
  
O Papel das Empresas 



Foto: Disponível em: http://euzer.blogspot.com/2008/07/lenda-das-alianas.html, a partir de www.googleimages.com.br 

Texto: The Extractive Industries Review.. […] Disponível em: h ttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,menuPK:336936~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:336930,00.html 

Um par de alianças de 

ouro  gera seis toneladas 

de rejeitos. 

Externalidades negativas  

(sociais, ambientais, 

econômicas). 

Legislação, Licença Social 

para Operar e 

Sustentabilidade. 
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Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/guia-de-sustentabilidade.pdf 



 Por quê as empresas adotam a sustentabilidade? 

 O que elas ganham com isso? 

 Como fica a relação benefício/custo? 

 



Por que investir em sustentabilidade 

Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/download/guia-de-sustentabilidade.pdf 

 Identificação de novas oportunidades de negócio 

 Antecipação de pressões legais e da sociedade 

 Economia de insumos e redução do custo de produção/desperdícios 

 Maior atração e retenção de talentos 

 Facilidade de acesso ao capital 

 Menor exposição a riscos 

 Impacto positivo na reputação (ativos intangíveis) 

 Fidelização de consumidores 

 Melhor alinhamento com práticas/políticas adotadas 



Sustentabilidade e Valor da Empresa 

(Tangível/Intangível) 

Fonte Imagens:  

http://www.cocacola.com.br/pt-br/index.jsp 

http://images.google.com.br/images? 

http://www.bp.com/bodycopyarticle.do?categoryId=1&contentId=7052055  Vânia Marques 



Critérios Sociais/Padrões de 

Desempenho/ Princípios do Equador: 
Segurança e saúde da comunidade 

Aquisição de terra/reassentamento 

involuntário 

 Preservação da biodiversidade 

Prevenção e redução da poluição  

Povos indígenas e patrimônio cultural 

 Gestão de riscos sociais 

Monitoramento das condições de trabalho 

 Relações estratégicas com comunidades 

 Padrões de transparência/direitos humanos 

 Combate à corrupção 

 Controle cadeias de fornecimento 

Sustentabilidade e   

Mercado Financeiro 



 O que mudou e como a mudança vem ocorrendo? 

  Quais são os indutores de mudança? 

 Qual é o papel das empresas nesse contexto? 

o Estratégias e processos internos; cadeia de valor; engajamento em políticas públicas, etc. 

 

Análise do negócio sob a 
ótica da Sustentabilidade 

Revisão 
conceitual e 

diagnóstico da 
Sustentabilidade 

Elaboração de 
Planos de Ação 

Comunicação e 
Relatórios 

Mecanismos para incorporar na gestão 
 

(Processos, procedimentos e políticas criados 

e/ou revistos sob a ótica da sustentabilidade) 

Fonte: Adaptado de Instituto Ethos. Disponível em:  http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4213&Alias=ethos&Lang=pt-BR Acesso em: 17/08/2010 

http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4213&Alias=ethos&Lang=pt-BR
http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4213&Alias=ethos&Lang=pt-BR
http://www.ethos.org.br/DesktopDefault.aspx?TabID=4213&Alias=ethos&Lang=pt-BR


 Rio 92 à Rio+20 

o Criação do Instituto Ethos, GRI e outros 

o Consolidação da prática de relato em sustentabilidade 

o Criação do ISE-Bovespa, Princípios do Equador, PRI, etc. 

o Convenções do Clima, Biodiversidade, etc. 

 

 Pós Rio+20 (Nosso Rascunho Zero/Instituto Ethos) 

o Economia verde 

o Redução da pobreza 

o Cidades Sustentáveis 

o Produção e consumo sustentáveis 

o Agricultura, energia, biodiversidade, água, clima 

o Políticas públicas e incentivo às boas práticas 

o Trabalho decente 

 

 

 



 Iniciativas já em curso 

 Indutores de sustentabilidade contidos nas propostas e 

debates da Rio+20 

 O papel das MPME e das corporações 

 Exemplo de iniciativas que serão levadas à Conferência, 

com impacto nas empresas 

o Relate ou explique (BM&FBovespa e GRI) 

o Outros (ex: UNEP-FI) 

 

 



Desafios e Perspectivas Rio+20 

Fonte:http://fmclimaticas.org.br/sistema/publicacoes/arquivos/Edicao384%20IHU-%20Rio_20%20desafios%20e%20perspectivas.pdf 

“Enquanto a Rio-92 tratou de levantar objetivos e metas 

em relação ao planeta, a Rio+20 terá como missão pensar 

uma forma de implementá-los” 

 

   Ladislaw Dowbor, economista e professor da PUC-SP 
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