
Reunião do Conselho Superior de 

Meio Ambiente da FIESP 

 

Do Visão 2050 ao Ação 2020 



Associação civil sem fins lucrativos  criada 

em 1997 para promover o desenvolvimento 

sustentável nas empresas que atuam no país. 

Tem hoje +70 empresas associadas que 

respondem por: 

             40% do PIB  

 1 milhão de empregos diretos 



Associadas 

http://www.cemig.com.br/portal.asp
http://www.furnas.com.br/
http://www.ambev.com.br/
http://www.eletronuclear.gov.br/
http://www.tim.com.br/
http://www.allianz.com.br/
http://www.walmartbrasil.com.br/
http://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6140


Perfil Associadas 

Agronegócio e  
Papel-Celulose 

5% Automobilística e 
Transportes 

5% 

Bens de Consumo 
Não Durável 

(Alimentos, Bebidas, 
Cosméticos) e Varejo 

16% 

Construção 
3% 

Consultorias 
5% 

Convergência 
(Telecom, TI, Mídia, 
Eletro-Eletrônicos, 

Conteúdo) 
10% 

Eletricidade,  
Água, Gás 

14% 

Financeiro (Bancos, 
Seguradoras, 

Cartões) 
15% 

Mineração, 
Siderurgia e Cimento 

11% 

Química e 
Petroquímico 

12% 

Outros 
3% 



CEBDS em rede 

O CEBDS representa o Brasil na  

rede do World Business Council  

for Sustainable Development   

(WBCSD), mais importante  

instituição voltada para a 

sustentabilidade empresarial no 

mundo 

 

 

 

36 países 
 

60 conselhos nacionais e regionais 
 

200 empresas multinacionais que 
atuam em todos os continentes 

 



7 (sete) Câmaras Temáticas: 

- Água  

- Biodiversidade e Biotecnologia  

- Energia e Mudança do Clima  

- Comunicação e Educação   

- Finanças Sustentáveis  

- Mobilidade Sustentável  

- Materiais  

 

2 (dois) Grupos de Trabalho:  

- Compras  sustentáveis   

- Agricultura (Food, Field, Fuel, Forest) 

 

Formas de Atuação 



Projetos 

Informação Ferramentas Capacitação 
Políticas 
Públicas 

Publicações 



Tem assento nos principais fóruns de debate 

sobre o tema no país: 

 

- Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e Agenda 21 

- Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

- Fórum Carioca de Mudanças Climáticas 

- Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

(CGen) 

- Comitê Gestor do Plano Nacional de 

Consumo Sustentável 

 

 

 

 

 

 

Representatividade no Brasil 



ODS 

 

Centro Rio+ 

 

 

 

 

 

Representatividade no Brasil 

Faz parte  da rede mundial que dá 

assessoria ao painel de alto nível da 

ONU responsável pela construção dos 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS).  

Os ODS vão influenciar, a partir de 

2015, diretrizes de políticas públicas e 

investimentos empresariais em todo o 

mundo de forma similar aos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

desde os anos 2000.  



ODS e Ação 2020 

Erradicar a 
pobreza 

Fortalecer mulheres 
e alcançar a 

igualdade de gênero 

Garantir segurança 
alimentar e boa 

nutrição 

Alcançar acesso 
universal a água 
e saneamento 

Gerenciar ativos de 
recursos naturais de 

forma sustentável 

Garantir boa 
governança e 

instituições efetivas 

Mudança do Clima 

Nutrientes 

Ecossistemas 

Substâncias nocivas 

Água limpa 

Direitos e 
necessidades básicas 

Emprego 

Estilos de Vida 
Sustentáveis 

Alimentação 

Prover qualidade 
de educação e 

aprendizagem de 
longo prazo 

Garantir vidas 
saudáveis 

Assegurar 
energia 

sustentável 

Criar empregos, meios 
de vida sustentáveis e 

crescimento 
equitativo 

Garantir sociedades 
estáveis e pacíficas 

Criar um ambiente 
global favorável e 

catalisar finanças de 
longo prazo 



 

 

 

 

 

Representatividade no mundo 

Representa as associadas em todas as 

Conferências das Partes da ONU (COP) 

sobre: 

- Mudanças do Clima (desde 1998) 

- Biodiversidade  (desde 2000) 

 

Por meio da realização de um evento 

paralelo e lançamento de publicação. 

 

A partir de 2015, também estaremos no 

- Fórum Mundial da Água. 



A Rio+20 



 

Inspirado no Vision 2050, do WBCSD, o Visão Brasil 2050 é um documento que 

tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e o caminho 

possível para alcançá-lo.  
 

• 12 workshops com cerca de 500 pessoas de mais de 70 empresas 
 

• Dezenas de instituições acadêmicas, ONGs e  

representantes dos governos 
 

• Conselho Consultivo com nove especialistas 
 

• Comitê de Especialistas 
 

 Petrobras, Shell, Souza Cruz, BNDES, Braskem, Nestlé, Syngenta, Tim, Vale, Alcoa, Bradesco,  
Caixa, Coca Cola, Goodyear, Suzano, Unimed, Votorantim e Walmart 

Lançamento do Visão Brasil 2050 



 

- Melhoria habitacional   

- Infraestrutura urbana verde - Turismo 

- Agricultura urbana orgânica - Empreendedorismo local 

- Sustentabilidade nos lares e escolas 

- Gestão de resíduos sólidos 

 

Bradesco, Itaú, Dow, Hydronorth, Michelin, Philips, Votorantim, 
Coca-Cola, Even, Goodyear, Souza Cruz e Vale  

Rio Cidade Sustentável 

http://riocidadesustentavel.com.br/rio-cidade-sustentavel-entrega-reforma-do-galpao-de-artes-2/
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000017144290Small.jpg
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Foto-Frente-cópia.jpg
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/20120412_cpupo_axia_0014.jpg
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/20120412_cpupo_axia_0217.jpg
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/20111117_CelsoPupo_cbeds_0172.jpg
http://riocidadesustentavel.com.br/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000010454561Small.jpg


 

 

Encontros de CEOs das empresas  

associadas com a ministra do Meio 

Ambiente 

 

 

Conselho de Líderes 



maio de 2012, Rio de Janeiro 

Debateu os principais temas da Rio+20  

 

- Convidados: 600  

- Palestrantes: 21  

- Imprensa: 105 pessoas de 30 veículos  

Patrocinadores: Raízen, Vale, Alcoa, Amil, Petrobras, Santander, Syngenta, 
Braskem, Allianz e Basf 

Sustentável 2012 



• Reuniu as principais informações da 

Conferência  

• maio de 2012, Solar da Imperatriz, no Rio de 

Janeiro 

• Parceria CEBDS e FBDS 

 

Patrocinadores: Itaú, Vale, Braskem e Michelin 
 

Guia Rio+20 



- Estande do CEBDS 

- Recomendação da obrigatoriedade dos RSE   

- Side event Visão Brasil 2050  

- Side event Rio Cidade Sustentável 

-    Business Day 

- Tour Negócios Inclusivos 

- Evento CEBDS/WBCSD 

- Centro Rio+ 

- Iniciativa empresarial para a Biodiversidade 
 

Patrocinadores: Alcoa, Votorantim, ArcellorMittal, Brasil Foods e Vale 
 

Durante a Rio+20 



CEBDS 2013 



• Realização de curso Business and Sustainability Leadership em parceria com 

Universidade de Cambridge para lideranças em sustentabilidade 

• Participação nas discussões sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

• Realização de dois grandes eventos: Sustentável 2013 e em parceria com o 

jornal  Valor Econômico sobre mensuração e o setor energético brasileiro 

Eventos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Curso com Cambridge 

Biodiversidade 

Agricultura 

Mensuração 

• Conclusão da 1ª fase da Parceria Empresarial pelos Serviços 

Ecossistêmicos (PESE) com capacitação das empresas na ferramenta 

ESR 

• Elaboração de documento de recomendação de políticas públicas: 

sobre Pagamento por Serviços Ambientais  

• Discussão sobre Acesso ao Patrimônio Genético 



• Lançamento Estudo de Adaptação às Mudanças Climáticas 

 

• Participação na COP19 

 

• Realização da segunda edição do Projeto Gestão de 

Carbono na Cadeia de Valor 

 

• Lançamento de documento de recomendação de políticas 

públicas: sobre energia (eletricidade) 

 

 

 

Energia e mudança do Clima 

Adaptação 

Capacitação de Fornecedores  

COP 



• Lançamento de estudo sobre Microfinanças 

• Discussão sobre financiamento climático 

Microfinanças 

Financiamento climático 

Relatório de Sustentabilidade 

Relato Integrado 

• Participação das discussões sobre Relato Integrado e realização de 

dois eventos sobre a temática 

Compras Sustentáveis 

• Elaboração de manual de compras sustentáveis  para o setor empresarial  



Agenda CEBDS 2014 



Ação 2020 



Ação 2020 

O CEBDS lançou, na Rio+20 (2012), o Visão Brasil 2050, documento 

prospectivo que tem o propósito de apresentar uma visão de futuro 

sustentável.  

 

Agora, o desafio é construir um conjunto de soluções de negócio, 

engajando as empresas em uma agenda clara capaz de atender 

às necessidades e as urgências das pessoas e do país até 2020. 

  

Para concretizar essa Visão e torná-la factível para o mundo dos 

negócios, estamos trabalhando na elaboração do projeto Ação 

2020, inspirado no Action 2020, desenvolvido pelo World Business 

Council for Sustainable Business (WBCSD), em parceria com o World 

Resources Institute (WRI) e o Stockholm Resilience Center.  
 



Ação 2020 

O projeto consiste na elaboração de conjunto de soluções empresariais, 

a serem trabalhadas até 2020, partindo da identificação dos objetivos da 

sociedade, mensuráveis e verificáveis (must haves), para nove áreas 

prioritárias da agenda do desenvolvimento sustentável. 

 

O Ação 2020 vai funcionar como uma plataforma, abarcando os diversos 

projetos, ações e iniciativas a serem desenvolvidos pelo CEBDS 

institucionalmente e/ou em parceria com as associadas e outros atores 

pelos próximos sete anos.  

  

Os objetivos são: 

 

- tornar claras para as empresas as urgências das pessoas e do país 

nas áreas prioritárias e a desenvolver soluções de negócios para 

atender a estas urgências 

- formular uma agenda de negócios sustentáveis para 2020 

- mobilizar as empresas para esta agenda 









Exemplo 



Ainda em 2014 



Capacitações 

Ferramenta Objetivo 

ESR e CEV 
Promover estratégias de negócios que aliem o desempenho 
empresarial à gestão sustentável dos ecossistemas e da 
biodiversidade. 

GHG 
Visa a capacitar fornecedores das empresas associadas para 
gestão, mensuração e elaboração de inventário de emissões de 
gases de efeitos estufa (GEE) 

Framework do 
International 

Integrated Reporting 
Council - IIRC 

Reunir, em um único canal, ferramentas disponíveis para o reporte 

de informações extra-financeiras 

SASB 
Capacitar as empresas, com ações na Bolsas de Valores 
Americana para determinados indicadores de sustentabilidade 

Relatório de 
sustentabilidade para 
fornecedores 

Sensibilizar e capacitar os fornecedores das empresas para a 
elaboração de um relatório de sustentabilidade.  
 



Publicações 

Publicação com os resultados de pesquisa a ser realizada com o Trata Brasil sobre os 

impactos da falta de saneamento no Brasil para as empresas. A pesquisa busca 

precisar estes dados no Brasil, com evento de lançamento no Brasil. 

 

CTClima 

Publicação sobre tema a ser definido na Câmara de Energia e Mudanças Climáticas, 

com lançamento em evento paralelo da COP de Lima, no Peru e no Brasil 

CTBio 

Publicação sobre tema a ser definido na Câmara de Biodiversidade, com 

lançamento em evento paralelo na COP de PyeongChang, na Coreia e no Brasil 

CTCom 

Publicação para facilitar a disseminação dos conceitos e práticas de 

sustentabilidade para áreas e departamentos internos das empresas, como os de RH, 

Jurídico, Compras, etc. Os dois primeiros volumes sairão em 2014 

CTÁgua 



Ferramenta 

Ferramenta focada na melhor gestão de recursos hídricos. A adaptação da 

ferramenta para o Brasil busca o levantamento das melhores práticas no país 

para precisar melhor os resultados a serem obtidos com a ferramenta. 

Adaptação da Global Water Tool 

Ferramenta do WBCSD para análise dos riscos hidrológicos de países, 

voltada para empresas e investidores. no Brasil, por suas dimensões 

continentais e especificidades regionais, é necessária a adaptação da 

ferramenta com a incorporação de dados subnacionais para melhorar sua 

eficiência. 

Adaptação da CERES Acqua Gauge 



Eventos 

O encontro facilita a compreensão dos desafios e das oportunidades de 

desenvolvimento sustentável e inspira as lideranças a empreenderem 

mudanças necessárias dentro e fora de suas empresas, tornando-as agentes 

da transformação de suas organizações e da sociedade em direção à 

sustentabilidade.  

Seminário com o Jornal Valor        

Econômico e suplemento especial  



Políticas públicas 

Como o setor empresarial brasileiro pode ajudar o 

governo e a sociedade a construir um país mais 

sustentável? 



Ação 2020 



facebook.com/CEBDSBR 

twitter.com/CEBDS 

youtube.com/CEBDSBR 

cebds.org.br 

Obrigada 

 

Marina Grossi 
(presidente CEBDS) 


