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I – Quarta-feira, 31 de maio de 2017 – BRASÍLIA – Setor Público 

Auditório da CNI – 1o andar, Edifício Armando Monteiro Neto, Setor Bancário Norte, Quadra I, Bl. I

PAINEL I – Qual o papel dos Organismos de Regulamentação (Governo) em relação às Normas 

Voluntárias de Sustentabilidade (VSS)?

PAINEL II – Qual a perspectiva e papel dos governos  dos países em desenvolvimento em relação às 

VSS - influenciar/promover/combater?

PAINEL III – Que tipo de participação internacional e/ou cooperação os países em desenvolvimento 

pretendem desenvolver entre si?

II - Quinta-Feira, 1o de junho de 2017 - SÃO PAULO – Setor Privado

Auditório do 4o andar da FIESP, Avenida Paulista, 1313

PAINEL IV – Papel da Iniciativa Privada – VSS, oportunidade ou barreira?

PAINEL V – Como empresas podem se beneficiar das VSS e o papel das mesmas no estímulo da 

responsabilidade social corporativa (CSR)?

PAINEL VI – Qual valor agregado pelas VSS a produtores agrícolas, indústria de alimentos, 

distribuidores e consumidores?

III – Sexta-feira, 2  de junho de 2017 - SÃO PAULO – VISITA A EMPRESA CERTIFICADA

Workshop de Lançamento da Plataforma 
Brasileira de VSS

Brasília e São Paulo



OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DA PLATAFORMA NACIONAL

 ser um Centro de Referência no país para as discussões sobre VSS;

 mapear as VSS que afetam a economia brasileira, o mercado doméstico e o acesso 

a mercados externos;

 coletar, discutir e preparar estudos sobre o impacto das VSS na economia e nas 

exportações brasileiras;

 propor sugestões para políticas nacionais relacionadas às questões econômicas, 

sociais e ao meio ambiente limitando os custos e problemas das VSS;

 gerar conhecimento sobre o tema para os atores dos setores público e privado 

afetados pelas VSS;

 analisar e comparar experiências nacionais e melhores práticas desenvolvidas por 

outras plataformas nacionais.



 Desenvolver estudos, dados e análises capazes de permitir ao Governo Brasileiro ter 

uma informação mais profunda sobre as VSS, suas implicações, benefícios e custos 

para a produção brasileira e suas exportações;

 Identificar os setores produtivos e grupos de produtos específicos aos quais as 

exportações estão sendo mais afetadas por VSS;

 Rever a experiência destes setores e grupos de produtos que acarretaram em benefícios 

para o desenvolvimento e acesso a mercados a partir da conformidade com as VSS;

 Analisar as VSS que estão sendo desenvolvidos por grupos de interesse no Brasil, as 

razões e os objetivos destes VSS e seus impactos;

 Preparar estudos e sugestões para o Governo Brasileiro sobre políticas e medidas 

consideradas apropriadas por fóruns internacionais que trabalham com o tema.

RESULTADOS ESPERADOS



MUITO OBRIGADO !!!

rocorrea@inmetro.gov.br


