
INICIATIVAS EMPRESARIAIS

Informações para adesão - 2022



Iniciativas Empresariais (iE) é o nome dado à rede coordenada pelo FGVces, Centro de Estudos em

Sustentabilidade da FGV-EAESP, que há 11 anos reúne empresas de diferentes setores interessadas em acessar

e produzir conhecimento e trocar experiências sobre avanços e desafios da gestão empresarial para

sustentabilidade, a partir da integração entre teoria e prática.

O propósito das iE é contribuir para estratégias, políticas, práticas e relações empresariais que insiram e

fortaleçam as agendas socioambientais no cerne dos negócios, com vistas à transição para uma economia verde,

resiliente, de baixo carbono e socialmente justa, capaz de atender às necessidades sociais, criar valor

compartilhado e respeitar os limites planetários.

Novidade! Em 2022, o FGVces e o FGV in Company se unem em uma nova parceria, que trará para este ciclo

anual das iE, sua experiência em educação executiva e benefícios que tornarão ainda mais potente e significativo

este espaço de troca de conhecimentos e práticas, de networking e de aprendizagem em questões da

sustentabilidade.

O QUE SÃO 

INICIATIVAS 

EMPRESARIAIS?



Ter a logomarca de sua empresa associada aos eventos e publicações; relacionadas a uma iniciativa relevante

para sustentabilidade empresarial no Brasil.

Participar de palestras, rodas de conversa e encontros com especialistas; aprimorar o pensamento crítico; acessar

base de referências selecionadas por pesquisadora/es do FGVces (LoD – Learning on Demand*); desenvolver

competências focadas em liderança e gestão para sustentabilidade, com foco em ESG e clima.

Conhecer práticas e experiências empresariais; ampliar a rede de contatos da área de sustentabilidade; trocar

boas práticas empresariais para mitigação climática.

Participar do desenvolvimento de ferramentas e conteúdos focados na atuação empresarial - conteúdos

inovadores; mergulhar nos caminhos para aumentar a consistência e transparência da atuação em clima, dentro

da estratégia ESG; acessar ferramentas e instrumentos analíticos focados em mitigação.

AO FAZER PARTE DESTA REDE, EM 2022, 

SUA EMPRESA TERÁ ACESSO A:

CONHECIMENTO E 
FORMAÇÃO

NETWORKING

FERRAMENTAS 
EMPRESARIAIS

POSICIONAMENTO DA MARCA  
E VISIBILIDADE

*LoD – Learning on Demand é uma trilha de aprendizagem desenhada sob demanda, que visa melhorar a performance dos seus colaboradores e os resultados

da sua organização.



O debate sobre ESG aliado à demanda por práticas empresariais e por fundos que consideram aspectos dessa natureza se amplia no Brasil

desde 2020. Isso tem fortalecido o papel de investidores e do mercado financeiro na agenda ESG, especialmente no tema mudança do

clima. Estudo da TrackInsight¹ aponta que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que recebe maior atenção de fundos de

investimento (ETF) é o ODS 13, relacionado à ação contra mudança clima, colocando este tema como prioridade quando o assunto é ESG.

A ciência reforçou a urgência da ação em relação à crise climática ao divulgar, em agosto de 2021, o relatório do IPCC, que afirma a ação

humana como responsável pela crise climática. Em 2018, o IPCC já havia relatado que, para limitar o aquecimento global a 1.5ºC, o mundo

precisa reduzir para metade as emissões de CO2 até 2030 e alcançar Net zero até meados do século.

Além dos alertas trazidos pela ciência e dos aspectos ESG do mercado financeiro para decisões sobre alocação de reprogramas e

concessão de crédito, países discutem o aumento de ambição para implementação do Acordo de Paris, blocos econômicos propõem

barreiras no comércio internacional relacionadas às emissões de GEE.

As organizações, como peça importante deste quebra-cabeças econômico e social, igualmente se mobilizam. No campo voluntário, os

compromissos climáticos vêm ganhando maior tração nos setores empresarial e financeiro, colocando as estratégias e práticas em clima

como diferenciais de competitividade.

Em 2021, por exemplo, grande quantidade de metas climáticas (sob diversas denominações como Net zero, carbono neutro, carbono

negativo, emissões líquidas zero, redução de emissões) foi relatada pelas empresas.

No âmbito empresarial, para que seja feita a gestão adequada dos riscos físicos e de transição (reputacionais, regulatórios, tecnológicos e

de mercado) para uma economia de baixo carbono, é fundamental que sejam escolhidas metodologias e ferramentas robustas e

consistentes para a elaboração, implementação e para trazer credibilidade aos compromissos assumidos, compartilhando com a sociedade

os reais avanços e as contribuições climáticas das organizações.

Convidamos sua empresa a participar do Ciclo 2022 das Iniciativas Empresariais, que se propõe a pesquisar e promover reflexões

estratégicas sobre ESG e clima, com o desenvolvimento ferramental em determinados aspectos da agenda de mitigação climática para

auxiliar a tomada de decisão empresarial.

Para concretizar a gestão de conhecimento, as iE se propõe a pesquisar, sistematizar e publicar boas práticas organizacionais para o

desenvolvimento de metas de mitigação de emissões de GEE como um dos pilares de estratégias ESG.

1. TrackInsigth - https://www.trackinsight.com/global-etf-survey-2021/sustainable-investing-and-esg/investing-for-tomorrows-world-esg-etfs-and-un-sustainable-development-goals/

CONTEXTO

ESG E CLIMA

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/


OBJETIVOS

CICLO 2022

Contribuir para o avanço de conhecimento e da prática empresarial em ESG com foco em clima, 

investigar e integrar prática e teoria, consolidando o conhecimento gerado nas seguintes frentes:

- aprimoramento da estratégia ESG a partir da estruturação de metas em clima, incluindo Net 

Zero;

- boas práticas empresariais que possibilitem a estruturação do ciclo completo (elaboração, 

revisão, monitoramento, implementação e cumprimento) de metas de mitigação ambiciosas e 

transparentes.

ATIVIDADES

SÍNCRONAS

ENCONTRO ABERTO (VIRTUAL)

Evento aberto ao público para diálogo

sobre a importância do tema que será

abordado ao longo do ciclo. Abre as 

atividades do percurso anual. 

3 PAINES TEMÁTICOS (VIRTUAIS)

Encontros para compartilhar conhecimentos, conceitos e práticas, avanços e 

desafios relacionados ao tema.

• ESG e clima: o papel de metas de clima na estratégia

• ESG Desenvolvimento de metas de redução de emissão GEE

• Papel da compensação no cumprimento de metas de mitigação

2 OFICINAS (VIRTUAIS)

Aprofundamentos temáticos focados em conteúdo específico que apoia o 

desenvolvimento de melhores práticas sobre metas a partir da aplicação de 

ferramentas ou instrumentos analíticos em determinados aspectos da mitigação

para redução de emissões de GEE. Combinam discussões, uso de ferramentas

e apresentação de casos concretos.

REUNIÃO PARA TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS (VIRTUAL)

Reunião entre representantes das 

empresas do ciclo 2022, para a troca de 

experiências com foco em gestão de 

metas de mitigação em clima e 

caminhos para transparência.

FÓRUM EMPRESARIAL (VIRTUAL)

Evento aberto ao público para diálogo com 
nomes da academia, empresas e outros 
setores. Lançamento do produto final e 
encerramento do ciclo anual de atividades.

JORNADA EMPRESARIAL (HÍBRIDO)

Imersão no tema em mesas redondas com especialistas externos para explorar

e aprofundar a compreensão sobre transparência e importância da mitigação e

m clima na estratégia ESG, estabelecer as relações entre conceitos e 

a gestão empresarial e intensificar a integração do grupo. 

Este evento será realizado presencialmente, com transmissão simultânea via 

ferramenta de videoconferência.



ENCONTRO 

ABERTO

PAINEL TEMÁTICO 1

CLIMA E ESG

REUNIÃO DE TROCA 

DE EXPERIÊNCIAS 

ENTRE EMPRESAS 

horas

1 IMERSÃO NO 

TEMA (JORNADA 

EMPRESARIAL)

EVENTO PÚBLICO: 

FÓRUM 

EMPRESARIAL

VIRTUAL

➔ Trilha de Aprendizagem  LoD – Learning on Demand;

➔ Material de Apoio; 

➔ Escuta às empresas.

VIRTUAL VIRTUAL / HÍBRIDO

OFICINA 2

Março Abril Junho

PAINEL TEMÁTICO 3 

COMPENSAÇÃO 

DENTRO DA 

ESTRATÉGIA DE 

MITIGAÇÃO

VIRTUAL

Agosto Setembro Outubro Novembro

VIRTUAL VIRTUAL VIRTUAL

2 6 2 2
horas

PAINEL TEMÁTICO 2 

METAS DE 

MITIGAÇÃO GEE 

VIRTUAL

Abril

2
horas horas horas horas horas horas

CRONOGRAMA 2022

ATIVIDADES SÍNCRONAS:

ETAPAS ASSÍNCRONAS

➔ Publicação sobre estratégias e boas práticas organizacionais em ESG e mudança do clima.

➔ Desenvolvimento de ferramenta de apoio na estruturação de metas empresariais.

PRODUTO FINAL

IMPORTANTE: Cronograma sujeito à alterações.

OFICINA 1

Maio

VIRTUAL

horas



• A participação acontece mediante adesão e pagamento do valor proposto. 

• A proposta contempla todas as atividades do programa anual sobre ESG e Mudança do Clima, 

conforme detalhamento abaixo, para até 05 (cinco) colaboradores indicados por cada empresa:

VALOR R$ = R$ 49.500,00*

*AO ADERIR, SUA EMPRESA TERÁ:

10% DE DESCONTO NO PROGRAMA GHG PROTOCOL 

1 ENCONTRO ABERTO

3 PAINÉIS TEMÁTICOS*

2 OFICINAS*

1 REUNIÃO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS

1 IMERSÃO (JORNADA EMPRESARIAL)*

LOGO DA EMPRESA NAS COMUNICAÇÕES

• LoD – Learning on demand – trilha de conteúdo ESG e Mudança do Clima.

• Material de apoio leitura, vídeos, etc. 

• Escuta/Entrevista da equipe às empresas.

HORAS ASSÍNCRONAS 

* Será permitida de forma virtual a participação de um número maior de colaboradores, limitada à capacidade da ferramenta de videoconferência, que não receberão certificados e não terão acesso às atividades 

assíncronas.

PROPOSTA 2022

FÓRUM EMPRESARIAL

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/ghg_infos_2022.pdf


Os participantes terão ao final do Programa iE 2022 direito à certificação digital -

Badge FGV - a partir da participação minima de 75% nos eventos realizados no ciclo.

A certificação digital poderá ser compartilhada nas redes sociais, como LinkedIn, Face

book, Twitter e na assinatura de e-mails

OUTROS 

BENEFÍCIOS

2022

A Brasil Open Badge utiliza a 

tecnologia blockchain, que 

garante a segurança nas 

transações digitais. Ela 

assegura a autenticidade do 

badge. 

Microsoft 365

Participantes recebem gratuitamente o pacote office 365.

Acesso aos materiais sobre clima e ESG, às bases de dados e bibliotecas 

da FGV e do Learning on demand no Ambiente Virtual de Aprendizagem da 

FGV (plataforma virtual chamada e-Class)

➔ Coleções de e-books

➔ Glossário

➔ Periódicos Científicos (EBSCO e outros)  e Revistas FGV

➔ Repositório Digital FGV

➔ Biblioteca FGV ONLINE

➔ Minha Biblioteca: 6.500 títulos

➔ Títulos da Pearson

➔ Videoteca

➔ Academia CEO



Aqui estão algumas das empresas que compuseram a rede das Iniciativas 

Empresariais nos ciclos anteriores:

Abril

AES Tietê

Alcoa

Algar Telecom

Amaggi

Amata

Ambev

Amil

AngloAmerican

Arcelor Mittal

Atvos

Banco do Brasil

BASF

Beraca

BMF&Bovespa

Bracell

Bradesco

Brainfarma

Braskem

BRF

Brookfield Energia

Bunge

Camargo Correa

CBA

CCR

Cielo

Citi

COPEL

CPFL

CSN

CTG

Danone

Duratex

Ecofrotas/TicketLog

Ecorodovias

EDP

Eletrobras Furnas

Eletropaulo

Embraco

Enel

Eneva

Estre

Fibria

GOL

Grupo Boticário

Grupo Moura

Instituto Algar

Intercement

Ipiranga

Itaú

JBS

Kimberly-Clark

Klabin

Leroy Merlin

Lojas Renner

Magazine Luiza

Monsanto

MRV

Natura

Odebrecht Agroindustrial

OI

Petrobrás

Pif Paf

Raízen

Reservas Votorantim

Sanepar

Santander

Santos Brasil

Schneider Eletric

Solvay

Suzano Papel e Celulose

Tam

Telefônica-Vivo

Ticket

Tim

Vale

Votorantim

Walmart

iE: EMPRESAS QUE JÁ 
PASSARAM POR AQUI



As iE vêm materializando o conteúdo e as experiências em publicações de acesso público, entre as quais estão ferramentas, métodos,

estudos e relatórios, que unem o conhecimento empírico da prática empresarial e a teoria vinda da academia. De 2009 a 2021 em

torno 43 publicações foram elaboradas junto às empresas participantes, principalmente nos temas de clima, cadeia de valor, serviços

ecossistêmicos, desenvolvimento local e ciclo de vida aplicado. Algumas delas podem ser encontradas abaixo:

Gestão de resíduos sólidos

9 casos de inovação em sustentabilidade no 

campo de resíduos e pós-consumo de pequenos 

e médios empreendimentos na cadeia de valor 

de grandes empresas.

Valoração de serviços ecossistêmicos

4 casos empresariais de valoração de serviços 

ecossistêmicos.

Sistema de Comércio de Emissões

Balanço do 1º ciclo operacional do Sistema de 

Comércio de Emissões, então parte da  Plataforma 

Empresas pelo Clima (SCE EPC).

Protocolo de Desenvolvimento de 

Fornecedores

Passo a passo para a implementação de ações

de desenvolvimento de fornecedores. 

Indústria de Baixo Carbono

Framework para operacionalização do Plano 

Indústria de Baixo Carbono e instrumentos para 

ações de eficiência energética no Brasil.

Desafios da sustentabilidade

Publicações sobre desafios empresariais: venda 

interna de projetos de sustentabilidade; 

planejamento do desenvolvimento local com ODS;  

gestão de portfólio e pensamento do ciclo de vida.

2015

2014

2013

2017

2018

2019
Precificação Interna de Carbono

Diretrizes Empresariais para Precificação Interna 

de Carbono que sistematizam métodos para a 

atribuição voluntária de um preço para o 

carbono.

2016

Adaptação à mudança do clima

Método, ferramenta e casos de elaboração de 

estratégias empresariais de adaptação, e 

discussão sobre os riscos e as oportunidades.

2015

Investimento Social Privado – Territorial

Princípios e diretrizes para qualificar e atribuir

maior efetividade ao planejamento e à gestão do 

investimento social corporativo territorial.

2018

ANTROPO

Capacidades humanas para agir no Antropoceno

em relação à clima, desigualdades sociais e  

cadeia de valor [inlgês/português]

Fronteiras para atuação empresarial em clima: 

framework 

Resultado de pesquisas, entrevistas com 

especialistas e de um percurso com 12 encontros 

virtuais.

2021

2020

iE: PRODUÇÃO DOS 
ÚLTIMOS 11 ANOS

http://gvces.com.br/inovacao-e-sustentabilidade-na-cadeia-de-valor-residuos-e-pos-consumo?locale=pt-br
http://gvces.com.br/servicos-ecossistemicos-relacionados-aos-negocios-ciclo-2017?locale=pt-br
http://gvces.com.br/simulacao-de-sistema-de-comercio-de-emissoes-sce-epc-relatorio-final-marco-a-novembro-de-2014?locale=pt-br
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-protocolo-de-desenvolvimento-de-fornecedores.pdf
http://gvces.com.br/implementacao-do-plano-industria-de-baixo-carbono-propostas-de-fomento-para-eficiencia-energetica-na-industria?locale=pt-br
http://www.gvces.com.br/desafios-da-sustentabilidade-para-os-negocios-contribuicoes-das-iniciativas-empresariais/?locale=pt-br
http://www.gvces.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono/?locale=pt-br
http://gvces.com.br/clima-adaptacao
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgv-publicacao-idlocal.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgv-publicacao-idlocal.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgv-publicacao-idlocal.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgv-publicacao-idlocal.pdf
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/fronteiras-atuacao-empresarial-clima


O Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da

Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) é um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de

produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e

com genuína vontade de transformar a sociedade.

O FGVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão pública e empresarial

para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional. Sua atuação está organizada em 6 Programas,

mais as Iniciativas Empresariais, que são: Desenvolvimento Local, Educação para Sustentabilidade, Finanças

Sustentáveis Política e Economia Ambiental, Produção e Consumo Sustentáveis, Sustentabilidade nas Cadeias de

Valor e Iniciativas Empresariais.

Saiba mais: https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-sustentabilidade/projetos/iniciativas-empresariais
SOBRE NÓS

O FGV In Company atua nos principais segmentos da economia brasileira e entrega soluções de educação

corporativa customizadas e inovadoras para atender os desafios estratégicos de organizações públicas, privadas

e entidades do terceiro setor. Possuem à disposição dos clientes as expertises e a excelência das Escolas,

Institutos e Centros de Pesquisas da FGV, para desenvolver profissionais e apoiá-los na obtenção de resultados

organizacionais.

Possuem mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa com mais de 700 organizações

atendidas em quase todos os segmentos da economia.

Saiba mais: https://educacao-executiva-in-company.fgv.br/ e https://br.linkedin.com/showcase/fgvincompany

Premiação: entre os Melhores 

Fornecedores para RH 2021 na 

categoria Educação Corporativa. 

O FGVces é membro das iniciativas:

https://educacao-executiva-in-company.fgv.br/
https://br.linkedin.com/showcase/fgvincompany


ENTRE EM CONTATO:

fgvincompany@fgv.br

Tel: (21) 3799-6553 / 6569

Tel: (11) 3799-3862 / 3887

mailto:fgvincompany@fgv.br

