 
diferentes stakeholders, internos e externos, das empresas;  
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• Contribuições para a produtividade e redução de custos, que não puderam ser 
quantificadas;  

• Melhoria ou resguardo das relações da empresa com stakeholders relevantes 
para os negócios, como comunidades e governos locais; e 

• Papel de inspiração que os projetos (potencialmente) exercem em outras 
empresas do mesmo grupo, setor ou mesmo de outros setores, gerando ainda 
mais benefícios socioambientais.  

Para a construção das narrativas foram usados dados secundários e primários, coletados 
pelos/as representantes das empresas líderes. O cálculo dos resultados financeiros, assim 
como a elaboração da narrativa como um todo, foi realizado pelas equipes envolvidas em 
cada caso. A equipe do FGVces apoiou esse trabalho e promoveu a troca de conhecimento 
e consultas a especialistas em finanças corporativas e comunicação. 

Narrativas de venda interna dos projetos: 4 casos  

A seguir são apresentados os projetos, os contextos em que estão inseridos e o processo 
de construção das narrativas e a composição que elas assumiram ao final do processo. 

Arborização+Segura: os benefícios de árvores adequadas à paisagem e 
infraestrutura da cidade  

Empresa líder: CPFL Energia 
Equipe responsável pela narrativa: Ligia de Lima Carvalho (CPFL Energia) e Natália Ribeiro 
Cruz (Enel) 
Ano de início do projeto: 2015 
Abrangência do projeto: 34 municípios nos estados de SP, PR e RS 
Escopo do cálculo do ROI de sustentabilidade: município piloto, período de 30 anos. 
Objetivo da narrativa: aprovar recursos financeiros para replicar o projeto em novos 
municípios da área de concessão da CPFL Energia. 

O projeto e seu contexto  

O projeto dedica-se a um dos principais desafios operacionais das duas empresas de 
energia envolvidas na construção da narrativa: a interação da vegetação urbana com a rede 
de distribuição de energia. Por envolver árvores e infraestrutura urbana, é também 
considerado um projeto com desafios socioambientais. Na CPFL Energia o projeto está em 
operação em 34 municípios nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul; na 
Enel ainda não foi implementado. 

As distribuidoras da CPFL Energia, empresa líder do projeto, estão presentes em 687 
municípios brasileiros, e lidam diariamente com eventos que afetam a qualidade de seus 
serviços, dentre os quais o contato das árvores na rede elétrica aérea de distribuição de 
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energia, responsável por até 40% das interrupções no fornecimento de energia em algumas 
cidades. O contato entre as árvores e a rede elétrica decorre de tempestades, vendavais, 
do planejamento e manutenção inadequados da arborização urbana. Portanto, refletem, em 
muitos casos, a falta de recursos públicos para manter, podar e selecionar as árvores de 
acordo com as características da paisagem e da infraestrutura locais. Cabe aos municípios 
fazer a gestão de áreas verdes; no entanto, dificuldades financeiras e a falta de profissionais 
especializados podem atrapalhar sua adequada conservação. 

Sendo assim, de olho na oportunidade de minimizar riscos e contribuir com a preservação e 
manutenção de áreas verdes nas cidades, a CPFL Energia lançou em 2015 o Programa 
Arborização+Segura, que consiste em viabilizar, em parceria com o poder público, a 
substituição gradativa de árvores de porte, espécies ou estado fitossanitário inadequados, 
por espécies que convivam de forma harmônica com as estruturas do contexto urbano 
atual. 

Na Enel, a demanda por um projeto com os mesmos objetivos surgiu da área operacional, 
visando reduzir custos e tempo de interrupção do fornecimento de energia. Como a área de 
meio ambiente é responsável por licenciamento e autorizações e conta com engenheiros 
florestais especialistas em árvores urbanas e poda de árvores, absorveu a demanda, e 
identificou a oportunidade de desenvolver o projeto adotando o viés da sustentabilidade.  

Os mesmos desafios para aprovação de investimento para o projeto são enfrentados pelas 
duas empresas: a dificuldade em avaliar o custo-benefício das ações e em realizar parcerias 
com os governos locais. Em relação ao primeiro ponto, a questão central é como isolar a 
'causa-árvore' de outros fatores que interferem na interrupção de energia, e assim poder 
mensurar de forma adequada os impactos do projeto. Outro elemento é que o projeto 
depende da aprovação e participação das prefeituras, as quais devem aprovar o projeto, 
emitir as autorizações, e se responsabilizar pelos plantios das mudas doadas. Em muitos 
casos as prefeituras não podem ou não estão dispostas a arcar com este custo. Além 
disso, fatores políticos, como mudanças de governo e alterações nas prioridades, interferem 
nos trâmites para realização do projeto. 

Objetivos da construção da narrativa  

As duas empresas envolvidas nesse caso compartilharam do objetivo de entender como o 
cálculo do ROI de sustentabilidade refletiria o valor do projeto e seria capaz de capturar seus 
impactos financeiros positivos e negativos, diretos e indiretos, bem como os fatores 
envolvidos. Em especial, havia o interesse em valorar os aspectos "mais intangíveis" do 
projeto, difíceis de comunicar, e que as equipes de sustentabilidade entendem que 
poderiam despertar o interesse de outras áreas de negócios e lideranças. 

No contexto do projeto Arborização+Segura da CPFL, o objetivo assumido na narrativa de 
venda é de aprovar recursos para replicar a iniciativa em outros municípios. Para a Enel, 
colaborar na construção da narrativa foi uma oportunidade de conhecer um contexto no qual 
o projeto, antes considerado pela empresa, mas não implementado, mostrou-se viável, e de 
captar os seus resultados e limitações; aprender com a experiência de outra empresa para, 
talvez, no futuro, reformular e retomar o projeto. 
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Componentes da narrativa 

Retorno sobre investimento (ROI) 
 
Foram considerados dois cenários, sem e com a implementação do projeto-piloto, em um 
município, passível de ser replicado nos demais municípios da área de concessão da CPFL.  

 

Cenário sem a implantação do projeto: a CPFL Energia realiza poda frequente das árvores 
mais críticas para reduzir o contato das copas e galhos com a fiação elétrica. Mesmo assim, 
a 'causa-árvore' é responsável por cerca de dois terços do tempo que o cliente da CPFL 
fica sem energia elétrica; no primeiro semestre de 2018, esse foi o motivo mais de 40 mil 
interrupções nas cidades atendidas pela empresa. As interrupções afetam negativamente os 
dois indicadores operacionais mais importantes para a empresa: o DEC – que é a duração 
das faltas de energia; e o FEC – a quantidade (frequência) de faltas de energia. A ANEEL 
define e acompanha metas de desempenho em relação aos dois indicadores, e o não 
cumprimento acarreta multa para a empresa.  

Cenário com a implantação do projeto: parceria com a prefeitura do município para substituir 
gradativamente as árvores de porte, espécies ou estado de saúde inadequadas, por 
espécies que convivam de forma harmônica com as estruturas do contexto urbano atual. A 
empresa investe em: realização dos inventários florestais da cidade, a partir do qual são 
identificadas as árvores que oferecem risco à população, que estão comprometidas ou em 
local inadequado; supressão e destoca das árvores priorizadas e plantio de outras no lugar; 
e doação de 5 a 10 mudas adicionais de espécies adequadas à infraestrutura urbana para a 
prefeitura. O governo local é responsável pelo plantio das mudas doadas. 

 
Premissas adotadas:  
 

Para cálculo do investimento:  

• inventário florestal do município realizado apenas uma vez, no primeiro ano de 
projeto; 

• custos de implementação do projeto, incluindo o rebaixamento, corte e destoca 
das árvores, e a aquisição de mudas, telas e tutores;  

• remoção de 350 árvores no período de cinco anos;  

• doação de cinco mudas adicionais para cada árvore substituída;  

• realização de um evento de lançamento do projeto e de ações de comunicação 
e educação ambiental para a população; e 

• não foram considerados custo de mão-de-obra, as atividades operacionais são 
realizadas por uma empresa terceira, a CPFL é responsável pela gestão do 
projeto.  
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• Os investimentos em mudas e materiais necessários à substituição das árvores 
são necessários apenas nos primeiros cinco anos de projeto. Foi estimado o 
mesmo custo anual para os quatro anos. 

Para cálculo do fluxo de custos evitados e benefícios:  

• o valor de mídia espontânea gerada nos cinco primeiro anos da iniciativa foi 
estimado a partir do total gerado pelo projeto dividido pelo número de 
municípios;  

• assumido valor crescente, do primeiro ao quinto ano de projeto, de custo 
evitado com poda preventiva, pelo fato de não ser mais necessária a partir da 
substituição das árvores por espécies compatíveis com a infraestrutura urbana - 
o valor cresce com base no número de árvores para as quais a poda se faz 
necessária. Foram assumidas 70 árvores no primeiro ano e 70 adicionais a cada 
ano, até atingir 350 árvores no quinto ano; a partir do quinto ano, o valor do 
custo evitado se repete até o 30o ano.  

Não foram incluídos os seguintes fatores de custo evitados e benefícios, inicialmente 
considerados:  

• redução nas interrupções no fornecimento de energia no município como 
decorrência da esperada queda nos eventos de 'causa-árvore', devido à 
dificuldade em separá-la dos demais fatores que influenciam a redução e, 
portanto, em auferir relação direta entre parcela específica da queda de 
interrupções e as ações do projeto; 

• multas e autuações por podas fora das especificações técnicas e pelo não 
cumprimento das metas de DEC e FEC, já que mesmo sem o projeto, a 
empresa ainda cumpria as metas com certa margem; e  

• ganhos reputacionais possivelmente gerados com o projeto, ou prejuízos 
reputacionais evitados, não foram considerados devido à dificuldade em estimar 
e monetizar esses fatores. 

Cálculo: 

• Investimento: custos para implementação do projeto, incluindo inventário 
florestal, remoção das árvores, aquisição de mudas, telas e tutores e ação de 
comunicação. 

• Custo evitado: redução de custo operacional estimada na medida em que a 
poda das árvores em estado crítico, realizada pela empresa, deixa de ser 
necessária.  

• Benefícios: mídia espontânea estimada, com base nos resultados que o projeto 
gerou nos municípios onde foi implementado.  

• VPL do projeto: resultados anuais do projeto (benefícios + custos evitados - 
investimentos para implementação), do ano 0 ao ano 30 (período da concessão) 
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trazidos a valor presente com aplicação da taxa de desconto equivalente ao 
custo médio ponderado de capital (WACC regulatório do setor de energia 
brasileiro). 

• Payback: cálculo do tempo entre o investimento inicial e o momento em que os 
benefícios e custos evitados se igualam ao valor desse investimento.  

• Retorno: resultados anuais do projeto trazidos a valor presente (VPL). 

Resultados 

A Tabela 1 apresenta os investimentos, custos evitados, benefícios e resultados envolvidos 
na implantação do projeto Arborização+Segura em um município piloto, que puderam ser 
considerados no cálculo do ROI de sustentabilidade. 

 
Tabela 1: Resultados do ROI do projeto Arborização+Segura  

 
 

Com base nas premissas adotadas conclui-se que o investimento no projeto gera retorno 
econômico de R$ 185.541para a empresa, e apresenta um payback de sete anos. O 
projeto configura-se, dessa forma, bastante atrativo em termos de alocação de recursos 
internos da empresa. Importa lembrar que o resultado do ROI de sustentabilidade do projeto 
está subestimado já que não considera a redução do custo com a interrupção causa árvore.  

Por fim, ressalta-se que o projeto gera também diversos benefícios para cidadãos, 
consumidores, governos locais e ambientais, os quais não são contabilizados no cálculo do 
ROI de sustentabilidade - seriam matéria do ROI Social, indicador que se volta aos 
resultados de investimentos para os stakeholders das empresas. Esses benefícios foram 
incorporados à narrativa, compuseram argumentos de venda em complemento ao resultado 
do ROI. 

 
 
 
 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Valores anuais que se 

repetem do ano 5 ao 30  

Total (mapeamento, aquisição de mudas, 

aquisição de telas e tutor, rebaixamento e 

corte, destoca, ações de comunicação)

44.825 40.450 40.450 40.450 40.450 0

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Valores anuais que se 

repetem do ano 5 ao 30  

Total de custos evitados (poda 

preventiva e mídia espontânea)
10.476 17.229 23.983 30.737 37.490 33.768

Fluxo de caixa líquido: fluxo de entrada - 

fluxo de saída (R$)
-34.349 -23.221 -16.467 -9.713 -2.960 33.768

Fluxo de Saída 

Investimentos (R$)

Fluxo de Entrada (Benefícios) 

Custos evitados + ganhos (R$)

VPL: fluxo de caixa líquido trazido a valor presente utilizando a taxa de desconto de 8,09%, resultando em criação de valor para o 

acionista de R$ 185.541
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Argumentos de base qualitativa 
 

Três grupos de argumentos compuseram a narrativa junto ao resultado do ROI de 
sustentabilidade. O primeiro grupo consiste nas relações diretas entre o projeto e a 
estratégia corporativa, explicitando as contribuições trazidas para que a missão da empresa 
e para que os desafios operacionais, que se colocam nesse caminho, sejam superados.  

A estratégia corporativa da CPFL Energia considera central a criação de “valor para seus 
acionistas por meio do aumento da eficiência operacional (...)” e, para isso, “inovação, 
sustentabilidade e relacionamento com stakeholders” são apontados como elementos 
fundamentais. Esses foram os ‘ganchos’ identificados para defender que o projeto 
Arborização+Segura contribui diretamente para a concretização da estratégia. 

Em relação aos desafios operacionais, o projeto contribui para a redução das interrupções 
de energia e, assim, para a melhoria da imagem da empresa perante o cliente e para a 
mitigação de riscos financeiros e operacionais.  

O segundo grupo de argumentos engloba custos evitados e benefícios gerados para o 
negócio que não puderam ser contabilizados no ROI. É o caso, por exemplo, da redução do 
risco de multas e autuações decorrentes das podas fora das especificações técnicas e da 
perda de receita devido ao tempo em que o cliente ficou sem energia. O terceiro grupo, por 
fim, apresenta os benefícios gerados pelo projeto para os municípios cobertos, reforçando 
que a redução de riscos de acidentes e o aumento da cobertura vegetal oferece ganhos 
para todos os envolvidos, dos cidadãos e consumidores ao governo local. Entre os ganhos 
destacam-se:  

• remoção de gases de efeito estufa da atmosfera (mitigação) e fortalecimento da 
resiliência urbana frente a eventos climáticos (adaptação); 

• controle da temperatura urbana, contribuindo para um microclima mais 
adequado ao conforto humano;  

• melhoria da qualidade do ar; 

• auxílio no controle da poluição sonora;  

• redução da poluição visual, tornando as vias públicas mais agradáveis;  

• melhoria da acessibilidade, evitando danos às calçadas;  

• benefícios à saúde física e mental da população; e 

• oferta de abrigo e alimento para pássaros e outros pequenos animais, 
fomentando a biodiversidade no ambiente urbano. 

Além disso, o projeto envolve ações de educação ambiental em escolas públicas e aumenta 
a chance dos municípios parceiros entrarem no Programa Município Verde-Azul, do Governo 
do Estado de São Paulo, uma vez que arborização é um dos quesitos avaliados. 
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Por fim, importa ressaltar que as equipes das duas empresas envolvidas no caso 
comungam da percepção de que evidenciar que o projeto para o qual se deseja aprovar 
investimento é financeiramente viável é essencial, e argumentos consistentes nesse sentido 
devem compor as narrativas mesmo que (talvez especialmente quando) as empresas 
estejam em momentos de restrição orçamentária, com outros assuntos prementes que não 
as agendas de sustentabilidade. 

 
Áreas envolvidas na coleta de dados 
 

• Operação: número de interrupções por causa árvore, custo causa árvore, 
número de podas e custo das podas 

• Meio Ambiente: ações e custos do projeto  

• Comunicação: estimativa de ganhos com mídia espontânea  

 
Dificuldades enfrentadas 
 

As equipes envolvidas nesse caso destacam a dificuldade em organizar as informações e 
concatenar os argumentos na narrativa para compor uma linha lógica de raciocínio e ao 
mesmo tempo ser capaz manter o interesse dos interlocutores ao longo do discurso. Uma 
questão debatida no processo foi o equilíbrio entre detalhamento dos argumentos e 
objetividade a fim de adequar a narrativa ao público-alvo (lideranças, tomadores de decisão 
sobre investimentos nas empresas).  

Uma preocupação constante foi a utilização de linguagem clara e acessível, evitando jargões 
da área de sustentabilidade.  

  
Aprendizados destacados pelas equipes das empresas  

• Uma narrativa consistente, com conexões claras com a estratégia do negócio, é 
tão importante para convencer sobre a relevância do projeto quanto as próprias 
características do projeto.  

• Engajar o interlocutor faz toda a diferença! É importante que as primeiras falas da 
narrativa sejam dedicadas a despertar o interesse, seja pela curiosidade, pela 
emoção ou pelo racional.  

• Combinar aspectos socioambientais dos projetos de sustentabilidade com 
métricas e indicadores com os quais as lideranças empresariais já estão 
acostumadas fortalece a conexão com o interlocutor e as narrativas. 

• Construir a narrativa - escolher os argumentos, selecionar as informações e 
definir os termos a serem empregados - pensando especificamente no público-
alvo (essa é uma diretriz básica da comunicação, mas não custa repetir).  
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• Contextualizar os dados e apresentar, sempre que possível, parâmetros junto 
aos números para que o interlocutor possa compreender a dimensão do valor - 
se significativo, se houve aumento relevante, qual a dimensão em relação ao 
universo, etc.  

 

Clique aqui para acessar o texto da narrativa de venda do projeto. 

Demarchi+Ecofficiente: maior eficiência na produção de tintas e vernizes 

Empresa líder: Basf, junto à Fundação Espaço Eco 
Equipe responsável pela narrativa: Tiago Egydio Barreto (Basf e Fundação Espaço Eco) 
Ano de início do projeto: 2011 
Abrangência do projeto: complexo industrial de tintas e vernizes da BASF no bairro de 
Demarchi, em São Bernardo Campo, SP 
Escopo do cálculo do ROI de sustentabilidade: Programa Demarchi+Ecoficiente - 
diagnóstico e monitoramento de consumo de matéria-prima e implementação dos projetos 
Zero Landfill, Triple E, Operational Excellence, no período de 2012 a 2018 
Objetivo da narrativa: aprovar recursos financeiros para replicar o projeto em outras plantas 
da Basf. 

O projeto e seu contexto  

Em operação, desde 2011, no complexo industrial de tintas e vernizes no bairro de 
Demarchi, em São Bernardo do Campo (SP), que tem capacidade de produção de até 330 
milhões de litros de tintas, esmaltes, vernizes e resinas por ano, o projeto Demarchi + 
Ecoeficiente é composto por duas frentes: 

1)   Diagnóstico (analise de ecoeficiência) dos impactos ambientais gerados no site e na 
pré-cadeia, para identificação de pontos críticos e oportunidades de melhoria. 

 
2) Implementação de ações de desenvolvimento sustentável, transformando a realidade 

de pessoas por meio do estímulo à mudança de comportamento, a partir da 
construção de valores socioambientais, conhecimentos e atitudes voltadas ao uso 
eficiente de recursos. 
 

Embora em operação desde 2011 no site Demarchi, com resultados positivos de eficiência 
no uso de matérias-primas e prêmios alcançados - como o de Melhores Práticas no Guia da 
ONU para Estudosdo Ciclo de Vida nas Organizações -, o projeto não foi replicado para 
nenhum outro site. Existem diversas iniciativas de sustentabilidade nas demais unidades 
produtivas da empresa, mas não é feito o monitoramento dos resultados; portanto, diferente 
do Demarchi, não há clareza de que resultados em performance e redução de custos estão 
sendo gerados de forma integrada em cada fábrica.   
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Os esforços de construção da narrativa partem do entendimento de que mensurar impactos 
ambientais e econômicos significa a oportunidade de melhoria na gestão e engajamento de 
colaboradores. Por isso a defesa de que a iniciativa seja replicada para os demais sites da 
empresa e, para isso, a construção de uma narrativa de venda interna capaz de apresentar 
com clareza os custos evitados e ganhos para a empresa, assim como os benefícios 
gerados para os stakeholders da empresa e para o meio ambiente. 

Objetivos da construção da narrativa  

É comum a equipe de sustentabilidade se deparar com falas de que os aspectos 
socioambientais de projetos e produtos são intangíveis. Há alguns elementos embutidos 
nessa colocação: a percepção de que são aspectos difíceis de se mensurar, a identificação 
de barreiras para que sejam comunicados de forma efetiva, engajamento e o entendimento 
de que faltam conexões objetivas com as atividades, ações e estratégia empresarial. Como 
consequência, configura-se a dificuldade de mobilização e engajamento dos interlocutores, 
especialmente dos tomadores de decisão nas empresas. 

Diante desse cenário, a narrativa de venda do Demarchi+Ecoeficiente volta-se a comunicar 
de forma objetiva os resultados e benefícios gerados pelo projeto e convencer os tomadores 
de decisão sobre o orçamento corporativo e das unidades de produção quanto à relevância 
de replicá-lo em outros sites da empresa. Um segundo objetivo é que a narrativa possa 
facilitar ou abrir o diálogo com as áreas de negócio para que as práticas de sustentabilidade 
sejam valorizadas, incorporadas em suas rotinas e, assim, tornem-se perenes. 

Componentes da narrativa 

Retorno sobre investimento (ROI) 

O cálculo do ROI de sustentabilidade foi o primeiro esforço para a construção da narrativa. A 
partir do exercício ficou evidente que argumentos e informações complementares, quanti e 
qualitativas, seriam importantes. A fim de mensurar e comunicar os resultados financeiros do 
projeto para a Basf, foram considerados dois cenários: o atual, que conta com o programa 
Demarchi+Ecoeficiente em operação; e o cenário sem o projeto, em que o site estaria 
operando sem o monitoramento e as iniciativas de eficiência. 

Cenário sem a implantação do programa: apesar de iniciativas de sustentabilidade serem 
implantadas nos diferentes sites da Basf, e, portanto, estariam em curso também na 
unidade Demarchi, os gestores e equipe técnica não conheceriam os resultados dessas 
iniciativas em relação à eficiência no uso de recursos e na redução de impactos ambientais, 
tampouco os pontos críticos e oportunidades mais relevantes de ganho de eficiência. Dessa 
maneira, quatro iniciativas específicas de sustentabilidade não teriam sido implementadas: 
Triple E - Eficiência Energética; Score Card - logística; Aterro Zero; e Operational Excellence.  

Cenário com a implantação do programa: realização de diagnóstico e monitoramento 
contínuo de indicadores de eficiência no uso de matérias-primas e na geração de resíduos e 
dos seguintes impactos ambientais: toxicidade, mudanças climáticas, formação de ozônio 
fotoquímico, depleção da camada de ozônio, acidificação dos corpos hídricos, eutrofização 
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marinha, eutrofização de água doce, consumo de água, depleção do recurso mineral e 
metal, depleção do recurso fóssil e uso da terra. Este cenário conta com a implementação 
de quatro iniciativas de sustentabilidade voltadas a melhorar os indicadores mais críticos e 
desenvolver oportunidades mapeadas a partir do monitoramento: Triple E - Eficiência 
Energética; Score Card - logística; Aterro Zero; e Operational Excellence. Os seguintes 
prêmios, selos e reconhecimento foram alcançados neste cenário: prêmio Supplier of the 
Year 2017, na categoria sustentabilidade; destaque na publicação mundial da ONU/UNEP 
em ACV Organizacional; representação na SIPAT MA da Mercedes Benz; e apresentação de 
Avaliação de Ciclo de Vida Organizacional para a auditoria ISO 14001. Por fim, 
colaboradores foram engajados nesse processo de monitoramento e melhoria de eficiência, 
o que gerou mudança de comportamentos e ganhos ainda maiores.  

 
Premissas adotadas:  

 

Para cálculo do investimento:  

• Foram considerados os custos do diagnóstico e monitoramento dos indicadores 
de eficiência e de implementação dos projetos: Triple E - Eficiência Energética, 
Aterro Zero e Operational Excellence. 

• Não foram contabilizados os custos operacionais do site, como salários, já que 
se considerou que esses custos seriam praticamente os mesmos sem o 
programa. 

Para cálculo do fluxo de custos evitados e benefícios: 

• total de redução de custos com consumo de matéria-prima para a produção de 
2012 e 2015 foi dividido igualmente entre os anos do período;  

• total ganhos de mídia espontânea gerados de 2012 e 2015 foi dividido 
igualmente entre os anos do período; e 

• para 2017 e 2018 foram auferidos valores específicos anuais.  

Não foram incluídos os seguintes fatores de custo evitados e benefícios, inicialmente 
considerados, mas cuja relação direta com os resultados financeiros não puderam ser 
auferidos:  

• custos evitados com tratamento de transportes e resíduos, formação e 
engajamento de colaboradores e redução da taxa de absenteísmo; e 

• ganhos reputacionais obtidos com prêmios e participação em eventos em que o 
Programa foi apresentado.  

 

Cálculo:  

• Custo evitado: valor da matéria prima que deixou de ser usada no período entre 
2012 e 2018 devido ao ganho de eficiência na produção alcançado por meio do 
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monitoramento e implementação das iniciativas que compõem o programa no 
site Demarchi. Os anos de 2010 e 2011 foram incluídos no exercício como linha 
de base. As seguintes medidas, implementadas como consequência do 
Programa, resultaram em custos evitados com matéria-prima:  

 Reuso de pó de exaustão - impacta no consumo de matérias primas  

 Economizador na caldeira – eficiência energética 

 Limpeza Convencional x A Seco  – consumo de água  

 Recuperação de solvente - consumo de matérias primas 

 Etilenoglicol x Glicerina para produção de resina – pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) 

 Armazenamento interno de titânio - logística  

 Gestão otimizada em resinas – consumo de matérias primas 

 PBE - Lean na Suvinil Tambor x IBC - logística  

 Fornecimento de Ácido Acrílico EUA x Camaçari - logística  

 

• Benefícios: equivalente a quanto custariam as inserções do programa em mídias, 
caso fossem pagas; o valor total do período entre 2010 e 2016 foi dividido 
igualmente entre os anos, valor de 2017 foi relacionado as inserções em mídias 
geradas a partir dos prêmios recebidos e para 2018 foi calculado o valor do ano. 

• VPL do projeto: resultados anuais do projeto (benefícios + custos evitados - 
investimentos para implementação), do de 2010 a 2018 trazidos a valor 
presente pela taxa de desconto equivalente ao custo médio ponderado de 
capital da empresa (WACC) em cada ano. 

• Savings: total de custos evitados no período devido ao Programa 

Resultados 

A Tabela 2 apresenta os investimentos, custos evitados, benefícios e resultados 
relacionados diretamente ao Programa Demarchi+Ecoficiente no site da Basf no Bairro 
Demarchi, em São Bernardo do Campo, SP, a partir dos dados que puderam ser levantados 
e estimados para o cálculo do ROI de sustentabilidade. 

  
Tabela 2: Resultados do ROI do programa Demarchi+Ecoficiente 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

30 

  
 

Com base nas premissas adotadas conclui-se que o investimento no programa gera retorno 
econômico de R$ 8.480.519,05 para a empresa. O projeto configura-se, dessa forma, 
bastante atrativo em termos de alocação de recursos internos da empresa. Estimou-se um 
valor total de aproximadamente 14 milhões de reais em savings no período entre 2012 e 
2018. 

Caso outras variáveis relevantes fossem monetizadas e consideradas no cálculo do ROI de 
sustentabilidade, como os ganhos reputacionais e o engajamento de colaboradores, um 
resultado ainda mais positivo do projeto seria explicitado. 

O programa gera, ainda, diversos impactos ambientais positivos que não fazem parte do 
escopo do ROI de sustentabilidade, já que beneficiam a sociedade e o meio ambiente de 
forma difusa. Apenas em relação às emissões de gases de efeito estufa, foram evitadas 963 
toneladas de CO2e, o mesmo que um caminhão emitiria ao dar 18 voltas na Terra. 

 
Argumentos de base qualitativa 
 
A narrativa do Demarchi+Ecoficiente partiu da provocação de como seria um mundo em 
que todas as empresas monitorassem no detalhe e reduzissem seu consumo e seus 
impactos ao mínimo possível, direcionando recursos e tomando decisões estratégicas 
nesse sentido. A unidade produtiva Demarchi é apresentada, então como um micro-
cosmos disso, uma experiência a ser replicada. Esse argumento é usado para capturar a 
atenção do interlocutor, evidenciar a importância do que está em discussão e já apresenta o 
objetivo da narrativa: aprovar recursos para que o programa seja replicado nos outros sites 
da Basf. 

Outro bloco de argumentos ancora-se na estratégia corporativa da empresa, mais 
especificamente nos propósitos de fazer "química para um futuro sustentável, combinando 
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sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social". A estratégia 
destaca o uso dos recursos disponíveis de forma eficiente - a essência do programa em 
foco. Esse bloco apresenta as relações das ações com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS ONU) e argumenta que o programa 
contribui, assim, diretamente para "longevidade do negócio" e para uma "reputação positiva 
e sólida".  

Por fim, o último bloco da narrativa traz os benefícios ambientais do programa, por categoria, 
com base em gráficos que mostram as variações de consumo, emissões e impacto, como 
por exemplo, eutrofização marinha e de água doce. 

 
Áreas envolvidas: 
 

O primeiro passo para o levantamento de dados foi uma reunião com diretor da fábrica, que 
facilitou as interações com diferentes setores. Então dados quantitativos e qualitativos foram 
levantados com os seguintes setores:   

• Comunicação 

• Controladoria 

• Projetos estratégicos 

• Excelência operacional 

• Infraestrutura e energia 

• Fundação Espaço Eco 

 
Dificuldades enfrentadas 
 

Entre as dificuldades destaca-se a obtenção de dados no formato e período adequados 
para o cálculo do ROI de sustentabilidade para todo o período de planejamento, 
implementação e operação do programa. Isso porque o programa e seus componentes não 
foram organizados e geridos desde o início com a intenção de valoração de seus benefícios. 

Outra dificuldade apontada pela equipe da empresa foi adotar uma linguagem adequada 
para o público-alvo da narrativa, isso é, superar a lacuna entre a linguagem técnica-
operacional e de sustentabilidade e a financeira, de negócios. Por fim, construir uma 
apresentação objetiva e em uma ordem lógica, capaz de engajar os interlocutores e manter 
o interesse do início ao fim da narrativa, também é uma dificuldade relevante. 

 
Aprendizados destacados pela equipe da empresa 
 

• O resultado do ROI de sustentabilidade apenas faz sentido se estiver 
combinado, em uma narrativa, aos argumentos que conectam o projeto ou 
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programa à estratégia da empresa, evidenciando como contribui para o alcance 
da missão e a concretização dos valores.  

• Parte do valor gerado pelas iniciativas de sustentabilidade não se enquadram no 
escopo do ROI de sustentabilidade, poderiam ser capturados e comunicados via 
métodos complementares, como a valoração de serviços ecossistêmicos e a 
precificação de carbono; outra parcela desse valor não pode ser monetizado, 
portanto deve ser comunicado qualitativamente, mas ainda assim, de forma 
objetiva e articulada com a estratégia corporativa. 

• É importante apresentar um caminho para ação: uma vez que os interlocutores 
estejam mobilizados e convencidos da importância e até urgência do projeto ou 
programa, o que pode ser feito? Em outras palavras, deixar clara a demanda, no 
curto, médio e longo prazos. 

• Elaborar narrativas efetivas de venda interna de projetos envolve um processo 
criativo e de empatia, isso é, o exercício de se colocar no lugar do interlocutor e 
imaginar quais são as suas preocupações e interesses.  

• Credibilidade é a base de uma narrativa efetiva, portanto contar uma história fiel 
aos números e sem inconsistências é fundamental.  

• Mensurar é importante, mas números sem uma boa história não levam à ação 
(ou ao investimento). 

Clique aqui para acessar o texto da narrativa de venda do projeto.  

Energia Social: a empresa em sintonia com o território 

Empresa líder: Atvos 
Equipe responsável pela narrativa: Mônica Alcantara e Camila Stefano (Atvos) 
Ano de início do projeto: 2009 
Abrangência do projeto: 11 municípios nos estados de SP, GO, MT e MS. 
Escopo de levantamento de dados para a narrativa: município de Costa Rica, MS, período 
de 2012 a 2018. 
Objetivo da narrativa: retomar os investimentos nos projetos. 

O projeto e seu contexto 

O Energia Social é um Programa de Investimento Social Privado da Atvos, voltado ao 
desenvolvimento local sustentável, implantado em 2009, que vem sofrendo com a redução 
dos investimentos. Centrado na gestão participativa junto a governos locais e comunidades, 
deixou um legado significativo nos 11 municípios onde foi implantado, com 77 projetos 
desenvolvidos e mais de 150 mil beneficiados diretos. 
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Os objetivos do Programa são: promover o aumento da qualidade de vida nos municípios 
por meio da melhoria nas condições socioeconômicas e ambientais das regiões de atuação; 
integrar e fortalecer os laços da empresacom a comunidade; entender as necessidades e 
as prioridades locais para definição dos investimentos do Programa; e promover um maior 
conhecimento e maturidade da comunidade para a construção do desenvolvimento local 
baseado nos princípios da Sustentabilidade. 

Até 2016 a destinação de recursos para a iniciativa era feita pelo corporativo da empresa, a 
partir de um modelo de contrapartidas socioambientais dos contratos com o BNDES. Após 
a conclusão das obrigações previstas nestes contratos, a decisão sobre o investimento 
passou a ser tomada pelas lideranças empresariais locais (em cada um dos oito sites), em 
um momento em que a empresa passava por uma de crise de caixa. Atualmente, a Atvos 
encontra-se em Recuperação Judicial o que torna ainda mais difícil a dotação de orçamento 
para os investimentos sociais. 

A equipe de Sustentabilidade preocupa-se com a manutenção do legado e das relações 
positivas entre a empresa e o ecossistema em cada território de atuação, alimentadas pelo 
Programa e a construção de uma narrativa de venda interna foi entendida como uma 
oportunidade para convencer as lideranças da importância do investimento, mesmo (ou até 
especialmente) no momento em que a empresa que se encontra. 

O município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, foi escolhido como piloto para a 
construção da narrativa por ter recebido um montante significativo de investimentos (dois 
milhões e meio de reais), com 15 projetos socioambientais implementados e nove mil 
pessoas diretamente beneficiadas. Trata-se de um município de 20 mil habitantes, cuja taxa 
de escolaridade alcançou o marco de 98,6% e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
cresceu 19% nos últimos 10 anos. 

Objetivos da construção da narrativa 

O principal objetivo é convencer as lideranças da empresa a destinar uma verba mínima nos 
orçamentos das unidades agroindustriais para a realização de atividades prioritárias do 
Programa Energia Social.  

O exercício de construção e apresentação da narrativa com foco em Costa Rica volta-se a 
comunicar de forma efetiva o potencial do Programa de gerar benefícios para a empresa 
caso conte com um montante de investimentos suficiente para implementar os projetos 
demandados, e para manter as ações em andamento nos municípios que, como Costa 
Rica, possuem uma ampla gama de iniciativas em operação. 

Componentes da narrativa 

Retorno sobre investimento (ROI) 
 

O ROI de sustentabilidade do Programa Energia Social não pôde ser calculado nesse 
momento, em 2019. As razões para isso são principalmente:  
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• trata-se de um programa de investimento social privado voltado ao 
desenvolvimento local sustentável, cujo objeto, portanto, são os municípios em 
que a empresa atua, e que contempla ações sociais, assim, as relações entre 
os investimentos e os ganhos para a empresa não são diretas ou não puderam, 
com os dados que estavam disponíveis, ser isolados de outros fatores que 
também contribuíram para tais ganhos; e 

• os dados monitorados e sistematizados pela Atvos não foram pensados e 
organizados para a análise dos ganhos diretos para a empresa, tampouco para 
um exercício de valoração e monetização.  

 

Desde o início do trabalho de construção da narrativa foi entendido que para esse escopo o 
mais adequado seria o cálculo do ROI social, voltado a mensurar os ganhos gerados para 
os diferentes grupos e organizações beneficiados pelos investimentos. De qualquer maneira, 
em um processo de aprendizagem, a equipe da empresa lançou-se ao exercício do ROI de 
sustentabilidade a fim de entender quais são as variáveis relevantes, os dados que já estão 
disponíveis, e os que terão que ser levantados ou trabalhados para que o cálculo possa ser 
feito mais para frente.  

Os cenários desenhados, nesse exercício, assumiram o município de Costa Rica com o 
Programa Energia Social implementado - cenário real -, e sem o Programa - mais 
especificamente, sem 10 das 15 iniciativas implementadas no município. Essas 10 iniciativas 
foram selecionadas porque a equipe identificou indicadores que poderiam ser utilizados para 
auferir benefícios diretos gerados para a empresa.  

Cenário sem a implantação do Programa - considera que as seguintes iniciativas não foram 
realizadas no município de Costa Rica: cursos de qualificação profissional; Acreditar na 
Diversidade; Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos; doação de ambulância; 
doação de materiais hospitalares; ampliação da Fundação Hospitalar; projeto Mova-se; 
construção do Auditório Ambiental; implantação de viveiro de mudas; e projeto 
Monitoramento da Biodiversidade. Portanto é o cenário em que os ganhos gerados para a 
empresa a partir dessas iniciativas não existiriam. 

Cenário com a implantação do Programa - implantação integral, das 15 iniciativas no 
município de Costa Rica, com custos evitados e ganhos para a empresa gerados por 10 
dessas iniciativas, no período de 2012 a 2018.  

  
Custos evitados e ganhos identificados: 

Entre benefícios mapeados, apenas dois puderam ser atribuídos direta e exclusivamente ao 
Programa e monetizados:  

• ganhos por mídia espontânea sobre as ações do Programa em veículos locais; e  

• exposição alcançada em redes sociais, espontaneamente.  
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A influência do Programa sobre outras variáveis que implicam redução de custos para a 
empresa foi identificada, mas não foi possível, naquele momento, isolar essa influência de 
outras, que não o Programa. São elas:   

• redução no turn over de colaboradores, já que estes são diretamente 
beneficiados pela melhor qualidade de vida no município e, quando de fora, 
encontram um ambiente propício para se mudarem com suas famílias para o 
município; e 

• queda na taxa de absenteísmo, influenciada pela melhoria na qualidade do 
serviço público de saúde do município, o que evita que os colaboradores e suas 
famílias tenham que se deslocar para municípios vizinhos.  

  

Outros custos evitados, mapeados a princípio, mas para os quais não foi possível levantar 
dados são:  

• formação e engajamento de colaboradores, por serem duas frentes do 
Programa Energia Social;  

• redução de custos com destinação de resíduos, a partir do Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos;  

• locação de espaço para reuniões e eventos, a partir da inauguração do auditório 
ambiental; e  

• redução do custo de capital da empresa, considerando a redução de riscos de 
conflitos e do fortalecimento da licença social para operar, uma vez 
reconhecidos por credores e investidores. 

  
Dados levantados 

A Tabela 3 apresenta os dados levantados a respeito dos potenciais custos evitados e 
ganhos gerados pelo Programa, no município de Costa Rica, para a empresa. Como 
mencionado, a maior parte deles não foi monetizada. 
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Tabela 3: Dados levantados sobre linhas de custos evitados e potenciais ganhos do Programa 
Energia Social em Costa Rica  

 
 
Os dados representam um exercício em andamento, que encontra como necessários 
passos seguintes: 

• padronização dos intervalos e unidades temporais entre as variáveis; 

• adição de outros municípios como grupo de controle para identificação dos 
impactos do Programa no município de Costa Rica em relação a turn over e taxa 
de absenteísmo dos colaboradores nos sites; e 

• monetização da exposição em redes sociais e das diferenças entre os números 
de turn over e absenteísmo atribuídas às ações do Programa no município de 
Costa Rica. 

Uma vez realizados esses passos, será possível calcular o total de custos evitados e ganhos 
anuais para a empresa e, então, trazer esses valores ao momento presente (ou a um 
mesmo ponto temporal) aplicando, para tanto, o custo médio ponderado de capital da 
empresa (WACC) no mesmo período. 

  
Argumentos de base qualitativa 
  

Diante da impossibilidade de calcular o ROI de sustentabilidade, no momento de construção 
da narrativa, os argumentos qualitativos ganharam ainda mais importância para comunicar o 
valor criado pelo Programa Energia Social. No decorrer do esforço de levantamento de 
dados e informações sobre os projetos, ficou evidente que o Programa tem, em sua 
essência, a criação de valor compartilhado4, que se conecta diretamente com o Propósito e 
a estratégia empresarial da Atvos. 

 
4  [1] Porter e Kramer (2011) – Porter, M. E. e Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business 
Review. 

Periodo 

# de inserções # pessoas impactadas Valoração (R$) 

Mídia espontânea 23 6.677.733 2.057.680

# de impressões # de reações Engajamento médio

Exposição nas redes sociais 

(Facebook, LinkedIn e Instagram) 
333.415 20.123 9,58%

Periodo 

Unidade Costa Rica Unidade Alto Taquari

Turn over  de colaboradores 15% 17%

Periodo 

Unidade Costa Rica Unidade Alto Taquari

Taxa de absenteísmo 1% 2%

Dados para cálculo de ganhos 
Estimativa anual 

Dados para cálculo de custos evitados 
De 2016 a 2018 (média do período)

De 2016 a 2018 (média do período)
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Contribuir para o desenvolvimento local está entre os valores da empresa e “melhorar a 
qualidade de vida no Brasil e no mundo” está no cerne da estratégia corporativa. 
Entendendo que o Programa em foco contribui diretamente nessas duas frentes e utilizando 
a noção de criação de valor compartilhado entre os stakeholders da empresa, a equipe 
lançou-se à captura do valor percebido por lideranças, colaboradores e representante da 
comunidade de Costa Rica, por meio de depoimentos e pesquisas e matérias disponíveis. 
Uma referência importante, usada na narrativa, foi a pesquisa de clima realizada com 
colaboradores das diferentes unidades da Atvos e que apresenta um nível de satisfação 
significativamente superior em Costa Rica. 

Partindo do preceito de que os resultados positivos das operações do negócio dependem 
do bom funcionamento do `ecossistema` do qual a empresa faz parte, a narrativa foi 
estruturada em torno dos seguintes aspectos da contribuição do Programa para esse 
ecossistema: estratégia do negócio; gestão participativa; fortalecimento de laços; engajar os 
integrantes; bem-estar e qualidade de vida; imagem e reputação; sentimento de 
pertencimento; e comunidade protagonista. A narrativa inclui perguntas lançadas aos 
interlocutores para provocar a reflexão sobre quanto valem benefícios criados para cada 
uma dessas partes e para o sistema como um todo, a exemplo de: `quanto vale poder viver 
com sua família perto do local de trabalho?’; ‘quanto vale uma melhor qualidade de vida para 
todo um município?’. Para cada pergunta foram apresentados depoimentos sobre os 
benefícios gerados pelo projeto.  

Assim, a narrativa articulou os ganhos resultantes do projeto não apenas para a empresa, 
principalmente para os stakeholders da Atvos, e terminou apresentando a pesquisa de 
clima, que destaca Costa Rica, e os ganhos com mídia espontânea a fim de mostrar que, 
além de todas as contribuições para o `desenvolvimento local`, o Energia Social também 
gera benefícios para a empresa. 

 
Clique aqui para fazer download do texto da narrativa construída pela equipe da Atvos. 
 

  
Áreas envolvidas na coleta de dados 

  

• Tesouraria – contribuiu para a construção da narrativa com o ponto de vista 
financeiro. 

• Contabilidade – contribuiu com a ótica de finanças, de forma complementar à 
tesouraria.  

• Comunicação interna - dados referentes ao engajamento em redes sociais 
quanto a notícias relacionadas ao Programa Energia Social.  

• Comunicação externa - informações referentes à Mídia Espontânea, além dos 
dados da Pesquisa de Reputação realizada em 2015. 

• Jurídico- informações trabalhistas e ambientais relacionadas aos projetos 
apoiados no município de Costa Rica. 
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• SSMA – dados sobre resíduos na intenção de relacionar com o Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos apoiado no município de Costa Rica. 

• Pessoas e Organização – dados de absenteísmo e turnover no município de 
Costa Rica. 

 

Além disso, depoimentos foram gravados com os vice-presidentes de Operações 
Suprimentos e Comunicação, Conformidade, Comercial e Jurídico e três colaboradores da 
unidade de Costa Rica, representantes da área de SSMA e da Coordenação Agrícola. 

 
Dificuldades enfrentadas 
 

No caso do Energia Social destaca-se a dificuldade de levantamento e monetização dos 
benefícios gerados pelo Programa para a empresa. A equipe da Atvos entende que tal 
dificuldade se deve ao fato de indicadores quantitativos desses benefícios não terem sido 
desenhados e monitorados, com a perspectiva do negócio, desde o início das ações. 

Outra dificuldade foi comunicar de forma objetiva os benefícios gerados para os atores e 
grupos que formam o ‘ecossistema’ do qual a empresa faz parte em Costa Rica. Diante 
dessa dificuldade a equipe apoiou-se em vídeos com depoimentos das lideranças, 
colaborador e representante da comunidade reconhecendo como o projeto afeta 
positivamente cada parte e o ecossistema como um todo. Vídeo-depoimento é uma 
ferramenta poderosa para mobilizar os interlocutores, mas em grande quantidade perde a 
força. Assim, um ponto de melhoria na narrativa da Atvos é combinar vídeos mais curtos a 
outros formatos e informações à medida em que a equipe avançar na sistematização dos 
dados já identificados como relevantes. 

  
Aprendizados destacados pela equipe da empresa 
 

• Para que possa ser construída uma narrativa com base no retorno sobre 
investimento de projetos sociais, é necessário aprofundar o exercício, em 
especial trabalhar as correlações das ações com os resultados para o negócio.  

• No caso de projetos sociais, a identificação e depuração dos impactos 
qualitativos é muito relevante e o cálculo financeiro de retorno é complementar 
às informações qualitativas. 

 
Destaca-se um insight que emergiu durante o percurso de construção da narrativa, em que 
a equipe vivenciou atividades voltadas à criatividade: a ideia de envolver o público-alvo da 
narrativa - vice-presidentes das diferentes áreas - no levantamento dos argumentos sobre o 
valor do Programa. A narrativa construída apoiou-se fortemente nos depoimentos das 
lideranças e a interlocução para coleta dos depoimentos abriu caminho para que a conversa 
sobre a retomada de investimento nos projetos possa se desenvolver. 
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Mudança na tecnologia de disposição do resíduo de bauxita  

Empresa líder: CBA 
Equipe responsável pela narrativa: Raquel Montagnoli (CBA), Daniela Mendonça (Algar 
Telecom), Vivian Martins de Souza (CBA) e Rodrigo Moreno (CBA) 
Ano de início do projeto: em estudo e avaliação desde 2012 
Abrangência do projeto: barragem de Palmital, que serve a usina de produção de alumínio 
no interior de São Paulo 
Escopo do cálculo do ROI de sustentabilidade: implementação da tecnologia de filtros 
prensa para a retirada de até 78% de líquidos do resíduo de bauxita utilizada refinaria para 
produzir óxido de alumínio (alumina) em uma planta integrada da CBA; análise do período 
entre 2015 e 2043.  
Objetivo da narrativa: comunicar a tecnologia e importância da transição para as áreas de 
negócio da empresa e aprovar, internamente, a emissão de títulos verdes (green bonds) 
para a iniciativa. 
 

O projeto e seu contexto 

Os resíduos da refinaria de óxido de alumínio da CBA são atualmente destinados para a 
Barragem em Alumínio, SP, porém a vida útil dessa Barragem termina em 2022. Para 
permitir que as operações da refinaria continuem, será necessária a construção de uma 
nova barragem ou a implementação de uma nova tecnologia para mudar a forma como os 
resíduos da atividade são processados e depositados.  

Buscando esta segunda opção, a empresa está investindo em um novo sistema de 
disposição a seco na mesma Barragem por meio do uso de filtros prensa capazes de 
reduzir de 55% para 22% a parcela líquida do resíduo, portanto de gerar um resíduo mais 
seco e compacto. Essa tecnologia pode garantir a continuidade das operações da refinaria 
por mais duas décadas, evitando o impacto em uma nova área, com uma nova barragem, 
além de aumentar a segurança na barragem já em uso, com a substituição do resíduo 
líquido pelo seco.  

Um piloto de filtro prensa foi implementado e foi obtida a Licença Prévia para o projeto 
completo. Entre 2018 e 2019, a empresa avançou no detalhamento dos parâmetros de 
empilhamento do resíduo seco no interior da Barragem.  

Os investimentos no projeto são da ordem de R$ 300 milhões, e a expectativa é 
implementá-lo a partir de 2022. Por envolver custos significativos, o projeto já foi 
questionado diversas vezes, mas a partir dos estudos e debates realizados, ficou evidente 
que se trata da tecnologia mais sustentável e viável diante do término da vida útil da 
Barragem. Devido a suas diversas vantagens e ganhos ambientais do projeto, vislumbra-se 
a possibilidade de captação de recursos externos para o investimento por meio de títulos 
verdes. No entanto, trata-se de um assunto polêmico, a disposição de resíduos em 
barragem, especialmente no cenário brasileiro. 

Objetivos da construção da narrativa   
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O primeiro objetivo da narrativa é demonstrar os diversos ganhos gerados pelo projeto e 
convencer de, que mesmo sendo um tema polêmico, essa tecnologia inovadora deve ser 
compreendida pelos diversos stakeholders da empresa e divulgada. O segundo é 
demonstrar o potencial de captação de recursos externos para a implementação do projeto. 

Além disso, buscou-se apresentar para a empresa novas formas de avaliar e priorizar 
projetos, trazendo aspectos socioambientais para o centro da análise, junto aos demais 
aspectos, entre os quais os econômico-financeiros. 

Componentes da narrativa 

Comparação entre VPL de dois cenários 

Diante do fim da vida útil da Barragem Palmital, dois cenários se desenham: (1) a construção 
de uma nova barragem, em uma outra área; (2) a implementação da tecnologia com filtros 
prensa para disposição a seco do resíduo, por mais 20 anos, contados a partir de 2023, na 
Barragem Palmital. O exercício de análise financeira do projeto de mudança tecnológica 
assumiu esses dois cenários, a fim de comparar o retorno que a empresa teria sobre o 
investimento em cada opção, cobrindo o período de 2015 - quando começaram os 
investimentos na nova tecnologia - a 2043 - fim da vida útil da Barragem com a adoção dos 
filtros prensa. Destaca-se que desde o início a equipe tinha claro que o argumento financeiro 
seria apenas um dos elementos da narrativa, já que os potenciais impactos e riscos evitados 
para a sociedade e o meio ambiente são componentes cruciais desta narrativa. 

Cenário de construção de nova barragem: investimento no estudo, no projeto de engenharia 
e no EIA-RIMA, e construção de uma nova barragem para a disposição dos resíduos da 
produção de alumina em Alumínio, SP. Este cenário inclui o descomissionamento da 
Barragem Palmital em 2023.  

Cenário de implantação do projeto: estudos geotécnicos para a utilização da tecnologia (já 
realizados), adequação e construção do aterro de conquista com areia do processo e 
instalação do filtro prensa. O resíduo gerado neste cenário pode ser usado em processos 
de outras cadeias, como na produção do cimento.  

  
Premissas adotadas: 
  

Para cálculo do investimento: 

• o desenvolvimento do projeto de mudança tecnológica está em curso desde 
2016 e segue até 2019; 

• implementação das estruturas a partir de 2020, três anos do término da vida útil 
da Barragem Palmital;  

• os investimentos em engenharia e no EIA-RIMA para a nova barragem seriam 
realizados entre 2018 e 2021 e na implementação entre 2019 e 2022;  
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• para o descomissionamento da barragem, os investimentos aconteceriam entre 
2022 e 2023 no cenário de construção de uma nova barragem;  

• os custos de manutenção e de destinação de resíduo para a barragem seguem 
os mesmos, nos dois cenários, até 2022, a partir de então os custos de 
descolam entre os cenários, mas são considerados constantes ao longo do 
tempo;  

• os custos de Sistema de Gestão de Barragem (Sigbar) e de batimetria, 
topografia e caixa sueca seguem constantes no cenário filtro prensa e dobram, a 
partir de 2023, no cenário de nova barragem;  

• o Plano de Atendimento e Emergência (revisão, operação e simulados) é 
necessário para os dois cenários, porém dobra seu custo no cenário de 
construção de uma nova barragem. 

  
Para cálculo do fluxo de custos evitados e benefícios: 

• com a implementação do projeto, foi considerado a partir de 2022 um custo 
evitado anual constante de recuperação de soda cáusticae alumina; 

• a estimativa de potenciais receitas com a venda do resíduo para outras cadeias 
adotada no cenário de filtros prensa foi conservadora, sem projeção de 
crescimento entre 2023 e 2043;  

• seguro patrimonial foi considerado a partir de 2023 apenas no cenário de nova 
barragem.  

 
Os seguintes ganhos e custos evitados no cenário filtro prensa não foram considerados 
pela dificuldade no levantamento dos dados: 

• marketing positivo gerado pela implementação da nova tecnologia; e 

• custos com comunicação e transparência para divulgação de informações sobre 
a nova barragem, nesse cenário, em especial das medidas de gestão de riscos 
adotadas.            

 Cálculo: 

Com base no fluxo de caixa, entre 2015 e 2043, nos dois cenários, os resultados anuais 
foram trazidos a valor presente, resultando no valor presente líquido (VPL) de cada cenário. 
Os VPLs foram calculados a partir aplicando a taxa de desconto anual equivalente ao custo 
ponderado médio de capital (WACC) da empresa em 2018, assumido para todos os anos 
cobertos no exercício. 

Resultados 
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A Tabela 4 apresenta os investimentos, custos, custos evitados e receitas previstas nos dois 
cenários em análise e traz o valor presente líquido (VPL) dos dois cenários. A tabela 5 
sintetiza os VPLs dos dois cenários, e demonstra que o cenário com a mudança na 
tecnologia de disposição de resíduos da bauxita é economicamente mais atraente.  

Tabela 4: Fluxo de caixa dos dois cenários em análise  

 

Tabela 5: Resultado do ROI do Projeto Filtro Prensa  

 
  

Entre as alternativas das quais a empresa dispõe, a mudança tecnológica de disposição de 
resíduo gera um resultado financeiro melhor da ordem de 361 milhões de reais. Portanto, o 
projeto conta com forte argumento financeiro a favor de sua implementação. Ressalta-se 
que o resultado teria sido ainda mais positivo para o projeto caso os custos de comunicação 
e transparência, necessários no cenário de construção de uma nova barragem e o potencial 
marketing positivo gerado pelo projeto, tivessem sido estimados. 

Tendo em vista a sensibilidade do tema barragem e os riscos evitados com o filtro prensa, 
os demais argumentos combinados ao resultado do ROI também são fortes para 
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convencimento sobre importância e potencial do projeto, como apresentado na próxima 
seção. 

Argumentos de base qualitativa 

Em um primeiro momento da narrativa foi apresentado o seu objetivo, de esclarecer os 
benefícios em relação ao cenário de uma nova barragem e convencer sobre o potencial de 
captação de recursos fora da empresa, já que ainda não foi levantado o montante total 
necessário para a implementação. Na sequência, o problema enfrentado pela empresa, e 
que fundamenta o projeto, foi colocado: quatro anos a vida útil da barragem que serve à 
maior planta integrada de produção de alumínio da CBA terá sua vida útil encerrada. Fechar 
a unidade não é uma opção, dado não apenas as perdas aos acionistas, mas também para 
os colaboradores e para a economia local e nacional. Foram apresentadas, então, as duas 
alternativas em jogo. 

A respeito dos riscos envolvidos na construção de uma nova barragem, para as 
comunidades do entorno, organizações presentes no território, para o meio ambiente e para 
a própria empresa, não é preciso discorrer muito. A narrativa se valeu de imagens de 
desastres recentes para colocar com clareza a magnitude desses riscos.  

Outro argumento relevante é o impacto evitado, com o projeto, de uso de uma nova área 
para construção da barragem. Junto a esse argumento, a narrativa dedicou-se a explicar a 
como funcionará a tecnologia no processamento do resíduo, preparação da Barragem 
Palmital e a disposição do resíduo na Barragem. Para tanto um vídeo que constitui essas 
etapas do processo foi apresentado. 

A respeito do resultado do ROI, além do delta entre os dois cenários, foram mencionados os 
custos evitados e potenciais ganhos que não puderam ser considerados. 

 
Clique aqui para acessar o texto da narrativa construída para o Projeto Filtro Prensa. 

Áreas envolvidas na coleta de dados  

 Meio ambiente (dados de volume de resíduos, monitoramentos, Plano de 
Atendimento a Emergência e Descomissionamento) 

 Tecnologia (dados de desenvolvimento e instalação dos projetos, retornos 
com aproveitamento de soda cáustica e alumina, EIA-RIMA) 

 Tesouraria (dados de seguros) 
 Sustentabilidade (liderança na captação dos dados com as outras áreas) 

  

Os dados levantados referem-se aos montantes já investidos e investimentos necessários 
nos dois cenários, preços de seguro e custos operacionais.  

Dificuldades enfrentadas 

A principal dificuldade nesse caso foi a monetização de fatores qualitativos ou não 
financeiros, como os fatores reputacionais e de imagem envolvidos nos dois cenários. Além 
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disso, trata-se de um projeto com forte componente técnico, o que desafia a construção de 
uma narrativa objetiva e acessível a interlocutores que não especialistas no assunto. 

Aprendizados destacados pelas equipes das empresas   

Destaca-se:  

• A importância de envolver os públicos-chave da empresa na construção da 
narrativa, desde o início, para que elas possam participar ativamente não apenas 
do levantamento dos dados, mas também da ponderação necessária ao longo 
de todo o processo sobre os fatores mais relevantes para quantificação e 
monetização.  

• Não é viável monetizar todos os fatores que influenciam os cenários, é 
necessário encontrar equilíbrio e complementaridade entre argumentos 
quantitativos e qualitativos.  

A equipe responsável pela narrativa aponta o rico aprendizado proporcionado pela troca de 
experiência entre as empresas envolvidas nessa frente de trabalho das Iniciativas 
Empresariais; apesar dos projetos serem distintos em tema, setor, escopo e objetivo, os 
participantes compartilhavam de dificuldades similares.  

Recomendações e caminhos futuros 
O grupo envolvido nos quatro pilotos de construção de narrativas para a venda interna de 
projetos de sustentabilidade deixa algumas recomendações para aqueles interessados em 
realizar o mesmo exercício para um programa, projeto ou iniciativa de sustentabilidade. São 
elas: 

• Antes de começar a trabalhar de fato na narrativa, visite a estratégia corporativa, 
busque conhecer os temas materiais e os desafios enfrentados no momento 
pela empresa e identifique as relações com os temas de sustentabilidade e com 
o projeto em foco. 

• Mapeie e envolva as áreas mais relevantes - seja por serem fonte de dados, seja 
porque participam da tomada de decisão sobre o projeto - desde o início da 
construção da narrativa; pense em diversidade, busque a colaboração de 
pessoas com diferentes experiências e posições na empresa.  

• Cogite envolver o público alvo da narrativa (lideranças internas, investidores) em 
sua elaboração, o que pode gerar um duplo resultado: dar o tom adequado à 
narrativa e obter evidências contundentes sobre a conexão do projeto com a 
estratégia do negócio, nas palavras da própria liderança.  

• Busque a maior quantidade de dados possível, em um primeiro momento, e na 
sequência, selecione os dados mais relevantes, e que te ajudam a contar a 
história do projeto. 
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• Desenhe a estrutura da narrativa em seus blocos de argumentação (ex.: 
conexão com a estratégia da empresa, retorno financeiro, benefícios para o 
negócio, benefícios para stakeholders) antes de começar a preparar o material 
no detalhe.  

• Prepare-se para investir um bom tempo na construção da narrativa; desenvolva 
o material, treine, apresente para outras pessoas, de preferência com 
perspectivas diferentes das suas, e ajuste o conteúdo e a forma. 

• Esteja seguro/a em relação às premissas, teste-as com outras pessoas antes; 
uma premissa sem confiabilidade pode colocar a perder a credibilidade de toda 
a argumentação. 

• Construa mais que um cenário, imagine cenários diferentes, mesmo que eles 
não sejam incluídos, depois, na narrativa final; analise a viabilidade dos mais 
relevantes, isso te preparará para as perguntas que virão a respeito de caminhos 
alternativos.  

• Vá longe nos cenários escolhidos para a narrativa, pense no que ele significa no 
curto, médio e longo prazos para as partes envolvidas, assim como em qual a 
demanda por recursos, financeiros e não-financeiros, em cada um desses 
momentos. 

• Caso use recursos visuais, como PowerPoint, mantenha a apresentação limpa e 
concisa, inclua apenas os dados que for usar; nada de tabelas com letras 
pequenas, muitos textos nos slides, ou informações desnecessárias só para 
constar, afinal você quer que os ouvintes prestem atenção na narrativa, e não 
nos slides.  

• Imagens ajudam muito a contextualizar e materializar o assunto, e alguma são 
capazes de capturar definitivamente a atenção dos interlocutores; pense em 
uma imagem por slide, se possível acompanhada de bem pouco texto (como 
propõe, por exemplo, a técnica Pechakucha). 

• Mantenha sua apresentação simples e tão curta quanto possível; apresentações 
longas e carregadas de informação dificultam a atenção. 

• Por fim, sempre que possível, planeje e estruture os projetos de sustentabilidade 
de forma que sejam geradas e sistematizadas informações, desde o início, em 
formato e conteúdo que possibilitem a apresentação dos resultados e impactos 
de forma objetiva, quantitativa e qualitativamente, incluindo a linguagem 
econômico-financeira; aproxime-se da área financeira, busque a construção de 
uma relação de parceria e apoio mútuo entre sustentabilidade e finanças.  

Uma mensagem a ser reforçada é a importância da diversidade: quanto mais repertórios e 
visões engajados, mais rico e promissor será o debate dos desafios comuns e a busca por 
soluções criativas. Esse esforço coletivo diz respeito tanto ao sistema interno da empresa, 
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com colegas e lideranças de diferentes áreas, quanto aos parceiros do mesmo e de outros 
setores. 

Embora o resultado das narrativas seja útil para as equipes envolvidas, os participantes 
desse grupo de trabalho apontam o processo de aprendizagem coletiva e de formação 
integrada (do indivíduo em seu contexto, no grupo e consigo mesmo) como o destaque do 
percurso das Iniciativas Empresariais (iE) em 2019. Para o grupo, os próximos passos 
incluem avançar no levantamento de dados relevantes e complementar o exercício do ROI 
de sustentabilidade, fortalecer as narrativas, usá-las assim que houver oportunidade, tendo 
em vista seus objetivos em cada empresa, e replicar o exercício para outros programas, 
projetos e iniciativas. Como cenário ideal, vislumbramos as empresas membro das iE, mas 
não só elas, aplicando as recomendações acima, elaboradas pelo grupo. 

Ampliando o olhar, a partir deste trabalho abrem-se caminhos para outras experiências e 
pesquisas, por exemplo com foco em: ferramentas de comunicação e métodos de 
apresentação dos quais os profissionais de sustentabilidade poderiam se valer para articular 
os argumentos de forma efetiva; diferentes processos e indicadores em uso para análise de 
potenciais em investimentos e decisão sobre orçamento; e diretrizes para desenho de 
projetos de sustentabilidade de forma a possibilitar ou facilitar o monitoramento dos 
resultados do projeto para o negócio. 

 

Ouça o podcast da apresentação no Fórum das iE, em 2019, em que o grupo conta sobre 
as motivações para trabalhar esse desafio, resume o percurso do ano e destaca alguns 
componentes das narrativas, assim como os principais aprendizados alcançados. 
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DESAFIO 2: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, GOVERNANÇA E 
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 
 
Enunciado: Contribuir para a articulação e parceria entre atores presentes em um mesmo 
território (setor empresarial, governos e sociedade civil) para a atuação coordenada em torno 
de um projeto de desenvolvimento territorial comum, com base na narrativa dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
 
Entrega co-criada pelo grupo: 
 
Ferramenta de diagnóstico e análise dos ODS para o desenvolvimento municipal 
 
Composta por: 

• Uma estrutura – em planilha em Excel – que apoia o diagnóstico municipal 
baseado nos ODS e resulta no desenvolvimento do Município para cada meta, 
facilitando a identificação das metas prioritárias. 

• Uma matriz – em planilha em Excel – que demonstra as interconexões entre as 
metas dos ODS aderentes à realidade municipal, e avalia a qualidade das 
relações entre elas.  

• Um diagrama – em planilha em Excel – que sintetiza as duas planilhas anteriores, 
e facilita a visualização do diagnóstico das metas e das relações entre elas. 

• Recomendações para que a utilização desta ferramenta possa gerar, na prática, 
benefícios para os territórios com os quais as empresas se relacionam, 
considerando princípios como pensamento sistêmico e integrador, protagonismo 
local, governança participativa, parcerias e articulações.  

 
Representantes das empresas-membro das Iniciativas Empresariais (iE) que participaram do 
processo de aprendizagem ao longo de 2019: Anglo American, Atvos, Banco Bradesco 
S.A., BASF – Fundação Espaço ECO, Banco do Brasil, Braskem, Brookfield Renewable, 
CBA,Cervejaria Ambev, CPFL Energia, CTG Brasil, Duratex, Ecorodovias, EDP Energias do 
Brasil, Furnas, Grupo Boticário, Itaú Unibanco, Leroy Merlin, Santos Brasil, Telefônica Brasil.  

Resumo:  O grupo de empresas deste desafio dedicou-se a pensar contribuições para a 
constituição de uma agenda de desenvolvimento territorial baseada nos ODS, com a 
participação dos atores presentes em um mesmo território (setor empresarial, governos e 
sociedade civil). Criaram, então, um instrumental para elaboração de um diagnóstico 
municipal com base nos ODS e identificação das interconexões e relações entre as metas. 
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O desafio da abordagem territorial para o desenvolvimento 
sustentável 
Uma das mais abrangentes propostas para o alcance de prosperidade global vinculada à 
proteção ambiental e desenvolvimento social justo e inclusivo é a Agenda 2030 das 
Organizações das Nações Unidas, que reúne em uma visão sistêmica Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). No mundo todo surgem iniciativas inovadoras de 
implementação desta Agenda no nível local, de forma a usar os ODS como uma 
oportunidade norteadora para os processos de desenvolvimento territorial com visão 
sistêmica. 

Desde 2013, o FGVces conduz uma discussão estruturada com o setor empresarial para 
reflexão, troca de experiências e construção de propostas e diretrizes para o 
desenvolvimento local no contexto da atuação de grandes empresas, denominada Iniciativa 
Empresarial (iE) Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos (ID Local). Nos ciclos 
anuais da iniciativa, participantes das empresas-membro puderam se envolver na produção 
de conhecimento, diretrizes e conteúdo, em projetos-piloto e reflexões sobre diferentes 
temas voltados ao desenvolvimento local, tais como a geração de valor compartilhado no 
contexto de grandes obras, inovação em desenvolvimento local, processos participativos, 
monitoramento do desenvolvimento, capacidades institucionais locais, Investimento Social 
Privado Territorial e sobre a articulação empresarial com entes e políticas públicas. O norte 
das discussões ao longo destes anos foi o território como ente protagonista nos processos 
de desenvolvimento sustentável.  

Em 2019, essa agenda é integrada ao ciclo das Iniciativas Empresariais do FGVces, no 
formato de desafios, e é proposto um olhar ainda mais integrado para o desenvolvimento 
territorial, buscando na Agenda 20305, comum às empresas, governos e sociedade civil, 
globais e locais, uma possibilidade de instrumento unificador da atuação territorial. 

Dois contextos norteiam esse convite de integração em 2019. Primeiro, as grandes 
empresas, com um olhar contemporâneo aos desafios atuais, já vêm endereçando suas 
contribuições à implementação da Agenda 2030 em todo o mundo. Segundo o setor 
empresarial configura-se como um ator fundamental nessa construção voltada ao 
desenvolvimento sustentável, especialmente sob o olhar dos territórios, onde a atuação das 
empresas e a implementação da Agenda 2030 se materializa, a importância da participação 
coletiva fica evidente, e a articulação entre interesses de diversas naturezas e dimensões, 
dos investimentos financeiros, das inovações e de um engajamento amplificado é mais 
necessária. Em mãos, portanto, as empresas têm o desafio de fazer parte dessa articulação, 
internalizar e criar processos de fomento e implementação de um desenvolvimento local e 
sustentável, integrado às demandas territoriais.  

Não há respostas únicas e facilitadoras para o desafio de concertação em prol do 
desenvolvimento dos diferentes territórios, o que a literatura vem chamando de governança 
territorial. E nesse contexto, a Agenda 2030 surge como uma oportunidade. Ao mesmo 
tempo que complexifica os desafios para o alcance do desenvolvimento sustentável por 

 
5 A Agenda 2030 é um acordo mundial, multistakeholder, adotado na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável em setembro de 2015 e apresenta 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem 
atingidos até 2030.   
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trazer metas essencialmente integradoras, também se apresenta como uma linguagem 
comum para esta concertação, o que potencializa esforços e inspira ações. Assim, o ciclo 
das iE se propôs a seguinte pergunta mobilizadora em 2019: como fomentar um processo 
de concertação entre Estado, empresas e sociedade civil para um desenvolvimento territorial 
integrado aos ODS?  

Este contexto foi apresentado para as empresas-membro neste ano como um desafio, de 
olharem os territórios em que atuam com a lente dos ODS, a fim de co-criarem 
possibilidades e repertórios de engajamento e articulação entre os atores locais na 
construção de uma agenda de desenvolvimento comum. O resultado pode ser encontrado 
na presente publicação, como um convite para novos olhares.  

Panorama: agenda 2030 e desenvolvimento territorial 
A Agenda 2030 e seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam um 
importante posicionamento conceitual ao oferecer novos ângulos sobre a complexidade do 
desenvolvimento sustentável e que, agora, passa pelo desafio de constituição de uma 
agenda integradora entre grandes temas e atores diversos. De modo similar à Agenda 2030, 
pensar o desenvolvimento territorial requer que os conceitos ‘sistêmico’ e ‘integrado’ sejam 
trazidos para a centralidade do debate e da implementação, já que demandas e 
intervenções em um território têm efeito sob um complexo conjunto de elementos. Este é o 
ponto de partida do desafio proposto ao grupo de empresas: utilizar a Agenda 2030 como 
oportunidade para alavancar o desenvolvimento territorial.  

Agenda 2030 

A Agenda 2030 surgiu em 2015 após um dos maiores processos de consulta pública da 
história das Nações Unidas, que sintetiza aproximadamente 50 anos de tratados. Foi 
também um processo que alcançou o acordo com maior aderência global, indicando uma 
potente relação entre uma grande participação e uma maior adesão ao objetivo e ao plano 
final (SDSN, 2015).   

Como princípios, a Agenda apresenta:  

• Soberania plena e permanente de cada Estado 

• Universalidade (relevância para todas as pessoas) 

• Desenvolvimento integrado (dimensões ambiental, social e econômica 
equilibradas em que as contradições são trazidas e as sinergias maximizadas) 

• ‘Não Deixar Ninguém para Trás’ (cumprimento dos objetivos e metas em todos 
os países e em todos os segmentos da sociedade) 

O documento define 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas 
distribuídas entre eles, os quais trazem temas tais como pobreza, alterações climáticas, 
produção e consumo, e desigualdades sociais. Os 17 ODS se basearam nos Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), incorporando facetas de outras agendas de 
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desenvolvimento de diferentes esferas, como o Fórum Ambiental da Rio+20 e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.   

O ponto mais central da Agenda 2030 é sua característica sistêmica, que confere integração 
e multidimensionalidade aos temas dos ODS. Ou seja, as ações pensadas isoladamente 
para cada um dos 17 ODS ou para uma meta específica trará, inevitavelmente, 
contribuições e impactos a outros objetivos e metas. Nesse sentido, os ODS podem até ser 
vistos como uma agenda técnica e temática, mas são, principalmente, um posicionamento 
conceitual bastante relevante, pois oferece novos ângulos sobre a complexidade do modelo 
de desenvolvimento sustentável – que no passado era confundido comumente com a ideia 
restritiva de crescimento econômico – e que, agora, passa pelo desafio de constituição de 
uma agenda integradora entre os grandes temas e desafios da atualidade, tais como 
pobreza, clima e prosperidade. 

Os ODS representam uma pactuação coletiva, multissetorial, em que são assumidas 
responsabilidades sobre e para o desenvolvimento, deixando de confiar essa tarefa apenas 
aos governos, e reconhecendo que não há quem tenha as respostas prontas para esta 
implementação nem o poder da condução centralizada. Trata-se de um percurso de 
descoberta e construção dialógica, o que eleva ainda mais o nível de complexidade da 
Agenda, e reitera a necessidade da diversidade nos processos participativos e decisórios. 
Só a diversidade de atores, pensamentos e experiências poderá encaminhar soluções 
inteligentes e inovadoras às complexas questões que estão postas. É preciso uma grande 
articulação para esta implementação e para lidar com as especificidades a cada realidade e 
localidade, com a recursividade inerente às metas e com os desafios de monitoramento e 
acompanhamento. A qualidade dessa participação determinará expressivamente o sucesso 
de sua implementação. 

Nesse sentido, há esforços significativos sendo encaminhados para implementação dos 
ODS, no Brasil e no mundo, por diversos atores sociais. No Brasil, governos – nacional e 
subnacionalmente – e empresas vêm assumindo um papel protagonista nessa 
implementação, tais como as iniciativas Pacto Global, Estratégia ODS, Plataforma Agenda 
2030, Grupo Interagencial de Peritos sobre os Indicadores dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, Observatório do Milênio de Belo Horizonte, entre tantas 
outras6. 

Abordagem territorial 

O conceito de território e de local é cercado de um debate constante nas ciências humanas 
e sociais, e há uma variação de concepções entre desenvolvimento territorial e 
desenvolvimento local. Independentemente da nomenclatura adotada, ambos compartilham 
de uma ideia central: um desenvolvimento pautado pelas características e demandas de um 
contexto social específico e, principalmente, pelo protagonismo local na formulação de 
estratégias, tomada de decisões e na implementação dos processos de desenvolvimento. 

 
6Para saber mais sobre as iniciativas citadas, acesse: http://www.estrategiaods.org.br/estrategia-ods/; 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030; https://ods.ibge.gov.br/; https://www.pactoglobal.org.br/a-iniciativa; 
http://www.ods.cnm.org.br/; http://www.agenda2030.org.br/; https://prefeitura.pbh.gov.br/planejamento/planejamento-e-
orcamento/observatorio-milenio 
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O atributo ‘territorial’ reconhece desafios integrados, influências e conexões múltiplas entre 
as pessoas, as instituições e os recursos disponíveis, e a necessidade de cooperação em 
diferentes escalas. Juntas, essas distintas dimensões moldam as possibilidades de 
transformação de um espaço determinado (GVCES, 2018a). 

O atributo territorial só faz sentido como conjunto de atores, ativos, relações materiais, 
simbólicas e sinérgicas, demandas e carências que se sobrepõem num espaço socializado, 
sendo, portanto, diferente de uma delimitação unicamente espacial. Este conjunto oferece a 
oportunidade de se buscar uma trajetória de desenvolvimento de baixo para cima, que 
contraponha e continuamente dispute as narrativas de cima para baixo, num constante e 
necessário conflito para a busca de soluções únicas e adequadas a determinado contexto 
social.   

Se há, neste vasto conjunto, tantos elementos interconectados operando ao mesmo tempo, 
é claro que não pode existir uma receita única homogeneizante para o desenvolvimento 
territorial de todo e qualquer espaço social. Portanto, trabalhar o desenvolvimento tomando o 
território como referência significa voltarmos o olhar às dinâmicas territoriais específicas, 
considerando as vocações e necessidades ali presentes, os arranjos de governança 
participativa e as parcerias e articulações que transcendam os limites espaciais do território 
de atuação (GVCES, 2018b). 

De modo similar à Agenda 2030, em que as características ‘sistêmica e integradora’ são 
centrais no debate e na implementação, o mesmo pensamento é requerido para pensar o 
desenvolvimento territorial, à medida que demandas e intervenções em um território têm 
efeito sob este complexo conjunto, e este conjunto responde e integra tais intervenções de 
maneira a impactar todo o conjunto. 

Importante destacar que a definição de ‘território’ não faz referência a escalas (local, regional, 
nacional ou transnacional) e que nenhum território é uma entidade autônoma isolada. Ao 
contrário, são sistemas abertos, em que trocas entre municípios vizinhos ou políticas 
supralocais, por exemplo, podem influenciar a dinâmica, trazendo novos desafios e novas 
oportunidades (GVCES, 2018a).  

Para que a implementação da Agenda 2030 seja uma realidade, as práticas no mundo todo 
caminham para uma necessária descentralização das ações voltadas ao alcance dos ODS, 
ou seja, a localização dos ODS ou a municipalização dos ODS. No Brasil, algumas metas, 
por exemplo, relacionam-se diretamente à atuação de governos e atores locais, ao passo 
que outras têm sua competência compartilhada entre União, estados e municípios. Embora 
a garantia de direitos sociais seja de competência dos três níveis, é nos municípios que se 
encontra a responsabilidade pela maioria dos serviços públicos essenciais à população. 
Desta forma, as maiores aspirações da Agenda 2030, como acabar com a pobreza 
extrema, garantia aos direitos humanos e equilíbrio entre sociedade e questões ambientais, 
iniciam-se e germinam-se no âmbito local. Uma abordagem territorial para esta 
implementação reconhece nas relações dos atores sociais e entre eles e o território a 
responsabilidade e a oportunidade para o protagonismo nesse processo de implementação.  

Na proposição resultante do trabalho das iE em 2019, de forma a adaptar a ferramenta 
desenvolvida e as recomendações encontradas à aplicabilidade no mundo empresarial, 
optou-se por utilizar o recorte municipal para aplicação do método. Mas o processo de 
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implementação de ações e recomendações deve, em última instância, preservar o olhar e a 
abordagem ampliada do desenvolvimento territorial.  
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Percurso: do desafio às contribuições 
 

O percurso do grupo do Desafio 2 se propôs, como ponto de partida, criar um conjunto de 
diretrizes para o engajamento, articulação e governança territorial de empresas e atores 
presentes no território, a fim de contribuir para o desenvolvimento local e os ODS (versão 
inicial do enunciado do desafio). 

A seguir relata-se as principais etapas vividas pelo grupo, os marcos ao longo do percurso 
de trabalho, os aprendizados e os atores com quem o grupo interagiu e o processo de 
desenvolvimento, desde o enunciado do desafio à concepção de uma ferramenta prática. 

Em linhas gerais, o grupo passou por: 

 

 

 

Figura 1: Fluxo de trabalho do grupo 
 

Os encontros 

Os encontros iniciais do percurso do grupo foram dedicados a criar um entendimento 
comum sobre os conceitos fundamentais em torno de território e dos ODS. A partir deste 
nivelamento conceitual, o grupo passou a investigar as questões e problemas enfrentados 
pelas empresas-membro no contexto territorial. Assim, criou-se um contorno mais claro e 
focado sobre o desafio que seria trabalhado ao longo do ano.  

Nessa caminhada, surgiram questões exploratórias a partir dos problemas percebidos pelas 
empresas que atuam em territórios: 

• Como medir os impactos positivos das empresas nos territórios em que atuam, 
considerando a contribuição destas ações à agenda de ODS? 

• Como mensurar a intervenção do setor empresarial nas localidades? 

• Como engajar a alta liderança das empresas num modelo de governança 
territorial? 

• Como lidar com a falta de interesse de diversos atores na solução dos 
problemas? 

• Quais desafios estão postos entre os movimentos de expansão empresarial e a 
falta de compreensão do território? 
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• Diferentes expectativas e acordos firmados sem evidências concretas: quais as 
consequências disso para as relações? 

• Pensar a partir da base (bottom) ou pensar o desenvolvimento territorial e a 
instalação das empresas a partir de seu core business? 

O aporte de conhecimentos e conceitos quanto à noção de territórios como relações e 
governança como processo de interação entre diferentes agentes da sociedade em prol de 
objetivos comuns, permitiu um aprofundamento da escuta dos problemas e desafios 
encontrados pelos participantes do grupo em suas atuações diárias.  

Como relatado por integrantes do grupo: 

“Nossos principais desafios estão ligados à mobilização comunitária por conta 
da ausência do sentimento de dono, de apropriação das comunidades com o 
território, pela falta de pensamento coletivo; e pela articulação com o poder 
público local. ” 
 
“Há uma enorme dificuldade em construir uma mesa de diálogo que possa ser 
efetiva para o desenvolvimento dos territórios, e apoiar a gestão pública, com 
participação de todos os atores, mas principalmente das prefeituras.” 

Na colheita de desafios e dificuldades da atuação empresarial em territórios experienciada 
pelo Grupo, grande parte das narrativas trazidas apontavam para as dificuldades nas 
articulações institucionais, a maioria delas em relação ao diálogo com o poder público. 
Quatro eixos em torno do tema ‘relações’ foram categorizados como recorrentes pelo 
Grupo:  

(1) Como sustentar uma visão de longo prazo que favoreça os ODS? 

(2) Como criar relações dialógicas para uma convivência harmônica? 

(3) Como garantir/criar condições para o protagonismo local? 

(4) Como articular o desenvolvimento territorial com o poder público? 

O resultado da reflexão culminou em uma proposta de contribuição centrada em: Engajar e 
articular empresas e atores do território para a governança do desenvolvimento local, 
considerando os ODS (versão 1.0 do enunciado do desafio). 

No campo do conhecimento formal, o grupo teve a oportunidade de escutar Daniela Gomes 
Pinto, coordenadora do Programa de Desenvolvimento Local do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) sobre as relações empresariais e 
territórios, evidenciando os impactos e a complexidade envolvida nas interações entre 
diferentes atores, assim como a importância de modelos e estruturas de governança em 
que interesses diversos possam emergir e influenciar processos de tomadas de decisão. 

Em seguida, a vinda do diretor executivo da Agenda Pública, Sérgio Andrade, explorou 
questões centrais sobre trabalhar os ODS de forma sistêmica, fomentar processos 
participativos para o desenvolvimento sustentável, identificar sinergias e construir propósitos 
compartilhados. Além disso, ele apresentou recomendações e cuidados especialmente 
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importantes na perspectiva de desenvolvimento territorial - em que as empresas são um dos 
atores relevantes a serem envolvidos nos processos de planejamento tomadas de decisão. 

Com estes aportes, o grupo passava a elaborar duas propostas distintas e complementares 
de contribuição: (i) contribuir para a incorporação dos ODS na estratégia de atuação das 
empresas no desenvolvimento dos territórios, seguindo as premissas da governança 
territorial – protagonismo local, diálogo e construção conjunta; e (2) elaborar orientações para 
o setor privado sobre como engajar e dialogar com o poder público no âmbito local com o 
objetivo de criar ações integradas e compromissos comuns – setor privado, poder público e 
sociedade civil - voltados ao desenvolvimento territorial, a partir das narrativas dos ODS. 

Lívia Pagotto, pesquisadora do Instituto Arapyaú e ex-coordenadora de ID Local no FGVces, 
retomou o conteúdo produzido ao longo de 2018 pela iniciativa, trazendo reflexões sobre as 
interações das empresas com o poder público, destacando que as principais motivações da 
articulação têm a ver com o fortalecimento do território, a criação de um ambiente mais 
favorável para operação da empresa e o fortalecimento das políticas públicas. 

O painel sobre engajamento e participação contou com Rafael Gioielli do Instituto 
Votorantim; Pedro Borelli da Bancada Ativista; Carolina Ayres da Humana; e Nina Orlow, 
representante dos movimentos da sociedade civil da Agenda 2030. Os convidados 
fortaleceram o entendimento sobre a importância de trabalhar os ODS de forma sistêmica, a 
percepção sobre o quão relevante e desafiadora é a atuação empresarial em instâncias de 
participação, como comitês municipais, e destacaram a necessidade de desenvolvimento 
de uma cultura de participação, não apenas abrindo canais, mas criando meios, 
capacidades, interesse e disponibilidade para a participação efetiva. 

O convidado Marcio Vasconcelos, co-diretor do Instituto Tecnologia e Equidade (IT&E), 
trouxe conceitos sobre sistemas dinâmicos e a modelagem de sistemas complexos, 
reforçando, a partir de argumentos bastante pragmáticos, a clara interconexão das partes 
em problemas complexos. Nessa linha, provocou o grupo sobre as metas dos ODS e a 
suas interconexões, os dilemas inerentes e a importância de considerar os fluxos positivos e 
negativos entre as metas. Sobre pontos de alavancagem, trouxe compartilhou sobre as 
oportunidades de intervenção que proporcionam soluções simultâneas para os problemas.  

Além dos palestrantes trazidos para estímulo a perguntas norteadoras dos desafios, ao 
longo dos encontros o Grupo teve a oportunidade de contar com o olhar, perguntas e 
sugestões de outros dez profissionais ligados à temática, durante dois encontros de 
consultas e escutas aos desafios propostos7.  

A trajetória de descida do U resultou, após a Jornada Empresarial, na unificação das 
propostas e no seguinte enunciado final do desafio a que o grupo se propôs a trabalhar:  

 

 
7 Ana Paci, Assessora para Assuntos de ODS - Engajamento do Cliente no Global Compact Network Brasil, Aron Belinky – 
Sócio-líder da ABC Associados; Renata Sene - Prefeita da Cidade de Francisco Morato; Thiago Gabriel de Oliveira – 
Gerente Municipal da Cidade de Francisco Morato; Carolina Derivi, Pesquisadora do Programa de Desenvolvimento Local 
do FGVces; Jorge Sotto, Professor no Mestrado Profissional da FGV e Diretor de Sustentabilidade da Braskem; Kena 
Chaves, Pesquisadora do Programa de Desenvolvimento Local do FGVces; Maitê Gauto, coordenadora da área de 
Políticas Públicas da Fundação Abrinq e coordenadora do grupo Estratégia ODS; Max Santana, Secretário de 
Comunicação da Cidade de Santana de Parnaíba; Sara Belém, Coordenador de Relacionamento da Agenda Pública e 
Coordenadora da Secretaria da Estratégia ODS. 
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Contribuir para a articulação e parceria entre atores presentes em um mesmo território (setor 
empresarial, governos e sociedade civil) para a atuação coordenada em torno de um projeto 
de desenvolvimento territorial comum, com base na narrativa dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Os dias em campo: a realidade dos territórios 

A viagem da Jornada Empresarial à região do Vale do Ribeira trouxe momentos importantes 
de reflexão e uma contribuição significativa para o grupo. O grupo visitou e conversou com 
diferentes atores locais, tais como representantes do poder público, lideranças de uma 
comunidade remanescente de quilombolas, associações de produtores e artesãos locais e 
colaboradores de uma reserva ambiental privada que possui um modelo de negócios 
baseado em uma visão de conservação e desenvolvimento territorial. Nesta imersão, o 
grupo teve a oportunidade de refletir sobre a potência e a importância dos processos 
participativos e inclusivos no ‘pensar o território’, o papel das empresas como mobilizadoras 
e facilitadoras desses processos, e a potencialidade da agenda de ODS como um roteiro e 
uma linguagem comuns ao desenvolvimento. Mas também encontraram no território 
desafios para a implementação dessa linguagem comum por meio da Agenda, 
especialmente pela ausência de conhecimento das metas dos ODS por parte dos atores 
locais.  

Na volta da Jornada, toda a inspiração trazida pela experiência de campo levou o grupo a se 
questionar sobre qual seria uma contribuição que, de fato, pudesse acomodar as 
prioridades de territórios aos ODS prioritários definidos previamente pelas empresas em 
discussões preliminares, de modo que houvesse diálogo e construção coletiva durante o 
processo e, consequentemente, maior aderência dos resultados. Percebeu-se então a 
necessidade de equalizar o acesso às informações sobre as metas e a realidade local, ou 
seja, ampliar o olhar para além dos 17 ODS, possibilitando por meio do conhecimento das 
metas atreladas a eles, a compreensão da indivisibilidade da Agenda 2030, bem como a 
aderência das metas à dinâmica territorial. Assim, na intenção de criar um instrumento que 
pudesse engajar os atores locais em uma mesma narrativa integradora das diferentes 
facetas do desenvolvimento, pautada nos ODS, o grupo optou por elaborar uma ferramenta 
que oferecesse um ponto comum a esses atores para trabalharem juntos naquilo que o 
município demanda. Na próxima seção apresenta-se o detalhamento dessa contribuição.  
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Uma ferramenta para integração dos ODS na agenda de 
desenvolvimento municipal 
Tendo como foco contribuir para a articulação e parceria entre atores presentes em um 
mesmo território (setor empresarial, governos e sociedade civil) para a atuação coordenada 
em torno de um projeto de desenvolvimento territorial comum, com base na narrativa dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o grupo se propôs a oferecer instrumental para 
que as empresas possam, ao atuar nos municípios, construir um projeto comum de 
desenvolvimento, informado, participativo e com base nos ODS.  

Apresentação da ferramenta 

Tendo como foco ‘contribuir para a articulação e parceria entre atores presentes em um 
mesmo território (setor empresarial, governos e sociedade civil) para a atuação coordenada 
em torno de um projeto de desenvolvimento territorial comum, com base na narrativa dos 
ODS’, o grupo se propôs a oferecer instrumental para que as empresas possam, ao atuar 
nos municípios, construir um projeto comum de desenvolvimento, informado, participativo e 
com base nos ODS.  
O instrumental é uma ferramenta de diagnóstico municipal e análise dos ODS constituído de 
três componentes, conforme descrição a seguir: 

▪ Estrutura para Diagnóstico Municipal dos ODS (Planilha 1) 

 Estrutura – em formato de planilha em Excel – composta pelas metas dos 17 
ODS que são aderentes à realidade municipal8 e que tem como objetivo 
mapear o desempenho do Município com relação aos ODS, possibilitando a 
identificação, por meio de uma representação semafórica, dos pontos mais 
crítico: indicadores abaixo do esperado (em vermelho), pontos que estão em 
progresso (em amarelo) e aqueles que indicam o cumprimento da meta (em 
verde). O diagnóstico deve possibilitar que os atores envolvidos no processo 
decidam, de maneira informada e transparente, as metas prioritárias a serem 
trabalhadas em um futuro projeto de desenvolvimento. 
 

▪ Matriz: Interconexões e relações (Planilha 2) 

 Matriz – em formato de planilha em Excel – que demonstra como todas as 
metas que possuem aderência municipal se relacionam, indicando se há ou 
não relação entre as duas metas e, em caso afirmativo, a qualidade dessa 
relação. O objetivo desta análise é possibilitar que os atores identifiquem 
quais metas têm relação positiva e sinérgica entre si, apoiando-se 
mutuamente, e quais têm relação negativa, impactando no alcance de outra 
meta. Essa planilha deve contribuir, essencialmente, para a percepção da 
indivisibilidade das metas e colocar luz aos dilemas associados à 
implementação da Agenda 2030. 

 
8 As metas de abrangência nacional ou global foram suprimidas.  
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▪ Diagrama: Diagrama-Síntese das conexões entre as metas ODS (Planilha 3) 

 Denominado diagrama por ser uma apresentação visual da integração das 
informações da Estrutura e da Matriz, – em formato de planilha em Excel – é o 
resultado do processo de preenchimento das planilhas anteriores e dos 
diálogos e informações advindos dele. A representação visual e sintética é 
formada a partir da seleção de uma meta prioritária e demonstra as relações 
da meta com as demais e o diagnóstico semafórico resultante para cada uma 
- se verde, amarelo ou vermelho. A planilha apoia a compreensão sobre quais 
são os temas envolvidos no atingimento da meta prioritária, para além do 
tema dela mesma. 

  

Complementarmente ao instrumental, são trazidas recomendações para que o processo de 
utilização desta ferramenta seja participativo, informado e multi-setorial.  

O objetivo é que o processo, com a utilização das ferramentas e consideração das 
recomendações, possa ajudar na priorização de ações e investimentos empresariais, em um 
convite à busca de uma convergência das agendas dos atores, em que suas prioridades e 
materialidades são trazidas e colocadas diante das prioridades e necessidades do território, 
para que sejam revelados caminhos comuns a agendas em prol de um desenvolvimento 
territorial sustentável.  

Durante o processo de elaboração desta entrega pelo grupo do Desafio 2, foram registradas 
as percepções sobre os valores da ferramenta, que justificam e reforçam a escolha desta 
contribuição ao desafio da ‘articulação e parceria’ nos territórios. Assim, para o grupo, a 
ferramenta proposta é um primeiro passo - uma versão beta de um bem público, open 
source – de uma metodologia que parte de uma agenda comum global de desenvolvimento 
sustentável e propõe uma articulação e um trabalho multisetorial na dimensão local. Ela 
pretende subverter a ordem e coloca as prioridades do território como vetor das decisões de 
investimento, revelando conexões entre atores, entre as metas dos ODS e o território. Além 
de ser um processo de diagnóstico e de priorização de metas, pode ser também um 
processo formativo dos atores que participam de sua aplicação, potencializando a 
transparência e a troca de informações entre atores. A ferramenta tem parâmetros para 
mensuração, mas não se prende unicamente ao algoritmo, de forma a incentivar a 
participação informada, o pensamento sistêmico e a construção de conhecimento mútuo 
entre os atores do território, ajudando a criar sinergias positivas e equilíbrio para soluções 
que gerem valor compartilhado.  
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Como e para quem fazer a diferença 

A metodologia foi pensada e desenvolvida para empresas que estejam chegando ou que já 
atuam em determinado município e que tenham interesse em fomentar um projeto de 
desenvolvimento sustentável com os atores locais de determinado território. A sugestão é 
que a própria empresa proponha um processo que utilize esta ferramenta e preveja o apoio 
de facilitadores para a implementação e condução dos trabalhos, criando assim um espaço 
isento para colaboração.  

Apesar do foco ser as empresas como público-alvo da aplicação da ferramenta, há um 
desejo do grupo desenvolvedor de que ela possa ser utilizada por qualquer ator com a 
mesma intenção de realizar um processo de criação de uma agenda de desenvolvimento 
territorial no município com uma abordagem multi-atores, coletiva e baseada nas metas dos 
ODS. Lembrando que, independentemente de quem proponha inicialmente o uso desta 
ferramenta, todos os atores precisarão ser engajados e envolvidos.  

O recorte territorial 

Apesar da compreensão de territórios como o conjunto de relações materiais e simbólicas 
para além da delimitação espacial, para esta publicação e contribuição, é considerado o 
recorte geopolítico/espacial municipal brasileiro. Ao mesmo tempo, isso não impede que 
todo o conteúdo seja utilizado para distritos, consórcios municipais, estados e outros 
recortes subnacionais, desde que sejam feitas as adaptações necessárias. 

Recomendações: a ferramenta como indutor do desenvolvimento territorial 
sustentável 

Para além de sua aplicação prática, vale lembrar que a ferramenta constituída pelo grupo 
partiu de um diagnóstico sobre as relações entre empresas e poder público local como um 
dos grandes desafios da sustentabilidade empresarial. Assim, as recomendações reunidas 
pelo grupo se orientam sobre garantir uma qualidade das relações com a sociedade, 
especialmente governos locais, de forma a ampliar a participação e a qualidade das relações 
como resultado efetivo da implementação da ferramenta proposta. 

 

1. COMO CHEGAR  

Antes de iniciar qualquer projeto em determinado território, é imprescindível que sejam 
compreendidas as características e sinergias ali presentes. Portanto é preciso aproximar-se 
da realidade, abrir-se à escuta para o que já está colocado, para compreender as dinâmicas 
e relações sociais e criar espaços de diálogo. Chegar a um território é um movimento que 
gera expectativas, tanto por parte das empresas pelo ambiente que será encontrado para 
realizar a sua missão, como por parte dos atores ocupantes do território que irá receber a 
intervenção. A chegada é um processo fundamental para a construção de confiança e do 
próprio planejamento de ações e alianças com os atores a serem envolvidos, e esse diálogo 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

60 

constante com a realidade local é fundamental para o processo que se inicia (FGVces, 
2018ª; FGVces, 2008).  

Nesse sentido, uma estratégia de chegada deve contemplar ações de definição do recorte 
territorial a ser trabalho, a compreensão das dinâmicas locais e o engajamento de atores 
locais em todo o processo. Não menos importante que a chegada, a contemplação de uma 
estratégia de saída pode ser fundamental para evitar que o encerramento da parceria entre 
empresa e território, por exemplo, interrompa o fluxo dos projetos (GVCES, 2018a). A 
ferramenta proposta, por ter seu recorte territorial delimitado no nível do município, facilita 
algumas das etapas de chegada, bem como os atores a serem prioritariamente engajados. 

A maneira pela qual uma empresa inicia o diálogo em um território tem implicações de longo 
prazo, e demanda uma mudança de mentalidade da empresa ao abrir mão do papel de 
protagonista e engajar-se em um processo de inclusão e colaboração, com conhecimento 
das realidades e atores, dinâmicas e histórias (IFC, 2010). 

 
2. COMO ENGAJAR  

Previamente à realização do Diagnóstico Municipal é preciso identificar quem são os atores 
locais, fortalecê-los, engajá-los e convidá-los a esse processo de mapeamento de metas 
prioritárias dos ODS. Para tal, deve ser idealmente estruturada uma governança para a 
implementação da ferramenta, envolvendo os atores e as capacidades institucionais locais 
tangíveis – tais como recursos financeiros, tecnológicos, conhecimentos conceituais e 
instituições) – e intangíveis, tais como capacidades e qualidades das relações, identificação 
de valores, hábitos, comportamentos e culturas (FGVces, 2018b). Na estrutura de 
governança, pode ser vislumbrado um grupo técnico que inicia os trabalhos de pesquisa e 
formação, um Grupo de Trabalho para a execução e acompanhamento das ações, e um 
grupo ampliado de discussão mais ampla e alcance de consensos.  

É importante que sejam reconhecidas e consideradas as capacidades presentes e que haja 
espaço para um processo mútuo de aprendizagem e transformação entre as pessoas e 
instituições envolvidas, cabendo, por exemplo, trocas de conhecimento nas temáticas de 
desenvolvimento, sustentabilidade e ODS. Idealmente, é interessante buscar parcerias com 
instituições de apoio a prefeituras e governos locais que já trabalham com os ODS, como a 
Frente Nacional de Prefeitos – FNP, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, e 
iniciativas multistakeholders tais como a Estratégia ODS e o Pacto Global das Nações 
Unidas.   

 
3. COMO APLICAR A FERRAMENTA  

Após o movimento de conhecimento da realidade local em seus múltiplos níveis e no 
engajamento dos atores sociais, e estabelecimento de uma estrutura de governança para a 
aplicação da ferramenta, passa-se à sua aplicação, por meio da ferramenta aqui proposta. 
Inicia-se sua aplicação com a realização do Diagnóstico Municipal com base nos ODS, 
utilizando a Estrutura de diagnóstico da ferramenta, como parte do processo de participação 
informada e de formação dos atores em ODS. Em seguida, o grupo envolvido reconhece e 
avalia por meio de uma matriz as Interconexões entre as metas dos ODS e conduz, por 
meio de uma visualização síntese das conexões, uma avaliação das relações entre as metas 
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consideradas prioritárias, de forma a provocar no grupo uma visão e discussão sistêmicas 
para influenciar os processos de desenvolvimento e tomada de decisão, garantindo maior 
alavancagem das ações no território. O capítulo seguinte apresenta o passo-a-passo de 
aplicação da ferramenta.  

 
4. ARTICULAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
MUNICIPAIS/TERRITORIAIS 

A ferramenta aqui proposta busca influenciar processos de tomada de decisão no âmbito do 
planejamento do desenvolvimento municipal, de forma a buscar uma visão mais sistêmica 
das diferentes ações possíveis e necessárias para o alcance de uma trajetória de 
desenvolvimento sustentável no âmbito local. Mas quanto mais suas discussões e 
resultados forem compartilhados e articulados com outros instrumentos de planejamento 
incidentes naquele município ou território, mais chances de sucesso essa integração 
sistêmica pode se alcançar.  

Assim, a estrutura de governança a ser constituída e seus representantes devem conduzir 
na paralela da aplicação da ferramenta um esforço contínuo de articulação e constante 
discussão com outras agendas de desenvolvimento, tais como planos setoriais e temáticos 
existentes, planos estaduais com componentes municipalizados, planos municipais 
plurianuais, bem como outras iniciativas que interferem nos processos de desenvolvimento 
territorial, tais como implementações de Agendas 21, espaços de governança para políticas 
públicas, entre outros processos de planejamento potencialmente existentes em 
determinado território ou município. A intenção é que a aplicação da ferramenta aqui 
proposta e o contínuo processo de governança formativa associado a ela possa inocular a 
visão sistêmica trazida pelos ODS e a Agenda 2030 nas práticas de gestão pública e 
empresarial nos territórios.  

A Figura 2 abaixo sintetiza o processo de aplicação da ferramenta proposta pelo grupo, 
inserida em uma lógica maior de articulação e relação com os atores e com a dinâmica 
local, da chegada ao território à consideração das metas prioritárias e articulação com os 
demais instrumentos de planejamento municipais. 
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FONTE: Produção própria. 
Figura 2: Macro-etapas para a aplicação da ferramenta 

 

POR QUANTO TEMPO IMPLEMENTAR? Não há uma previsão exata sobre quanto tempo é 
necessário para a implementação da ferramenta. Mais importante que definir um tempo – 
que vai depender das capacidades institucionais de todos, das intenções pactuadas e do 
engajamento efetivo dos atores – é considerar o processo contínuo, que depende de um 
ritmo e de uma sustentação facilitada por uma institucionalidade, seja por um ator social, um 
grupo específico ou outro arranjo. Assim, sugere-se que o trabalho seja coordenado por 
pessoa(s) designadas que assuma(m) de forma clara e pactuada o papel de facilitador(es) 
do processo e das reuniões, com responsabilidades e mandatos bem definidos. O papel de 
coordenação da facilitação inclui ações de planejamento estratégico das ações e resultados, 
apoio e acompanhamento dos grupos de trabalho, a aplicação de técnicas e premissas que 
cuidem da inclusão e da participação democrática, tais como Diálogo e Comunicação Não 
Violenta, o controle sistemático dos registros e sínteses dos resultados e avanços, o 
compartilhamento contínuo de informações com todo o grupo engajado na construção, bem 
como ações de formação para a aplicação da ferramenta. 
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Como usar a ferramenta: passo a passo 

Acesse as planilhas clicando aqui. 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL COM BASE NOS ODS (PLANILHA 1) 

O primeiro passo de aplicação da ferramenta de diagnóstico e análise dos ODS para o 
desenvolvimento municipal é o levantamento de informações sobre o desempenho do 
município em relação às metas dos ODS aderentes à realidade municipal9. O objetivo é 
apoiar a tomada de decisão quanto aos temas que apresentam indicadores abaixo das 
metas, apontando para a criticidade e priorização das demandas municipais.  
A recomendação é que o preenchimento inicial desta planilha seja feito por um grupo 
técnico responsável, a fim de garantir que o esforço inicial - que toma tempo, envolve 
dificuldade de acesso aos dados e de estabelecimento de indicadores – seja de 
responsabilidade de um grupo menor, que prepare informações iniciais para serem 
posteriormente debatidas.  
Na paralela, um Grupo de Trabalho multistakeholder – com representantes dos diferentes 
atores sociais envolvidos no território-alvo – que muitas vezes extrapola os limites municipais, 
mas dialoga com este recorte físico-administrativo – deve ser engajado e pactuado o 
comprometimento com o trabalho conjunto. 
A partir desse preenchimento, o Grupo de Trabalho se reúne para validar, comentar, analisar 
e refletir sobre os dados coletados e indicadores propostos.  
Importante ressaltar que este é um momento favorável para compartilhar conceitos sobre 
ODS, desenvolvimento territorial e indicadores municipais, de forma a criar, de fato, um 
espaço de governança formativa e participação informada.  
 

COMO PREENCHER A PLANILHA 1 

 

Na horizontal estão dispostas as metas correspondentes a cada um dos 17 ODS, linha a 
linha. 

Na vertical estão as seguintes colunas: 

Colunas de apoio e informação (são colunas estáticas, que não devem ser alteradas no 
momento do preenchimento): 

Coluna A: ‘ODS’ > indica do número e título do ODS.  

Coluna B: ‘Meta’ > indica o número da meta do ODS correspondente.  

Coluna C: ‘Texto da meta’ > indica o texto descritivo da meta segundo as Nações Unidas, 
conforme conteúdo disponível em https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf 

 
9 As metas de abrangência nacional ou global foram suprimidas.  
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Coluna D: ‘Indicador municipal de referência’ > traz indicadores municipais utilizados em 
cidades que já desenvolveram seus relatórios de resultados de desempenho das metas dos 
ODS para servirem de exemplo e referência para o preenchimento.  

Coluna E: ‘Indicadores nacionais de referência IPEA/IBGE’ > traz os indicadores nacionais, 
estruturados pelo grupo de pesquisadores do IPEA/IBGE para servir como apoio para a 
seleção dos indicadores do município em questão, caso não haja referências no nível 
municipal.  

Coluna F: Coluna ‘Indicadores globais’ > traz os indicadores estabelecidos pelas Nações 
Unidas para cada um dos 17 ODS para serem usados como referência do Município, caso 
não haja referências nacionais ou municipais.  

 

Colunas a serem preenchidas, idealmente nesta ordem: 

Coluna G: ‘Indicador do Município’ > inserir texto descritivo do indicador municipal 
identificado e escolhido para avaliar a meta do ODS da linha correspondente. Sugere-se 
incluir a fonte e o ano de referência deste indicador. 

Coluna H:  ‘Resultado do Indicador Município > inserir o resultado alcançado pelo Município 
(situação atual) em relação ao indicador. O formato do dado é livre para esta célula, porém, 
o mais indicado é que seja quantitativo. 

Coluna I: ‘Parâmetro para o Indicador do Município’ (meta-alvo) > inserir o parâmetro a ser 
atingido para o indicador do Município, ou seja, o valor que se espera que seja alcançado. O 
formato do dado é livre para esta célula, porém, o mais indicado é que seja quantitativo.  

Cabe dizer que este não é um dado de fácil acesso e identificação e, portanto, esta 
informação pode ser buscada na literatura internacional, nacional, bem como em 
documentos-referência para a gestão e planejamento, tais como planos setoriais, planos 
estaduais, planos municipais plurianuais, planos setoriais municipais, metas definidas em 
processos de Agenda 21, entre outras referências possíveis – é possível, ainda, criar um 
parâmetro municipal acordado e registrado por esse grupo de trabalho. 

Coluna J: ‘Percentual atingido em relação ao parâmetro (%)’> inserir o percentual da relação 
entre o parâmetro (meta-alvo) e o resultado do indicador do Município, ou seja, indicar qual o 
percentual (de 0 a 100) do progresso do parâmetro do indicador.  

Caso tenha sido utilizado dados qualitativos ou em outro formato (por ex.: um valor 
absoluto), nessa etapa é fundamental chegar a uma porcentagem para viabilizar a 
representação semafórica. Portanto, caso o dado não seja percentual (relativo), insira 
manualmente uma porcentagem para o dado, considerando a seguinte régua de 
desempenho do indicador: 

Desempenho alto: parâmetro atingido (de 90 a 100% do cumprimento) 

Desempenho médio: parâmetro em progresso de ao menos 40%  

Desempenho baixo: meta não trabalhada pelo município ou com menos de 
40% de progresso em relação ao parâmetro.  

Coluna de apoio e informação (coluna estáticas, que não devem ser alterada no momento 
do preenchimento): 
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Coluna K: ‘Representação semafórica’ > ao preencher o percentual atingido em relação ao 
parâmetro (Coluna J), esta coluna será automaticamente preenchida com as cores verde, 
amarelo ou vermelho, de acordo com a régua: 

 

         Desempenho alto: parâmetro atingido (de 90 a 100% do cumprimento) 

Desempenho médio: parâmetro em progresso de ao menos 40%  

Desempenho baixo: meta não trabalhada pelo município ou com menos de 
40% de progresso em relação ao parâmetro.  

 

Independente da unidade de aferição original do Indicador do Município, esta planilha 
considera como ideal, o atingimento de 100% do parâmetro do Indicador, o que representa 
o atingimento total da meta. Este valor é a base para a representação semafórica do 
desempenho municipal, representado na Coluna ‘K’ conforme as cores indicadas 
anteriormente. 

 

RESULTADOS E PRIORIZAÇÃO 

 

A partir desse preenchimento, o Grupo de Trabalho se reúne para validar, comentar, analisar 
e refletir sobre os indicadores e resultados; a representação semafórica indicará o 
desempenho do Município para meta dos ODS. Importante ressaltar que este é um 
momento favorável para compartilhar informações sobre ODS, sobre os indicadores 
municipais e criar, de fato, um espaço de participação informada. 

Como parte da análise deste diagnóstico, é sugerido que o grupo defina um conjunto de 
metas prioritárias para serem trabalhadas adiante, tendo como foco aquelas sinalizadas, 
primeiramente, na cor vermelha e, em seguida, em amarelo.  

Apesar de parecer contraditório sugerir a priorização de metas, considerando que a 
Organização das Nações Unidas provoca que os ODS sejam tratados de forma integrada e 
indivisível, aqui a priorização é sugerida como ponto de partida – e não como ponto de 
chegada – de um processo participativo. Isso porquê, mais adiante as metas priorizadas 
serão compreendidas a partir de suas interconexões e relações com as demais metas, 
reforçando seu caráter de indivisibilidade  

 

LIMITAÇÕES  

 

A localização ou municipalização dos ODS é um movimento crescente, mas relativamente 
recente. Por conta disso, há poucas referências de indicadores subnacionais. A primeira 
cidade no mundo a apresentar um relatório municipal oficial de alcance de metas dos ODS 
foi Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante o Alto Fórum de Autoridades das Nações 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

66 

Unidas10 (High Level Political Forum) em 2018, momento em que o protagonismo das 
cidades foi colocado em pauta como chave na implementação da Agenda 2030. Por este 
motivo, definir e encontrar indicadores municipais para as metas dos ODS é considerado um 
grande desafio, principalmente porque os indicadores já disponíveis, sendo anteriores ao 
processo de definição das metas dos ODS, não foram endereçados a este fim. São poucas 
as experiências brasileiras de definição de parâmetros/metas oficiais para os municípios em 
relação aos ODS, e mesmo os municípios utilizados como exemplo neste estudo, e que 
estão à frente dos demais neste processo de integração com a Agenda 2030, identificaram 
essa dificuldade durante seus processos de relatoria e implementação local da Agenda. 

 

REFERÊNCIAS DA PLANILHA 1  

 
NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Descrição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Oficial 
das Nações Unidas em língua portuguesa. 2015 - Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/ Acesso em 14 de outubro de 2019. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Portal Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável,2018. Disponível em: https://ods.ibge.gov.br/ Acesso em 16 de outubro de 
2019.  

IPEA.ODS Metas Nacionais dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposta de 
Adequação, 2018. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes. Acesso em 
19 de outubro de 2019.  

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA. Relatório Voluntário Local dos ODS,2019. 
Disponível em: https://iges.or.jp/en/projects/vlr . Acesso em 16 de novembro de 2019.  
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Sistema Local de Metas de Monitoramento das Metas 
dos ODS de Belo Horizonte, 2018, Disponível em: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/planejamento/2019/metodologia_sistemaindicadores.pdf  Acesso em 02 de 
dezembro de 2019.  

MATRIZ DE INTERCONEXÕES E RELAÇÕES (PLANILHA 2) 

O segundo passo de aplicação da ferramenta, após realização do Diagnóstico Municipal e 
identificação das metas prioritárias, é a demonstração das interconexões entre as metas e 
as diferentes qualidades inerentes a estas relações. Seja qual for a meta escolhida ou 
priorizada, devido ao caráter sistêmico das questões tratadas nos ODS, ela estará, 
inevitavelmente, ligada a outros objetivos e metas da Agenda 2030. 

 
10 Alto Fórum de Autoridades das Nações Unidas que reúne tomadores de decisões de todo o mundo, 
afiliados à ONU para estabelecer decisões coletivas; ocorre anualmente durante o Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas. (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf)   
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A matriz revela, portanto, se as metas estão interconectadas entre si e, caso estejam, indica 
com que qualidade elas se relacionam, se: positivamente, negativamente ou de forma 
neutra.  

A recomendação é que o preenchimento desta planilha seja feito pelo mesmo Grupo de 
Trabalho multistakeholder que se dedicou à validação e revisão da planilha anterior 
(Diagnóstico Municipal), apenas com as metas selecionadas como prioritárias no 
Diagnóstico para evitar que o processo fique muito extenso. 

 

COMO PREENCHER A PLANILHA 2 

 
Na horizontal estão dispostas as metas correspondentes a cada um dos 17 ODS, linha a 
linha. 

Na vertical, cada coluna representa uma meta (as mesmas metas que estão dispostas na 
horizontal).  

• Coluna A: ‘ODS’ > indica do número e título do ODS.  

• Coluna B: ‘Meta’ > indica o número da meta do ODS correspondente.  

• Coluna C: ‘Texto da meta’ > indica o texto descritivo da meta segundo as 
Nações Unidas, conforme conteúdo disponível em 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf 

• Colunas D a EO: ‘(número da meta; de 1.1 a 17.19)’ > indica o número da meta 
que está em cruzamento com as metas que aparecem nas linhas. 

Nas células de cruzamento entre metas, há as seguintes situações: 

• Células na cor cinza: demonstram que há interconexão entre aquelas metas, ou 
seja, quando existe relação entre as metas, a célula é pintada de cinza (células a 
serem preenchidas com números). 

• Células na cor preta: demonstram o cruzamento de uma meta com ela mesma, 
portanto, não foi analisada a relação (células estáticas). 

• Células na cor branca: demonstram que não há interconexão relevante para 
municípios entre as metas da vertical e horizontal. 

• O número disposto nas células de cor cinza, que variam entre 0, 1 e -1, indica a 
qualidade da relação entre duas as metas que se cruzam e deve ser preenchido 
e adequado a cada realidade municipal, baseado na construção coletiva e na 
visão dos agentes envolvidos. Para preencher, basta clicar na célula cinza e 
selecionar no menu suspenso um dos números.  

A escala de -1 a 1 baseia-se na régua de Nilsson (NILSSON et al., 2016) e indica com o 
número:  
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• 1, que a meta A reforça, positivamente, o atingimento da meta B. Representa a 
situação em que a relação entre as duas metas é positiva, ou seja, que a 
atuação sobre uma meta contribui também para a melhoria do desempenho na 
outra.  

• 0, que a meta A e meta B não têm relação significativa. Representa a situação 
em que a relação entre as metas é neutra ou nula.  

• -1, que a meta A enfraquece ou prejudica o atingimento da meta B. Representa 
a situação em que a relação entre as duas metas é negativa, portanto, atuar 
sobre uma meta prejudica, dificulta ou enfraquece o desempenho da outra. 

As interconexões entre as metas, ou seja, a afirmação se a meta se conecta ou não a outra 
meta, foi feita pelo grupo desenvolvedor da ferramenta com base na literatura internacional 
que faz esse cruzamento. A qualificação das relações entre as metas, ou seja, a avaliação 
sobre como se relacionam (0, 1 e -1) é uma sugestão do grupo, feita com base em uma 
análise argumentativa, e deve ser revisada e atualizada pelo Grupo de Trabalho da matriz 
considerando o contexto do município em questão.  

 

UM OLHAR PARA OS RESULTADOS 

 
O processo de preenchimento da matriz importa tanto quanto o resultado, que é visualizado 
com mais clareza na planilha seguinte (Diagrama Síntese), pois possibilita experiências e 
ganhos como o aprofundamento nos textos das metas; o aparecimento de contradições, 
dilemas e sinergias entre as metas – isso não é evidente na leitura dos temas ODS; o 
exercício do diálogo e busca de sentido comum entre os atores do Grupo de Trabalho, uma 
vez que visões diferentes sobre as metas devem ser trazidas nesse momento de 
argumentação. 

 

REFERÊNCIAS DA PLANILHA 2  

 

A avaliação da qualidade das relações entre as metas foi feita, como citado anteriormente, 
com base na metodologia de NILSSON et. al (2019). Originalmente, a metodologia utiliza 
uma escala que vai de -3 a 3 para mapear as interações entre os ODS, criando uma 
gradação sobre esta relação, conforme a Figura 3 a seguir. Para a matriz, foi feita uma 
adaptação a fim de simplificar essa escala para facilitar sua utilização nos municípios 
brasileiros. 
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Fonte: NILSSON et. al (2016). Tradução própria. 

 
Figura 3: Tipologia dos sete pontos das interações dos ODS 

 

O preenchimento prévio das células com 0, 1 e -1, encontrado na matriz, foi realizada pelo 
grupo desenvolvedor da ferramenta com base em uma abordagem argumentativa, assim 
como feito por Nilsson et al. (2016) para a avaliação da interconexão entre as metas dos 
ODS em três países. Essa abordagem é, de maneira geral, uma interpretação dos textos 
originais das metas que estão sendo cruzadas. Essa informação, reforça a importância de, a 
cada aplicação da matriz, ser conduzida uma revisão qualificada pelo Grupo de Trabalho.  

 

REFERÊNCIA SOBRE RELAÇÕES ENTRE AS METAS: 

 

NILSSON  M., GRIGGS D., VISBECK M. (2016). Map the interactions between sustainable 
development goals. Nature 534:320–322. 

LE BLANC D (2015) Towards integration at last? The sustainable development goals as a 
network of targets. Sustain Devel 23:176–187. doi:10.1002/sd.1582. Disponível em: 
https://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf. Acesso em 01 de dezembro 
de 2019.  

NILSSON  M, GRIGGS D, VISBECK  M (2016) Map the interactions between sustainable 
development goals. Nature 534:320–322. Disponível em: 
https://www.nature.com/news/policy-map-the-interactions-between-sustainable-
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ultimate and enabling goals for the case of energy. Sustainability 5:4124–4151. 
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integrated-framework-for-sdgs-ultimate-and-enabling-goals-for-the-case-of-energy/. Acesso 
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As interconexões foram criadas com apoio na literatura existente. Foram consultadas doze 
referências sobre interconexão de indicadores, conforme lista a seguir. 
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DIAGRAMA-SÍNTESE DAS CONEXÕES ENTRE AS METAS ODS (PLANILHA 3) 

O terceiro e último passo da ferramenta é uma representação visual das planilhas anteriores, 
que demonstra, ao mesmo tempo, as interconexões, a qualidade das relações e o 
desempenho do município sobre as metas para uma determinada meta prioritária escolhida 
para a visualização.  

A recomendação é que o Diagrama seja utilizado logo após o preenchimento da planilha 
anterior, pelo Grupo de Trabalho, com a intenção de apoiar a definição de ações e 
encaminhamentos para as metas prioritárias, definidas na etapa de Diagnóstico (Planilha 1). 
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COMO PREENCHER A PLANILHA 3 

 

No canto superior à esquerda, na linha 6, em ‘Selecione a meta’: espaço para definição da 
meta que será visualizada; para preencher, basta escolher o número da meta no menu 
suspenso (único espaço a ser preenchido nesta Planilha).  

O texto da meta selecionada aparecerá automaticamente no campo ‘Meta X.X e suas 
relações’, logo abaixo do número da meta (campo automático). 

Na horizontal, em ‘Metas relacionadas’: apresentação de todas as metas que estavam 
também nas planilhas anteriores e que se aplicam à realidade municipal (campo estático). 

Na seção ‘Relação com a meta selecionada’: as células em branco, demonstram que não 
há interconexão com a meta selecionada, conforme Planilha 2 (Interconexões e Relações). 
As células com as cores verde, amarela ou vermelha indicam o desempenho do município 
em relação àquela meta, resultante do Planilha 1 (Diagnóstico). A linha ‘N/A ou não avaliada’ 
congrega as metas que não têm relação com a meta em análise ou que não tiveram o 
desempenho preenchido.  

RESULTADOS E ANÁLISE 

Esta representação ajudará a compreender as interconexões, as relações e o desempenho 
do município dentro da meta selecionada como prioritária, ajudando a definir e demonstrar 
quais as metas ajudam e as que dificultam sua execução, possibilitando uma análise mais 
efetiva e embasada da situação corrente e de possíveis próximos passos. 

Após a visualização, é possível que sejam trazidas, pelos agentes locais nos espaços de 
participação, agendas, temas, intenções de investimentos e interesses múltiplos destes 
atores e que seja sinalizada a necessidade de encaminhar um espaço de pactuação para 
acomodar as agendas diferentes e complementares.  
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Recomendações e caminhos futuros 
A experiência deste percurso, vivido pelas pessoas das empresas-membro e equipe do 
FGVces, gerou aprendizados e abriu um vasto campo de possibilidades futuras. 
Compartilhamos aqui nossa visão sobre a contribuição deste instrumental e os desejos do 
grupo para aprimoramento da agenda que integra ODS e desenvolvimento territorial.  

Todo o trabalho deste grupo visou contribuir para que os processos de desenvolvimento 
nos territórios fossem estruturados e tivessem a realidade local como ponto de partida de 
instrumentos de planejamento.  

A expectativa é de que a produção de conhecimento coletiva do grupo ao longo do ano, e a 
concepção de uma ferramenta de aplicação prática dos conteúdos produzidos, possa 
contribuir para a divulgação ampla dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por meio 
de um processo contínuo de diagnóstico territorial participativo e uma governança formativa 
de todos os envolvidos.  

As proposições aqui contidas podem apoiar a criação de engajamento e clarificar o 
entendimento sobre a Agenda 2030, gerando sinergias e uma ampliação das capacidades 
institucionais locais. Nesse sentido, a produção de conhecimento aqui proposta foi sempre 
direcionada a contribuir não apenas para as empresas, mas também para outros atores 
sociais – incluindo poder público e sociedade civil – que tenham o interesse em estabelecer 
um processo colaborativo, participativo e baseado na Agenda 2030 em seu território. O 
sonho de que este instrumental encontre soluções digitais e tecnológicas melhores, mais 
modernas, esteticamente mais sofisticada e mais automatizada acompanha o desejo do 
grupo de que, de fato, ele seja testado, revisado, aprimorado, que sirva para revelar e 
fortalecer as conexões entre as metas e entre os atores locais em espaços de verdadeira 
participação e escuta, sendo uma forma viva de troca de experiências e informação em 
busca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

A municipalização ou localização da Agenda 2030 é um esforço recente, e necessita ainda 
de um maior número de pessoas atuando em torno de sua implementação, principalmente 
no esforço de produção de conhecimento sistemático de informações territoriais e/ou 
municipais. Para um processo mais robusto de definição de metas e indicadores atrelados 
aos ODS, é fundamental que se tenham pesquisas domiciliares mais abrangentes, 
indicadores agropecuários territorializados, bem como a garantia de continuidade de 
conquistas importantes da sociedade brasileiras quanto a dados nacionais, tais como um 
censo demográfico com amplitude de temas. Além disso, as instituições de pesquisa e de 
educação no âmbito subnacional precisam de incentivos e investimentos na composição de 
um corpo de especialistas que possam garantir a sistematização rotineira de informações 
subnacionais.  

O investimento na produção de novas fontes de informação também se faz necessário, em 
especial quanto aos dados ambientais, cuja cultura e capacidade de coleta ainda é 
incipiente no Brasil no âmbito subnacional, mas que se tornam imprescindíveis no 
acompanhamento da Agenda 2030. O mesmo pode-se dizer das informações quanto às 
dinâmicas culturais e institucionais, temas transversais, mas fundamentais para o atingimento 
da governança necessária aos processos de desenvolvimento sustentável propostos pelos 
ODS. 
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Finalmente, o mais importante – e limitante – para a aplicação da ferramenta aqui proposta é 
o engajamento dos atores do território. Uma ferramenta de planejamento e monitoramento 
do desenvolvimento só é boa se aplicada, compreendida e “usada” pelos seus beneficiários. 
As análises das relações propostas pela ferramenta só serão efetivas se confrontadas 
continuamente com a realidade local, e o dinamismo de sua trajetória. O maior fator de 
sucesso de uma ferramenta é quando ela passa a ser discutida, alterada e recriada pelos 
atores locais, evidenciando a participação informada dos atores territoriais nos seus próprios 
processos de desenvolvimento, que é o cerne da abordagem territorial. 
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DESAFIO 3 – GESTÃO DE PORTFÓLIOS DE PRODUTOS E 
PENSAMENTO DE CICLO DE VIDA 
 
Enunciado: Criar e aplicar um jogo, com o público empresarial, sobre pensamento de ciclo 
de vida e gestão de portfólio com o objetivo de promover uma reflexão sobre os impactos 
socioambientais dos produtos e inspirar decisões a partir de uma visão sistêmica. 
 
Contribuições co-criadas pelo grupo: 
 

• “Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências”: um jogo de tabuleiro 
para sensibilização e engajamento de colaboradores de empresas. O objetivo do 
jogo é gerar reflexões sobre como o pensamento de ciclo de vida pode 
contribuir para a gestão de portfólios de produtos das organizações, trazendo 
questões relevantes e atuais para os tomadores de decisão empresariais. 

• “Orientações para mobilizar e engajar os jogadores”: um roteiro para apoiar os 
proponentes da aplicação do “Jogo do Ciclo” durante o processo de 
engajamento dos colaboradores e parceiros que irão jogá-lo. 

• “Roteiro para discussão dos resultados do Jogo do Ciclo”: um conjunto de 
perguntas norteadoras para apoiar os participantes em suas reflexões sobre as 
relações do Jogo do Ciclo com suas atuações no ambiente empresarial. 

 
Essas contribuições são aprofundadas, mais adiante, nas seções “4. Um jogo para inspirar 
decisões: ‘Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências’” e “5. Recomendações e 
caminhos futuros”. 
 
Representantes das seguintes empresas-membro das Iniciativas Empresariais (iE) 
participaram do processo de aprendizagem e elaboração das entregas ao longo de 2019: 
Algar Telecom, Cervejaria Ambev, Atvos, Basf e Fundação Espaço ECO, Bradesco, 
Braskem, CBA, CPFL Energia, CTG Brasil, Duratex, EDP Energias do Brasil, Enel Brasil, Itaú 
Unibanco, Leroy Merlin, Petrobras, TIM Brasil e Santos Brasil. 

O desafio de integrar o pensamento de ciclo de vida à gestão de 
portfólios 

Importantes avanços aconteceram nas últimas décadas para o desenvolvimento de guias e 
ferramentas que pretendem mensurar os impactos socioambientais provenientes da atuação 
das organizações, como por exemplo como por exemplo os inventários de gases de efeito 
estufa, as ferramentas de pegada de carbono e hídrica de produtos, as ferramentas para 
valoração de serviços ecossistêmicos, as análises de environmental profit & loss (EP&L), 
entre muitas outras No entanto, o exercício da aplicação dessas ferramentas revelou uma 
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dificuldade, ainda presente, relacionada à real capacidade das empresas em internaliza-las 
em seus processos de tomada de decisão. 

Dentro e fora das organizações, a era da informação e das redes vêm demonstrando o 
crescente interesse - e, por vezes, necessidade por conta de exigências legais - por 
informações sobre os impactos socioambientais relacionados às compras e contratações. 
Enquanto nas empresas as equipes se organizam diante de suas cadeias de valor para 
mapear estas informações e criar processos de gestão, produção e compras que 
considerem atributos de sustentabilidade, seus consumidores11, institucionais ou pessoas 
físicas, se tornam vigilantes atentos aos impactos resultantes dos produtos (bens ou 
serviços) que consomem, buscando saber mais sobre a composição, os aspectos 
nutricionais ou de riscos à saúde, o impacto nas mudanças do clima, as condições dos 
trabalhadores envolvidos na produção, o uso de substâncias tóxicas, entre outros. 

Respaldando esse movimento, os avanços da ciência na compreensão dos limites 
planetários12 nos mostram que seguimos ultrapassando a capacidade de regeneração e de 
resiliência do Planeta, gerando um déficit significativo entre o que é demandado dos 
ecossistemas para sustentar nossos padrões de vida e o tempo e as condições disponíveis 
para regeneração. Já temos sinais suficientes de que é necessária (e urgente) uma revisão 
nas estratégias empresariais para que considerem os limites planetários, e assumam como 
vetores para suas estratégias e investimentos a ética e a inovação para sustentabilidade. 
Para tanto, uma mudança significativa deve encaminhar ações para a melhoria dos 
processos de produção e consumo, de modo que tenham o foco na geração de valor 
compartilhado e no uso dos recursos materiais e energéticos, vislumbrando melhorar a 
performance socioambiental dos produtos ofertados ao mercado. 

Tal performance, no entanto, não deve ser entendida apenas como os impactos gerados 
durante a produção ou o uso de determinado produto de uma empresa. É importante que 
haja uma ampliação do olhar da empresa sobre os impactos, riscos e oportunidades ao 
largo de toda a vida do produto, considerando todas as etapas e atividades envolvidas “do 
berço ao fim de vida”. Nesse sentido, a adoção do Pensamento de Ciclo de Vida (PCV), 
como lente de análise para o mapeamento integral sobre o produto pode levar à inclusão de 
novas variáveis e informações nas análises realizadas pelas diferentes áreas do negócio 
envolvidas na gestão de portfólio, com a possibilidade, assim, de reequilibrar critérios e 
mudar tomadas de decisão. 

Adotar um olhar voltado para o ciclo de vida, também é incentivar um ganho de eficiência na 
gestão da sustentabilidade, pois todo(a) gestor(a) empresarial compreende, por experiência 
prática, o grau de complexidade e de custos para se analisar minuciosamente todas as 
relações e elos em sua cadeia de valor – fato que se justifica na própria adoção das matrizes 
de materialidade como ferramentas de apoio ao planejamento, direcionando os esforços 
para os aspectos prioritários do contexto em que a organização se insere. 

 
11 Ao adotar o termo “consumidores”, estamos nos referindo ao sujeito que, por ocasião, consome e não 
reduzindo o indivíduo apenas à condição de consumidor. 
12 Para saber mais sobre os “Limites Planetários”, acesse: 
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 
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Soma-se a esse quadro, a ampla gama de riscos que podem gerar consequências sobre a 
atividade empresarial. Muitos são os exemplos de operações exitosas que minguaram à 
medida que riscos – desconhecidos ou ignorados – se tornaram realidade. De crises 
hídricas a danos reputacionais por adoção de más práticas. De quebras de fornecimento de 
matérias primas a mudanças de modelos de negócios. Da pressão da sociedade civil para 
“limpar” as matrizes energéticas a desastres ambientais com grandes consequências sobre 
as populações no entorno. 

Muitas também são as ações de remediação desencadeadas por empresas por não 
compreenderem, com profundidade e antecipação, os riscos aos quais suas cadeias de 
valor estavam expostas. 

E, se por um lado as empresas possuem estratégias muito robustas e sofisticadas para 
planejar seus portfólios de produtos, se relacionando de maneira ágil e eficaz com as 
demandas dos consumidores e as oportunidades de mercado, por outro ainda há uma 
limitação do alcance analítico dessas estratégias, concentrando o diálogo com fornecedores 
basicamente às dimensões de preço, prazo e qualidade. Com isso, desperdiça-se a 
oportunidade de, ao planejar quais produtos que atenderão determinadas necessidades dos 
consumidores, melhorar também a performance socioambiental destes itens nas etapas que 
sejam mais relevantes para o seu ciclo de vida especificamente. 

Engana-se, então, quem compreende as agendas de PCV e da Gestão de Portfólio de 
Produtos (GPP) como apartadas, quando na verdade são complementares e, uma vez 
combinadas, podem prover valiosos insumos para que as companhias pensem estratégias 
de atuação alinhadas com as demandas da sociedade atual. Nesse sentido, as dimensões 
sociais e ambientais ganham maior relevância a partir da sua interação direta com as 
atividades das organizações, abandonando a ideia antiga de que representam entraves para 
o desenvolvimento econômico. 

É nesse contexto complexo e atual que as empresas participantes das iE dedicaram-se em 
2019 a reflexões profundas e pragmáticas sobre as oportunidades de melhoria da gestão de 
portfólios de produtos nas empresas, a fim de contribuir para a melhoria da performance 
socioambiental e econômica de seus portfólios por meio da integração do pensamento de 
ciclo de vida aos processos organizacionais. 

Panorama: conceitos e métodos 

O pensamento de ciclo de vida 

 
A relação existente entre o pensamento de ciclo de vida e a gestão de portfólio é menos 
distante do que parece à primeira vista, já que o PCV se concretizou a partir de iniciativas e 
projetos que estavam diretamente ligados ao design de produtos. Um dos primeiros estudos 
de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) conhecidos foi desenvolvido pela Coca-Cola na década 
de 1960 e tinha como objetivo compreender os impactos das diferentes embalagens de 
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bebidas no meio ambiente. A partir de então, o conceito foi ganhando força e se 
estabelecendo como técnica de mensuração e gestão dos impactos ambientais de 
produtos, resultado em ferramentas e métodos como a ACV.  

“Ainda que os métodos tenham evoluído desde então, o mesmo dilema de 
décadas atrás ainda permeia o cotidiano das empresas dos mais diversos 
setores: como garantir produtos e práticas empresariais menos 
impactantes ao meio ambiente e que promovam, ao mesmo tempo, 
benefícios econômicos e sociais?” (KISS, 2018).  

O Pensamento de Ciclo de Vida (PCV) propõe, então, uma forma de incorporar a 
sustentabilidade no processo de tomada de decisão e pode ser usado por qualquer ator 
para auxiliar na escolha da melhor opção de consumo, produção, políticas e estratégias de 
gestão. O PCV parte de uma visão não-linear do produto, provocando a reflexão sobre quais 
caminhos são percorridos ao longo da vida do produto (KISS; DINATO; FERNANDES, 2017) 
e engloba os três aspectos da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. 

“[...] pensamento de ciclo de vida implica em ir além do foco mais estreito e tradicional de 
uma unidade produtiva de uma organização. Pensamento de ciclo de vida também significa 
considerar os impactos ambientais, sociais e econômicos de um produto e de sua cadeia 
de valor ao longo do seu ciclo de vida, do berço ao túmulo.” (UNEP/SETAC, 2012) 
A ACV parte da identificação e quantificação de todas as matérias-primas e energia 
utilizadas (entradas) e os poluentes emitidos (saídas) dos processos que compõem o ciclo 
de vida de um produto, bem como permite avaliar os potenciais impactos ambientais 
relacionados a cada uma das etapas do ciclo de vida (também conhecido como ponto 
crítico ou hotspot). Os diferentes tipos de impacto ambiental mensurados em um estudo de 
ACV são divididos em categorias, que facilitam sua compreensão e futura gestão. Alguns 
exemplos são: mudanças climáticas, esgotamento dos recursos naturais, escassez hídrica, 
ocupação e mudança no uso da terra, efeitos tóxicos (aos humanos e aos ecossistemas), 
entre outras. As normas que definem as etapas e processos a serem seguidos para se 
desenvolver um estudo de ACV são ABNT ISO 14040 e 14044. 
 
Já a chamada Gestão de Ciclo de Vida (GCV) consiste em uma estratégia de gestão 
baseada nos conceitos de ciclo de vida. A GCV parte, muitas vezes, dos resultados 
quantitativos produzidos por um estudo de ACV e busca melhorar a performance ambiental 
de produtos. Porém, diversas ferramentas podem ser utilizadas de forma complementar à 
ACV na gestão do ciclo de vida de produtos, como a ACV social, o Life Cycle Costing (LCC 
ou ACV econômica), a pegada de carbono e a pegada hídrica. Também podem ser 
combinados na GCV conceitos relacionados ao design de produtos, como o ecodesign e o 
design for the environment; e ainda, políticas e estratégias como a economia circular, 
produção e consumo sustentáveis, eficiência no uso de recursos, ecologia industrial, entre 
outros, a depender dos objetivos e do nível de ambição da organização implementadora 
(SONNEMANN e MARGNI, 2015 apud KISS, 2018). 
 
Para a efetiva implementação do PCV nos processos de tomada de decisão e estratégias 
empresariais, é fundamental que seus benefícios e aplicações sejam conhecidos, bem 
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como entender quais áreas da empresa devem ser envolvidos. Esse é um dos grandes 
desafios do avanço dessa agenda – especialmente no Brasil, onde a aplicação da ACV e do 
PCV no contexto empresarial ainda é pouco conhecida.  
  

Tabela 1. Aplicações da ACV 

Sumário das diversas aplicações da ACV segundo Baumann e Tillman (2004) 

Tomada de decisão  

• Desenvolvimento e design de produtos   
• Desenvolvimento e design de processos  
• Compras   
• Apoio para medidas regulatórias e instrumentos 
políticos  

Aprendizado / exploração  
• Caracterização de sistemas produtivos   
• Identificação de possibilidades de melhoria   
• Seleção de indicadores de performance ambiental   

Comunicação  
• Rotulagem ambiental baseada em ACV   
• Declarações ambientais de produtos  
• Benchmarking   

Fonte: (BAUMANN; TILLMAN, 2004, p. 22) 

A gestão de portfólios de produtos nas empresas 

A gestão de portfólios de produtos (GPP) – etapa muito próxima, e facilmente confundida, ao 
processo de desenvolvimento de produtos (PDP) ou à gestão de desenvolvimento de 
produtos (GDP) – tem como objetivos fundamentais i) garantir que a estratégia de atuação 
elaborada pela organização será executada em seus produtos, ii) o balanceamento do 
portfólio e iii) a maximização do valor do portfólio de produtos da organização (JUGEND, 
2012; ROSENFELD et al., 2006). 

Na prática, a GPP se torna responsável pelas decisões de atualização, revisão, priorização, 
inclusão e exclusão dos produtos, compreendidos aqui como bens ou serviços, oferecidos 
pela organização a um determinado mercado. 

Para isso, recorre a métodos e ferramentas capazes de gerar informações para o tomador 
de decisão, contribuindo para ampliar a sua compreensão sobre os mercados-alvo, as 
vantagens competitivas dos seus produtos e a eficiência na alocação dos recursos no 
portfólio da organização. 

Por conta de seu caráter estratégico, há uma vasta gama de métodos quantitativos e 
qualitativos recomendados exclusivamente para esse fim, sendo os tipos mais comuns 
apresentados na tabela a seguir: 
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Tipo de 
método 

Pontos positivos Pontos negativos 

Métodos 
financeiros 

Mais focados nos objetivos 
relacionados à maximização de 
valor do portfólio. 

São baseados em indicadores e 
métricas amplamente dominadas 
pelas empresas (ROI, VPL, TIR, 
Payback, Valor comercial 
esperado, etc). 

São os métodos mais utilizados 
pelas empresas para avaliação de 
projetos de produtos. 

A aplicação de critérios unicamente 
financeiros pode representar um 
risco para a análise dos projetos 
(oculta outras dimensões 
relevantes). 

Inovações radicais ou de longo 
prazo, que demandam outro 
horizonte de análise do impacto e do 
retorno mercadológico do produto, 
são prejudicadas nesse contexto. 

Métodos de 
pontuação e 
ranqueamento 

Estimulam que a priorização dos 
projetos de produtos seja em 
função do seu desempenho 
esperado no mercado ou do seu 
alinhamento com a estratégia da 
companhia. 

A avaliação dos produtos é feita 
com base em critérios previamente 
definidos, sendo recomendada a 
participação de equipes/instâncias 
multidisciplinares da organização 
nesse processo. 

Permite um grau elevado de 
subjetividade na atribuição das 
notas/pontos para cada projeto. 

Prever o desempenho de um 
produto no mercado pode aumentar 
as incertezas relacionadas às 
análises e decisões. 

 

Mapas de 
produtos, 
gráficos e 
diagramas 

Muito úteis para produtos do tipo 
plataforma ou produtos 
radicalmente inovadores. 

Apresenta visualmente as etapas e 
informações sobre o 
desenvolvimento de um produto 
(incluindo tecnologias relacionadas 
a ele). 

Facilita a alocação de recursos e o 
planejamento de inovações ao 
longo do tempo. 

Recomenda-se que sejam adotados 
nas etapas de planejamento 
estratégico e de revisão do portfólio. 

Estão apoiados em conjuntos de 
premissas/projeções sobre a 
evolução tecnológica dos produtos, 
demandando revisões periódicas. 

Fonte: Adaptado de Jugend (2012). 
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Esses métodos e ferramentas, por sua vez, são alimentados pelos fluxos de ideias na 
organização, fornecendo informações valiosas para que os tomadores de decisão optem 
por prosseguir ou abandonar o desenvolvimento/atualização de um produto do portfólio. 

Essas ideias podem vir tanto do ambiente em que a empresa está inserida, quanto de seu 
próprio ambiente interno. Na via exógena, a organização recebe aporte de informações dos 
parceiros, dos seus competidores no mercado, dos consumidores e de diversos outros 
públicos de interessados nos produtos da organização e as converte em protótipos de 
projetos a serem desenvolvidos. Na via endógena, os próprios colaboradores, rotinas e 
processos estabelecidos dentro da organização funcionam como fontes de ideias para o 
desenvolvimento dos produtos. 

No entanto, a influência sobre os portfólios das empresas não ocorre apenas no momento 
da concepção das ideias. Durante todo o processo de gestão dos portfólios, o ambiente da 
empresa é permeado por trocas de informações com os públicos já citados, fazendo desse 

processo uma via de mão dupla, como é ilustrado pela figura a seguir.  
Fonte: Jugend; Silva (2013) 

 

E se por um lado fica evidente o caráter multidisciplinar da gestão de portfólio, uma vez que 
a seleção e priorização das ideias para o desenvolvimento dos protótipos de produtos 
demanda conjuntos de conhecimentos analíticos e de prospecção sobre diversas áreas dos 
negócios, por outro, na prática, ainda é tímida a aproximação da GPP com as agendas 
relacionadas à sustentabilidade. 
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Dentre os métodos mais utilizados para a GPP são raros os que incluem, de maneira 
estruturada, as dimensões social e ambiental das diversas etapas do ciclo de vida dos 
produtos em suas análises, principalmente nas etapas de pré-concepção dos produtos 
(ROCHA; ANTUNES; PARTIDÁRIO, 2019; PIGOSSO; ROZENFELD; MCALOONE, 2013; 
CASTRO; CARVALHO, 2010). 

Esse fato abre um leque de oportunidades para que as empresas que desejam competir em 
condições que enalteçam o desempenho socioambiental de seus produtos, adaptem seus 
processos de gestão de portfólio para que sejam capazes de compreender outros tipos de 
valores que seus negócios entregam à sociedade ao longo do ciclo de vida dos seus 
produtos. 

Por que abordar a gestão de portfólios com um olhar de ciclo de vida?  

”Uma opinião geral é que as considerações ambientais devem começar a 
influenciar os processos de desenvolvimento de produtos em sua fase 
mais inicial possível.” (BAUMANN; TILLMAN, 2004, p. 239)  

A frase acima reflete claramente a necessidade de se integrar cada vez mais os aspectos 
ambientais e sociais nas decisões relacionadas aos produtos, já que as escolhas que 
determinarão um produto terão influência direta nas demais atividades de seu ciclo de vida 
e, consequentemente, nos potenciais impactos ambientais derivados de processos e 
materiais. O uso do PCV na gestão de produtos e portfolios permite, portanto, que 
estratégias sejam traçadas para reduzir os impactos ambientais no seu ciclo de vida - desde 
a embalagem, passando pelas matérias-primas e componentes, pela forma de produção, 
distribuição e logística, bem como na etapa de uso e no descarte final.  

O quadro abaixo traz exemplos de ganhos, em termos de impactos ambientais, da 
aplicação da ACV no desenvolvimento de produtos: 

 
FONTE: KISS, 2018. 

 
A visão abrangente do ciclo de vida promovida pelo PCV é complementar aos demais 
aspectos considerados normalmente no GPP. Talvez o grande ganho que se observa é a 
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percepção de que a empresa produtora (ou desenvolvedora do produto) é apenas mais um 
elo de uma extensa cadeia de valor. Assim, ao invés de tomar decisões sobre o “meu” 
produto, a empresa passe a pensar “no produto” e em seu ciclo de vida, se provocando a 
considerar a sustentabilidade dessa cadeia no longo prazo. 

A inclusão dos aspectos socioambientais em processos de GPP é uma tarefa complexa, 
especialmente porque demanda conhecimentos de diferentes áreas e setores, e porque 
precisa, necessariamente, do envolvimento de múltiplos stakeholders. Por outro lado, essa 
integração pode ser uma oportunidade para a inserção de processos multidisciplinares no 
contexto empresarial – no mesmo sentido em que as iE reestruturaram seu ciclo de trabalho, 
integrando temas a partir de desafios da realidade empresarial. 

Esta ponte é de extrema relevância já que os benefícios da ACV e do PCV precisam ser 
percebidos pelos diversos tomadores de decisão da empresa, facilitando assim sua adoção 
e reforçando o papel que cada um(a) pode ter neste contexto. Quanto mais integradas 
forem as atividades, maiores serão os benefícios gerados transversalmente ao longo da 
cadeia de valor (KISS, 2018).  

Percurso: do desafio às contribuições 
 
 
  
 
 
 
 

Definição do desafio a ser trabalhado 

Buscando gerar intervenções relevantes para os desafios reais que as empresas enfrentam 
nessas agendas, os primeiros passos do desafio 3 foram na direção de i) compreender o 
que é o ciclo de vida de um produto e ii) como as estratégias para gestão de portfólios de 
produtos podem utilizar o pensamento de ciclo de vida para desenhar processos mais 
resilientes e efetivos para os próprios negócios, além de produtos com menores impactos 
socioambientais. 

Assim, o percurso desse grupo foi iniciado com um mergulho na base conceitual 
relacionada ao nosso desafio contou com a participação do Prof. Dr. Daniel Jugend, 
coordenador do Programa de Pós-graduação em engenharia de produção da FEB/UNESP, 
e da MSc. Beatriz Kiss, pesquisadora do FGVces. 

O Prof. Dr. Daniel Jugend apresentou um panorama de como as organizações gerenciam 
seus portfólios de produtos, apresentando as principais ferramentas utilizadas para esse fim 
e ressaltando como as relações entre as áreas internas de uma organização influenciam o 
produto final. Daniel apontou para os ganhos com a formalização do processo de gestão de 
portfólios:  

7 encontros 
técnicos e de 

trabalho   

3 dias em 
campo    

4 webinars e 
encontros 

presenciais  extra-
percurso  

3 playtests do 
“Jogo do Ciclo” 
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"Questões 'políticas' influenciam as decisões sobre produtos em empresas 
no mundo todo, porém quanto maior o nível de formalização da gestão de 
portfólios das empresas, menor a influência dessas questões nas tomadas 
de decisão sobre os produtos." (Daniel Jugend, UNESP) 

A MSc. Beatriz Kiss, por sua vez, apresentou os principais conceitos relacionados à gestão 
do ciclo de vida e, também, exemplos reais de como o pensamento de ciclo de vida está 
sendo aplicado aos negócios em empresas. Beatriz evidenciou como necessária uma 
mudança na forma como é realizada a análise dos produtos: migrando da gestão de um 
produto específico da companhia, para pensar o desenvolvimento dos produtos a partir da 
função que ele se propões a exercer junto ao consumidor. Com um exemplo focado na 
indústria da moda, Beatriz trouxe a discussão sobre como mapear os hotspots dos produtos 
e definir estratégias para gerenciar seus impactos (positivos e negativos). 

“Ao adotar o pensamento de ciclo de vida, a função que o produto exerce 
no mercado passa a ter mais influência nas decisões tomadas pelas 
diversas áreas da empresa, o que abre novas possibilidades para atender 
às demandas do consumidor." (Beatriz Kiss, FGVces) 

Após esse mergulho na teoria, os participantes se dedicaram a construir um mapa com os 
atores e iniciativas de referência para a agenda de ciclo de vida. Dezenas de instituições e 
iniciativas foram mapeadas, no contexto nacional e internacional, como de atuação relevante 
para os mais diversos espectros dessa agenda. 

Além disso, tivemos um espaço para que as próprias empresas do grupo compartilhassem 
casos de sucesso na integração da agenda de ciclo de vida (integral ou parcialmente) com 
seus portfólios de produtos, o que é relatado, de maneira resumida, a seguir: 

Ambev, compartilhando as ações de verticalização do processo produtivo para 
reutilização e reciclagem de vidro (garrafas) e, em paralelo, uma estratégia de 
comunicação e engajamento do consumidor para que seja priorizado o consumo de 
produtos com vasilhames retornáveis de vidro. Essa ação foi também impulsionada 
por um marco regulatório voltado para logística reversa, trazendo segurança para os 
investimentos da companhia nesse campo. 

BASF, apresentando como o processo de composição de seu portfólio de produtos 
é influenciado pela performance ambiental dos produtos ao longo do ciclo de vida – 
o que passa, inclusive, por um redesenho dos produtos para melhorar seu 
desempenho. Além disso, apresentando como tais atributos socioambientais são 
comunicados aos clientes (em sua maioria B2B) como soluções mais sustentáveis. 

Duratex, apresentando o processo de desenvolvimento de uma opção de torneira 
que, com menor vazão, gera a mesma experiência ao usuário - ou seja, cumpre a 
mesma função que o produto tradicional. Além disso, compartilharam os desafios de 
comunicar isso através dos canais de varejo, fazendo as informações sobre os 
benefícios do produto chegarem até o consumidor final. 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

85 

Leroy Merlin, apresentando como o desenvolvimento de um novo produto (papel 
pintor com fita adesiva) foi pensado para suprir uma demanda de seus consumidores 
por uma solução que antes era importada da Ásia (com alta emissão de GEE 
associada ao transporte). A partir de parcerias com empresas locais, além de 
competitivo em termos de preço, o produto possuía uma menor pegada de carbono 
em seu ciclo de vida, utilizando também a reciclagem de papéis para gerar novas 
matéria prima. A equipe também nos mostrou como o setor varejista – tido como um 
de pouco impacto ambiental, mas de grande responsabilidade na formação do 
consumidor consciente - pode comunicar os atributos de sustentabilidade dos 
produtos aos consumidores, destacando a importância de informações claras e 
compreensíveis sobre o desempenho socioambiental dos produtos. Por último, em 
outro case, apresentaram como a política de compra de madeiras da companhia tem 
auxiliado o desenvolvimento de fornecedores e gerado aprendizados sobre os 
relacionamentos ao longo da cadeia de valor. 

 
Além desses casos de sucesso, houve também uma sessão para compartilhamento de 
experiências que não deram os resultados esperados, já que a aprendizagem também 
emerge dos percalços que encontramos ao longo do percurso durante este ano. 

Barreiras para integração do PCV na GPP 

A construção do processo de investigação conduzido pelo grupo foi apoiada no 
levantamento das barreiras internas de cada empresa que dificultam a integração do 
pensamento de ciclo de vida às estratégias de gestão de portfólio de produtos. O resultado 
desse diagnóstico pode ser organizado em quatro grandes eixos: 
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Tipo de barreira (eixo) Principais entraves levantados 

Influência e engajamento 
de atores internos da 
organização 

Barreiras relacionadas ao engajamento de lideranças. 
Ausência de rotinas internas voltadas para um olhar de ciclo de 
vida dos produtos. 
Divergências de linguagens/narrativas utilizadas pelas equipes 
envolvidas na gestão de portfólio de produtos e no pensar o 
ciclo de vida dos produtos. 

Cadeias de valor 

Barreiras voltadas para o relacionamento com fornecedores e 
clientes da empresa (a partir de um olhar horizontal sobre a 
cadeia de valor da qual os seus produtos fazem parte). 
Barreiras logísticas, de relacionamento, de disponibilidade de 
dados/informações e de falta de padronização de processos 
nas cadeias de valor. 

Comportamento do 
consumidor/comprador 
(demanda por produtos) 

Barreiras relacionadas à dificuldade em comunicar as 
informações socioambientais dos produtos ao consumidor: 
seja para públicos B2B, seja para B2C. 
Dificuldades na percepção interna dos impactos dos produtos: 
para alguns produtos, os principais impactos socioambientais 
podem ocorrer durante as etapas de uso e descarte dos 
produtos. 

Fatores exógenos à 
empresa (contexto do 
mercado) 

Barreiras relacionadas a conflitos com outros direcionadores do 
negócio. 
Baixa disponibilidade de recursos para investimento na agenda 
de sustentabilidade e de ciclo de vida. 
Ausência de conhecimento técnico sobre ciclo de vida para 
apoiar decisões. 
Dificuldade em contrapor o peso das tendências de mercado 
(coleções, tendências sazonais, etc.) sobre as decisões do 
comprador/consumidor. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essas barreiras dialogam de maneira muito próxima com os resultados de uma extensa 
pesquisa conduzida por Rossi, Germani & Zamagni (2016), que identificaram as principais 
barreiras para a integração do ecodesign em empresas, através do levantamento de mais de 
120 publicações realizadas entre 1994 e 200513, entre elas: a dificuldade das empresas em 
alterar processos tradicionais de design de produtos; a ausência de conscientização 
(awareness) sobre as oportunidades e as criticidades relacionadas aos produtos; a 

 
13 As publicações analisadas compreendem artigos acadêmicos, livros, teses, padrões (standards), textos 
legislativos e relatórios técnicos. 
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necessidade de conhecimento específico sobre a agenda de sustentabilidade e a ausência 
de pressão dos consumidores e legisladores para a adoção das ferramentas de ecodesign 
pelas empresas. 

Apesar de não haver uma equivalência total entre as agendas de pensamento de ciclo de 
vida e ecodesign, esses resultados nos mostram que há um longo caminho para que os 
aspectos socioambientais sejam compreendidos como relevantes para a tomada de 
decisão nos negócios. Porém, essa não deve ser uma via de mão única. 

Isso porque, por outro lado, pesquisadores também apontam para uma dificuldade da 
agenda de sustentabilidade em dialogar com a literatura voltada para a gestão de portfólios. 
Brones, Carvalho & Zancul (2014) realizaram um levantamento em que não foi encontrada 
nenhuma referência a métodos e ferramentas de ecodesign entre artigos publicados sobre 
gestão de projetos. 

O que nos sugere que pode haver, também, barreiras relacionadas à capacidade de os 
atores com atuação focada em agendas como ecodesign e PCV de garantir um fluxo de 
informações claro e consistente sobre a sua relevância para a agenda de gestão de 
projetos/portfólios. 

Assim, com um olhar focado na capacidade de contribuição do grupo para o avanço da 
integração da agenda de PCV à gestão de portfólios de produtos, foi conduzida uma 
priorização das barreiras que seriam trabalhadas, avaliando o poder de intervenção e o tipo 
de contribuição possível deste grupo para a solução de cada uma das barreiras 
apresentadas. 

Assim, foram descartadas aquelas barreiras que estavam essencialmente associadas a 
contextos em que há baixa capacidade de ação direta do grupo (como, por exemplo, a 
baixa disponibilidade nas empresas de recursos para a agenda de sustentabilidade e a 
dificuldade em contrapor o peso que as novas tendências/coleções possuem sobre as 
decisões dos consumidores). Foram descartadas também aquelas barreiras que podem ser 
satisfatoriamente resolvidas a partir do ganho de escala de alguma das iniciativas de 
referência mapeadas pelo grupo. 

Definição dos produtos a serem desenvolvidos 

Do conjunto de barreiras selecionadas como possível foco para o trabalho do grupo em 
2019, os representantes das empresas definiram duas frentes de trabalho, que estão 
traduzidas nos enunciados a seguir: 

Enunciado A: Contribuir para que a avaliação e aprovação de produtos/projetos 
integre os conceitos de pensamento de ciclo de vida (PCV), com o objetivo de 
incorporar e valorizar critérios socioambientais na análise e gestão dos portfólios das 
empresas. 

Enunciado B: Fomentar a adoção do pensamento do ciclo de vida (PCV) na gestão 
de portfólio de produtos, por meio da compreensão dos processos de decisão de 
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compras corporativas (B2B) e da melhoria das estratégias de comunicação das 
empresas sobre o desempenho socioambiental de seus produtos. 

Durante os encontros seguintes, cada subgrupo se debruçou na investigação de cada 
desafio e no lançamento (kick off) de cada linha de trabalho. Nesse lançamento, estiveram 
presentes os seguintes especialistas: 

Lucas Sciencia do Prado – Professor da Fundação Getulio Vargas 

Lisa Lieberbaun - Nespresso 

Manoel Martins - Fundação Vanzolini 

Sonia Chapman - Rede Empresarial Brasileira de ACV 

As principais mensagens que surgiram durante as discussões conduzidas no kick off estão 
listadas a seguir: 

• As principais contribuições do pensamento de ciclo de vida para a gestão de 
portfólios podem se dar em: i) pensar alternativas e concorrentes à função que seus 
produtos exercem; ii) antecipar novas demandas do consumidor (p. ex. na abolição 
de alguns produtos plásticos de uso único, como os canudos); iii) compreender em 
que etapas, e com qual magnitude, ocorrem os impactos socioambientais dos seus 
produtos; e iv) identificar os aspectos que podem alavancar ou retardar o 
crescimento do negócio. 

• Os compradores em empresas encaram muito a questão de custos, porém é 
necessário compreender que nas relações de compras (mesmo nas B2B) há 
pessoas decidindo sobre as compras. E essas pessoas são orientadas por valores 
individuais e riscos que estão tomando. 

• É preciso que as empresas compreendam a mudança do comportamento do 
consumidor, que está sendo muito rápida (em especial dos públicos mais jovens), 
para nortear o desenvolvimento de novos produtos que respondam às novas 
necessidades dos consumidores, inclusive por menos impacto socioambiental. 

• O contexto global pede uma mudança de mindset, fazendo com que a agenda de 
sustentabilidade deixe de ser um "critério de diferenciação" e assuma um papel de 
promotora da competitividade, de eficiência no negócio, da redução de custo e de 
desperdício. 

• Empresas B2B têm grande oportunidade de "sair da caixa" do marketing 
industrial para uma visão de marketing dos negócios. Em geral, o marketing nas 
empresas está centrando seu olhar na relação benefício/custo, o que abre uma 
oportunidade interessante para entrada da agenda de pensamento de ciclo de vida. 

• O Prof. Lucas Sciencia do Prado mencionou a existência de levantamentos que 
apontam que aproximadamente 50% dos produtos lançados saem do mercado 
antes do seu 1º ano de vida. Isso gera uma reflexão sobre o quanto os produtos 
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estão orientados a atender uma demanda real do consumidor e, além disso, sobre a 
eficácia da aplicação dos recursos para sua concepção, produção e lançamento. 

• Empresas que conseguem compreender e antecipar as mudanças de 
comportamento do consumidor tendem a não "jogar fora" suas inovações (por 
ficarem obsoletas rapidamente por conta de mudanças no comportamento dos 
consumidores). 

 

Apesar da natureza aparentemente distinta de cada um dos enunciados dos subgrupos, 
durante as conversas com estes especialistas, ficou evidente que para ambos os problemas 
havia uma questão central: uma demanda por engajamento e articulação com áreas internas 
da organização.  

Durante esse processo investigativo, ficou evidente ao grupo que uma das principais 
lacunas que levava ao baixo nível de integração do PCV à GPP se devia, também, a uma 
baixa eficiência de comunicação/fluxo de informações: seja pelo caráter muito técnico da 
linguagem utilizada nas disciplinas relacionadas com PCV/ACV ou, simplesmente, pela 
dificuldade de diálogo entre diferentes áreas de uma mesma empresa. 

Nesse sentido, os subgrupos decidiram por se unir para trabalhar em um grupo único 
novamente, com o objetivo de levar informações para áreas com poder de decisão sobre os 
portfólios de produtos das empresas e que, não necessariamente possuem proximidade 
com a área de sustentabilidade (em geral a área mais próxima à agenda de ciclo de vida dos 
produtos).  

Para isso, a estratégia da intervenção do grupo nas empresas deveria utilizar uma narrativa 
que explicitasse aos colaboradores dessas áreas as relações de suas decisões com os 
impactos socioambientais dos produtos, sejam eles positivos ou negativos, durante seu 
ciclo de vida. Como referências iniciais surgiram a utilização de ferramentas de storytelling, o 
uso de metáforas, ações de aprendizagem a partir de experiências, plataformas digitais, etc. 

O primeiro passo para avançar nesse novo caminho seria o mapeamento das principais 
áreas internas envolvidas na gestão de portfólios de produtos nas empresas membro das 
Iniciativas Empresariais do FGVces, para elencar aquelas prioritárias para a intervenção 
nesse ano. Desse mapeamento, as seguintes áreas foram selecionadas14: 

1. Inovação / Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

2. Compras 

3. Marketing 

 
14 As áreas estão apresentadas por frequência de aparição nas respostas, não por sua relevância interna no 
processo de tomada de decisão sobre os portfólios. Os nomes das áreas podem variar entre as empresas, 
sendo agrupadas aqui as áreas sob nomenclaturas genéricas a partir de suas afinidades. Este não é um 
levantamento exaustivo de todas as áreas envolvidas na GPP das empresas, apenas um mapeamento das 5 
áreas mais recorrentes nesse processo para esse grupo de empresas. 
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4. Planejamento / Estratégia 

5. Sustentabilidade 

Para aprofundar a compreensão sobre a interlocução interna entre as diversas áreas da 
empresa, realizamos um encontro com Ricardo Catto, especialista em cultura organizacional 
e CEO da Trustin. Ricardo abordou as relações entre as decisões profissionais dos 
colaboradores e seus valores e crenças individuais, provocando o grupo a refletir sobre 
quais condições são elementares nos processos de consolidação ou ruptura de uma cultura 
organizacional.  

Ricardo também abordou o fato de não ser fácil “desafiar” uma crença individual, trazendo o 
papel das atividades baseadas em vivências e experiências como possíveis aberturas de 
diálogo com as crenças e valores arraigados nos colaboradores. Segundo ele, quando são 
criados espaços seguros, surgem grandes oportunidades para que a experiência vivida 
pelos colaboradores se transforme em ação. 

Pensando em formatos inovadores de intervenção junto a essas áreas, o grupo realizou um 
mapeamento de jogos e outras ferramentas lúdicas que já haviam sido utilizadas para 
provocar reflexões ou comunicar questões ligadas à agenda de sustentabilidade. Foram 
levantados mais de 20 iniciativas, desde jogos de tabuleiros como “Celsius – o desafio dos 
2° C” e “Cidades Sustentáveis”, a jogos colaborativos online, como a plataforma “New 
Shores” e o portal de jogos “Games4Sustainability”, além de ferramentas voltadas para o 
estímulo de determinados comportamentos em organizações, como o “Leque da 
Criatividade”. 

Nesse percurso, tivemos também dois encontros com Fabiano Onça, especialista em jogos 
e criador da Fabiano Onça Games, que nos trouxe uma perspectiva de como jogos podem 
ser aplicados em processos de aprendizagem e o papel da experiência lúdica como veículo 
para provocar reflexões sobre determinado tema. Fabiano reforçou aspectos positivos de 
colocar jogadores para representar papéis diferentes das posições que ocupam nas 
empresas, como forma de gerar aprendizado a partir de uma outra perspectiva. Jogos como 
os role-playing games (RPG) podem trazer novos pontos de vista para os jogadores, 
provocando-os a tomar a partir de racionais diferentes dos que estão acostumados a seguir 
– o que pode se tornar, inclusive, um exercício de empatia. 

“Quando você calça o sapato do outro, você entende!” (Fabiano Onça – 
Fabiano Onça Games) 

Estava claro, a esse ponto, que havia um caminho muito promissor para nosso grupo ao 
utilizar os jogos como ferramenta para engajar as áreas envolvidas na gestão de portfólios e 
discutir, com seus representantes, as possibilidades de integração de um olhar sobre o ciclo 
de vida dos produtos em seus processos de tomada de decisão. O enunciado do problema 
a ser trabalhado pelo grupo passou então a ser: 

Criar e aplicar um jogo, com o público empresarial, sobre pensamento de ciclo 
de vida e gestão de portfólio com o objetivo de promover uma reflexão sobre os 
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impactos socioambientais dos produtos e inspirar decisões a partir de uma visão 
sistêmica. 

Jornada Empresarial Terceira Margem 

Para além desses encontros, o grupo de representantes das empresas membro das 
Iniciativas Empresariais também realizou uma imersão a campo com o objetivo de conversar 
com atores locais e conhecer as nuances de algumas narrativas presentes no território 
sobre as agendas sobre desenvolvimento, sustentabilidade, cultura e tradição – a Jornada 
Empresarial Terceira Margem.  

A principal intenção da Jornada, realizada entre os dias 7 e 9 de agosto de 2019 à porção 
paulista do Vale do Ribeira, foi aprender com o campo e suas vozes, possibilitando a 
expansão da percepção da realidade, num formato que integrou teoria, prática, 
conhecimentos formais e sensibilidade. Assim, a experiência trouxe inspirações, novas 
perguntas e reflexões profundas sobre o desafio de integrar o ciclo de vida aos portfólios de 
produtos. 

Durante esses dias, o grupo se encontrou com diversos atores que se relacionam de 
maneiras muito distintas com as cadeias de valor das quais participam. Desde pequenos 
produtores rurais que produzem alimentos em áreas vizinhas a unidades de conservação, a 
cooperativas responsáveis por organizar e distribuir a produção local de alguns produtos 
agrícolas, como palmitos, bananas e outras frutas a grandes centros consumidores (como a 
Região Metropolitana de São Paulo) e também com gestores de empresas que possuem 
grandes operações na região e também compõem as redes de relações desse território. 

Esses encontros trouxeram importantes reflexões sobre a importância da construção e da 
manutenção de relações ao longo das cadeias de valor que carreguem em sim elementos 
da sustentabilidade e que estejam voltadas para o desenvolvimento territorial – 
compreendendo aqui que são possíveis muitas visões sobre o que seria o 
“desenvolvimento” de um território. Além disso, tais conversas abriram a percepção dos 
participantes da Jornada para o valor das diferentes perspectivas que cada ator carrega 
quando planeja sua atividade em uma região e cadeia de valor. Tal diversidade tende a ser 
valorizada quando há o reconhecimento da legitimidade das demandas de cada um dos 
atores do território – que se diferenciam não só em relação ao seu porte, mas também em 
relação ao momento em que interagem com determinadas cadeias de valor. 

Foram visitadas também as instalações do Legado das Águas, a maior reserva privada de 
Mata Atlântica do Brasil, mantida pelo Grupo Votorantim para proteção das áreas que 
cercam o Rio Juquiá. Inicialmente pensada com foco em garantir a disponibilidade hídrica 
para geração de energia pelo grupo Votorantim, a unidade de conservação nos últimos anos 
tem sido crucial para ampliar o portfólio de produtos do grupo, ofertando de serviços que 
vão desde a compensação de Reserva Legal, trilhas para esportes de aventura/ecoturismo, 
locações para eventos e filmagens a produtos como mudas de espécies endêmicas criadas 
em um viveiro da unidade. 
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As conversas com os gestores do Legado das Águas também inspiraram os participantes a 
pensar novas possibilidades para composição dos portfólios das empresas, contrapondo 
também uma visão obsoleta de que outras formas de capital – como o capital natural e 
social – não podem gerar valor aos portfólios. 

Essas conversas foram cruciais para estimular a subida do U e apoiar o grupo na construção 
dos protótipos. 

Prototipagem 

A construção de um jogo pode ter diferentes pontos de partida: pode-se pensar primeiro na 
mecânica do jogo, no mote/tema, no seu objetivo final, na mensagem que a qual o jogo está 
a serviço, nas experiências que o jogo vai proporcionar aos jogadores, etc. No caso do 
“Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências” esse processo teve início no 
desejo do grupo de que o jogo levasse os jogadores a experimentar o processo de tomada 
de decisão sobre portfólio, porém, a partir da perspectiva de outra área do negócio. 

Assim, foram criados perfis de personagens baseados nas áreas mapeadas pelas empresas 
do grupo e os jogadores teriam a incumbência de definir qual será o portfólio de produtos 
que a empresa lançará no mercado de iogurtes. 

A decisão sobre o ramo de atuação da empresa do jogo também não foi em vão. Ao utilizar 
um produto de amplo consumo, como os iogurtes, ganha-se a possibilidade de provocar 
reflexões nos jogadores tanto na esfera profissional – como decisores envolvidos na gestão 
dos seus portfólios –, quanto na esfera individual – como consumidores que possuem seus 
próprios conjuntos de critérios para decisões de compras. 

O levantamento dos hotspots durante o ciclo de vida médio dos iogurtes foi realizado a partir 
de diferentes declarações ambientais de produtos (DAP) disponíveis no portal The 
International EPD System15, possibilitando o foco nos processos mais relevantes para a 
performance socioambiental dos produtos durante o seu ciclo de vida. Obviamente, foram 
realizadas algumas simplificações e ajustes para que o Jogo do Ciclo ficasse atrativo e 
dinâmico, o que melhora a experiência dos jogadores e a capacidade do jogo de propiciar 
reflexões. 

Durante o processo de prototipagem, que contou com mais de 20 pessoas diretamente 
envolvidas, foram realizadas 7 reuniões presenciais entre os membros do grupo, 3 reuniões 
virtuais (webinars) e ainda 3 sessões de testes da dinâmica do jogo (playtest), contando 
também com o valioso apoio de Fabiano Onça (Fabiano Onça Games), especialista em 
desenvolvimento de jogos. 
 

 
15 https://www.environdec.com/ 
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Um jogo para inspirar decisões: “Jogo do Ciclo – suas escolhas, 
nossas consequências” 

Por que um jogo? 

“No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as 
necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo 
jogo significa alguma coisa”. (HUIZINGA, 2014) 

Seguindo o entendimento de que uma experiência carrega uma grande potência de gerar 
aprendizagens marcantes e de que isso acontece porque a produção de sentido e 
significado ocorre pela interpretação dessa experiência prática, inegável porque foi de fato 
vivida, o grupo optou por criar uma experiência sobre os temas do desafio, GPP e PCV, a 
fim de sensibilizar e mobilizar colaboradores(as) para esta agenda. 

Entende-se também que a produção de conhecimento integrado é necessária para lidar 
com temas complexos, que ao mesmo tempo em que são técnicos, demandam diversas 
perspectivas e conhecimento empírico. Assim, surgiu a ideia de se trabalhar com jogos 
como solução possível para esse desafio, utilizando a dimensão lúdica como via de 
mobilização e de geração de experiências que permitam às equipes das empresas discutir 
os caminhos possíveis para a integração do PCV à GPP em seu contexto. 

Diversas organizações têm utilizado conceitos de gamificação como ferramenta para engajar 
e potencializar a aprendizagem no contexto empresarial, lançando mão de simulações 
gerenciais e jogos cooperativos a jogos comportamentais ou jogos aplicados em processos 
seletivos. (ARCANJO; CARVALHO; VIEIRA, 2009) 

Alguns autores apresentam os seguintes aspectos como pontos positivos dessa estratégia 
(FREITAS; SANTOS, 2005; LOPES, 2001; PROTIL, 2005 apud ARCANJO; CARVALHO; 
VIEIRA, 2009): 

• Estímulo à interação, favorecendo a discussão e a construção colaborativa do 
conhecimento. 

• Estímulo ao pensamento sistêmico. 

• Auxílio na compreensão de questões mais abstratas. 

• Incentivo ao trabalho em equipe.  

 

A experiência, como parte de um processo de aprendizagem, só se torna conhecimento e 
se concretiza como inteligência prática na medida em que é interpretada depois de vivida. A 
condução de uma reflexão qualificada para relacionar o vivido com a realidade cotidiana, 
com perguntas, espaço de confiança para diálogo entre as pessoas que jogaram é passo 
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essencial desse processo. O jogo por si só não é suficiente para contribuir com o desafio 
aqui definido e encaminhar ações. 

Dessa forma, para complementar esse processo, o grupo dedicou-se também aos materiais 
com foco nos momentos pré e pós-jogo. 

“Dentro do círculo do jogo, as leis e costumes da vida quotidiana 
perdem validade. Somos diferentes e fazemos coisas diferentes”. 
(HUIZINGA, 2014) 

Durante as ações pré-jogo, o foco está no engajamento de áreas, na construção de sentido 
coletivo para abordar esse tema como sendo relevante para a organização e na criação de 
um contexto favorável para que os jogadores estejam dispostos a participar de uma 
atividade lúdica sem que isso tenha um caráter de “lazer”. 

“Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como 
uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela 
memória”. (HUIZINGA, 2014) 

Nas atividades pós-jogo (debriefing), o objetivo é ouvir a percepção dos jogadores sobre a 
experiência e explorar as conexões que realizaram entre o contexto fictício da empresa no 
Jogo do Ciclo e as suas ações enquanto profissionais envolvidos na gestão de portfólios de 
suas próprias empresas. Espera-se, também, que essas atividades deem encaminhamentos 
propositivos e práticos para a integração – mesmo que gradual – das agendas de PCV e 
GPP, explorando os benefícios que a empresa pode colher a partir desse movimento. 

Dessa forma, os produtos produzidos por esse grupo compreendem: 

i) Orientações para o engajamento de colaboradores (pré-jogo). 

ii) Kit “Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências”. 

iii) Roteiro para discussão pós-jogo (debriefing) e engajamento para ação. 

Materiais do “Jogo do Ciclo” 

O “Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências” é uma produção das Iniciativas 
Empresariais do FGVces em conjunto com suas empresas membro, sendo de uso público e 
gratuito. 

Caso você queira acessar os materiais do jogo ou aplica-lo em sua organização, entre em 
contato conosco através do e-mail i.empresariais@fgv.br. 
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O kit do “Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências” é composto por: 
 
1 Livro de regras 
1 tabuleiro (59 cm x 84 cm) 
4 cartas “A palavra da presidência” 
6 cartas de Perfis dos personagens 
12 cartas de Protótipos de produtos 
14 cartas “Matéria-prima” 
12 cartas “Embalagem” 
8 cartas “Processo produtivo” 
9 cartas “Logística & distribuição” 
12 cartas “Fim de vida” 
4 cartas “Situação de mercado” 
20 moedas 
1 guia com orientações para o engajamento de colaboradores (pré-jogo) 
1 roteiro para discussão pós-jogo (debriefing) 

Orientações para o engajamento de colaboradores (pré-jogo) 

 
Com o objetivo de apoiar o engajamento das áreas/departamentos da organização para 
jogarem o Jogo do Ciclo, disponibilizamos um material com sugestões para os 
colaboradores que conduzirão esse processo. 
 
Clique aqui para acessar esse conteúdo. 

Roteiro para discussão (pós-jogo) 

 
A experiência proposta pelo “Jogo do Ciclo – suas escolhas, nossas consequências” está a 
serviço de gerar reflexões entre os participantes sobre a forma como pensamos os 
portfólios nas empresas. Isso ocorre, principalmente, quando se sugere ampliar as análises 
a todo o ciclo de vida dos produtos. 
 
Nesse sentido, não há um resultado “certo” para o final do jogo. O que estimulamos é que o 
facilitador/proponente dessa atividade utilize o resultado para conduzir uma discussão com 
os jogadores sobre as relações entre o jogo e seus papéis nas empresas. 
 
No “Roteiro para discussão (pós-jogo)” sugerimos algumas perguntas que podem servir 
como ponto de partida para esse exercício, com comentários [entre colchetes] para apoiar 
a condução da discussão. Clique aqui para acessar esse conteúdo. 
 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces
https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/ie-d3-jogo-do-ciclo-engajando-os-colaboradores-final-forum.pdf
https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/ie-d3-jogo-do-ciclo-roteiro-para-discussao-dos-resultados-final-forum.pdf


 

 

FGVces | Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 
Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  www.fgv.br/ces 

96 

Recomendações e caminhos futuros  
 
O percurso das empresas membro das Iniciativas Empresariais do FGVces durante 2019 
gerou diversos aprendizados e abriu novas perspectivas para a integração dos aspectos 
socioambientais às estratégias de gestão de portfólios de produtos (GPP). Compartilhamos 
a seguir alguns desses resultados, com o intuito de apoiar os gestores empresariais nesse 
desafio. 
 

i) A integração do pensamento de ciclo de vida (PCV) à gestão de portfólios amplia 
a capacidade dos gestores de identificar oportunidades de redução de custos e 
de ganho de eficiência com os produtos. Isso porque, é possível direcionar os 
investimentos para melhoria do desempenho dos produtos de maneira mais 
assertiva, a partir de informações sobre seus hotspots. 

ii) Os benefícios de se considerar os aspectos de sustentabilidade nas etapas de 
desenho de produtos não se manifestam exclusivamente sobre o capital natural e 
social ao longo do seu ciclo de vida. Estudos têm demonstrado que esse 
movimento pode representar também ganhos reais em lucratividade para as 
empresas (PLOUFFE, et al. 2011). 

iii) O preço de um produto pode não refletir o valor que este gera durante seu ciclo 
de vida. Enquanto seu valor está diretamente relacionado com o seu 
desempenho socioambiental, seu preço pode apresentar distorções quando não 
são contabilizadas as externalidades ambientais e sociais geradas16. Um grande 
desafio para os gestores consiste em encontrar meios eficientes de comunicar o 
valor dos produtos aos seus consumidores, não apenas seu preço, e a 
abordagem de PCV para contribuir com informações relevantes para essa 
comunicação. 

iv) Alguns mercados globais já estão desenhando regras para a comunicação de 
informações sobre o ciclo de vida dos produtos17 e a tendência é que, nos 
próximos anos, os níveis de exigência aumentem gradativamente – tanto em 
transparência quanto sobre o desempenho socioambiental dos produtos. 

v) A estrutura da GPP varia muito de empresa para empresa, porém mantendo 
uma constante: o caráter multidisciplinar dos processos de tomadas de 
decisão. E em contextos em que a competição entre os produtos se dá 
inclusive a partir de atributos socioambientais, quanto mais diversas forem as 
equipes envolvidas na GPP, maiores as chances de a empresa conseguir 
identificar e comunicar outros tipos de valores entregues por seus produtos, 
diferenciando-os de seus concorrentes. 

 
16 Para conhecer métodos de valoração econômica de externalidades socioambientais, consulte os materiais 
disponibilizados pela iniciativa Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE): 
http://www.tendenciasemse.com.br 
17 Atualmente, o principal programa nesse sentido é o Single Market for Green Products, da União Europeia. 
Para saber mais, visite: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm 
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vi) O investimento no fortalecimento das relações de uma empresa com os 
diversos atores ao longo de sua cadeia de valor é uma oportunidade de 
engajamento e de desenvolvimento de soluções menos impactantes para 
seus produtos. Porém, para além disso, também é uma oportunidade para as 
empresas-âncoras desempenharem seu papel como promotoras do 
desenvolvimento sustentável de organizações parceiras atuantes ao longo do 
ciclo de vida dos seus produtos. 

  

vii) O avanço das iniciativas de rotulagem ambiental também constitui importante 
via para aprimorar a comunicação do desempenho dos produtos ao longo do 
seu ciclo de vida. A integração de áreas como comunicação e marketing ao 
processo de análise do ciclo de vida dos produtos representa uma grande 
oportunidade para aproveitar esse potencial. 

 
No campo dos caminhos futuros para essas agendas, o que se desenha a partir desse 
trabalho está apresentado a seguir: 

 

i) Para além do desempenho socioambiental dos produtos, o PCV pode ser utilizado 
também como janela para disseminação e transversalização dos temas e aspectos da 
sustentabilidade entre as diversas áreas e níveis hierárquicos dos negócios. 

ii) Na mesma direção, as discussões sobre o desempenho socioambiental dos produtos 
também podem contribuir para a integração dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) às estratégias relacionadas às cadeias de valor das empresas. 

iii) As estratégias de gestão de riscos das companhias podem ser ampliadas a partir da 
compreensão dos hotspots dos produtos e do monitoramento de novas categorias de 
riscos, principalmente de natureza social e ambiental, em elos mais distantes em suas 
cadeias de valor. 

iv) Os exercícios de integração do PCV às estratégias empresariais podem ser iniciados 
pelas áreas que estão melhor estruturadas em termos de relação com outros atores 
ao longo da cadeia de valor: áreas como compras/suprimentos e supply chain podem 
ser canais interessantes para pilotos dessa natureza. 

v) Novas abordagens para a gestão de portfólios demandam a criação de espaços de 
confiança, tanto para que sejam discutidas as vulnerabilidades dos modelos atuais na 
percepção dos riscos e oportunidades quanto para que testes sejam realizados e 
ajustados com segurança. 

vi) A utilização de jogos como ferramentas de educação corporativa ainda é 
subaproveitada pelas organizações. Novas formas de aprendizagem têm grande 
potencial de contribuir com o aprimoramento da gestão empresarial, em especial na 
agenda de sustentabilidade, seja pelo caráter integrador de várias disciplinas, seja por 
sua predisposição à inovação e à formação a partir da experiência dos sujeitos. 
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vii) As empresas podem utilizar o PCV tanto para a antecipação de riscos, como já 
mencionado, como para dialogar com o surgimento de novos nichos de mercado, 
compreendendo novas demandas de consumidores por produtos com melhor 
desempenho socioambiental – a exemplo do crescimento da demanda por produtos 
concentrados, orgânicos, veganos, biodegradáveis, com adoção de princípios de 
comércio justo (fair trade), produtos oriundos de cadeias locais, etc. 

Por fim, identifica-se como possíveis caminhos para avançar na construção de soluções 
para o desafio de incorporar o PCV na GPP o mapeamento e a sistematização de casos 
bem sucedidos nesse sentido, bem como de seus resultados, a promoção de espaços 
para interação entre as áreas envolvidas na GPP, envolvendo também as áreas de 
sustentabilidade, meio ambiente e afins, bem como estudos e experimentos sobre canais 
e formas para comunicar os atributos socioambientais dos produtos – considerando toda 
a cadeia – para atores internos e externos à organização. O Jogo do Ciclo, produzido e 
lançado pelo grupo de Desafio 3, pode ainda ser traduzido para versão digital, servir de 
base para novas versões e edições, e, principalmente, inspirar novas práticas de GPP e 
de aprendizagem nas empresas. 
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