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Nós desenvolvemos estratégias, políticas e 
ferramentas de gestão públicas e 
empresariais para a sustentabilidade, no 
âmbito local, nacional e internacional. 

Equipe	
multidisciplinar	
formada	por	52	

membros		

Engajada em expandir continuamente as 
fronteiras do conhecimento 
contribuindo para um desenvolvimento 
s u s t e n t á v e l ,  n o  â m b i t o  d a 
a d m i n i s t r a ç ã o p ú b l i c a e 
empresarial. 

Instituição de Ensino Superior e think 
tank brasileiro, dedicada a promover 

o desenvolvimento econômico e 

social do Brasil. 

	EDUCAÇÃO.    PESQUISA	.			PESQUISA	APLICADA	

  * Global Go To Think Tank Index, 2014. 
 
** New York Times "Emerging Employability 
University Ranking", 2014. 

Entre	os	melhores	think	
tanks	*	e	melhores	

instituições	de	Ensino	
Superior	no	mundo.	



Iniciativas Empresariais (iE) 
do FGVces em 2018 

Gestão e valoração dos 
serviços ecossistêmicos

Fornecedores e 
compras sustentáveis 

Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV): 
Pegada de carbono e pegada 
hídrica de produtosPrecificação Interna de 

Carbono e  Adaptação à 
mudança do clima

Investimento Social Privado 
Territorial e  Matriz de 

Capacidades Institucionais 
Locais

ID Local 
Desenvolvimento 
Local & Grandes 
Empreendimentos 

 

TeSE 
Tendências em Serviços 

Ecossistêmicos 

 ISCV 
Inovação e 

Sustentabilidade 
na Cadeia de Valor 
 

EPC  
Empresas pelo 

Clima 
 

CiViA 
Ciclo de Vida  

Aplicado 
 

Integração da 
Sustentabilidade 

na Gestão 
Empresarial

2018: Incorporação da sustentabilidade 
na tomada de decisão empresarial por 
meio das finanças e gestão de risco 

Rede de empresas em busca de transformação dos desafios da sustentabilidade em oportunidades de criação 
de valor, contribuindo para um novo modelo de desenvolvimento. 



Tendências em Serviços Ecossistêmicos 
Estratégias e ferramentas destinadas à gestão empresarial de serviços ecossistêmicos 

Desde 2013	
 
Co-construção de 10	métodos	de	
valoração		
e de diretrizes para relato  
 
Métodos simplificados	e	robustos	para  
apoiar a tomada de decisão 
 
Desenvolvimento de 40	casos	
empresariais 
 
Oficinas e grupos de trabalhos  
 
 
 

http://www.fgv.br/ces/tese 



Matéria prima

Condições climáticas 
adequadas

Mudança do uso do solo

Efluentes 
líquidos

Emissões 
atmosféricas

Água & 
energia

Perspectiva dos negócios 
Riscos e oportunidades  



Fonte: World Economic Forum, 2018

Contexto atual  
Riscos globais de acordo com o Fórum Econômico Mundial  

RISCOS 



Contexto atual 
No dia a dia 



Contexto atual 
Como a valoração de SE se conecta com a gestão empresarial? 

Competitividade 
Necessário	medir	

para	poder	
gerenciar	

Degradação dos 
ecossistemas, 

mudanças climáticas e 
mudanças na 

sociedade 

Condições 
diferentes de 

operação 

Se	adaptar	para	
sobreviver	

Necessidade de inovação em 
processos, recursos e gestão 

Por onde começar? 

Apresentar 
elementos 

para a tomada 
de decisão 

TeSE	

Gestão mais 
efetiva do capital 

natural 

Riscos	e	
oportunidades	

Análise	
econômico-
financeira	



Soluções  
Para criar valor, reduzir riscos e alavancar oportunidades 

Estação de Tratamento 
de Água

Barragem o rio

Restauração das matas 
ciliares e das nascentes

Redução do consumo 
de água

Dessalinização

Trazer água de outra 
bacia hidrográfica

Reuso



Soluções baseadas na Natureza 
Como soluções para os negócios 

“Ações para proteger, gerenciar sustentavelmente e 
restaurar ecossistemas naturais e modificados para 
responder	a	desafios	da	sociedade	de maneira 
eficiente e adaptativa, provendo bem	estar	humano	
e benefícios	à	biodiversidade”  IUCN  

•  Inovação em produto 
•  Processos internos 
•  Relações das empresas 
•  Inovações de mercado 



Elementos de apoio a tomada de decisão 
Aplicação da valoração de SE para subsidiar o uso de SbN 

Fonte: Adaptado de Natural Capital Protocol, 2016

Aplicações	empresariais	 Descrição	
Avaliação	de	risco	e	

oportunidades	 Análise dos riscos	de	produtos	ou	operações de uma empresa nos ecossistemas. 

Avaliação	de	investimento	 Análise custo-benefício: compara	os	custos	e	benefícios	de	um	projeto	ou	política. 
Pode ser utilizada para analisar benefícios líquidos (ex: VPL, TIR). 

Monitoramento	de	
desempenho	de	projetos	

Monitorar os resultados de um projeto ao longo do tempo e/ou comparando com 
custos  

Contabilidade	de	gestão	 Análise financeira da empresa, com foco em custos	e	benefícios	com	implicações	
financeiras	diretas	relativos	a	uma	linha	de	produtos,	atividade	ou	investimento. 

Avaliação	de	danos	aos	
recursos	naturais	

Abordagem que envolve várias técnicas para calcular	danos	ambientais, 
necessidades de reparação, custos	e	compensações.  

Comunicar	interna	e	
externamente	

Relatórios de informação	ambiental,	social	e/	ou	financeira	para	uso	externo, e 
em particular para uso pelos acionistas. 



Casos de valoração de SE  
Avaliações de investimentos 

Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Rio Iguaçu) 
Programa Florestas Ciliares: desde 2006, atividades de restauração florestal de 1.000 hectares 
 
Valoração dos resultados do programa para os SE de regulação	do	clima	global	e prevenção	
de	erosão	do	solo 		
 
Resultados	positivos	do Programa em 10 anos: cerca de R$ 50 milhões em custo	evitado	com	
dragagem e R$ 9 milhões em impactos	evitados	pela	remoção	de	CO2	da	atmosfera	
•  Remoção de cerca de 60 mil tCO2e em 10 anos 
•  Carreamento evitado de 160/ton/ha/ano de solo 
 
Valor comparado	com	o	custo	de	implantação	do Programa e argumento	para	sua	
continuidade	
 
 
 



Casos de valoração de SE  
Gestão de riscos 
Fidelização na cadeia de fornecimento 

Média empresa especializada no desenvolvimento de ingredientes bioativos para a indústria 
cosmética - percepção de que a coleta de algas deixava as mãos dos coletores “macias” 
 
Avaliação do SE de provisão de matéria-prima relacionado às algas Sargassum e Hypnea, 
fornecidas pela cooperativa COOPAMAB (Praia da Baleia, Ceará) 
 
Indisponibilidade das algas resultaria em perda de faturamento na ordem de R$ 4 milhões/ano 
 
Uso dos resultados: 
Avaliação dos riscos financeiros de escassez de matéria-prima 
Justificativa de políticas de preços e ações de fidelização com fornecedores selecionados  



P22ON: Soluções baseadas na Natureza 
http://www.p22on.com.br/sbn/  

Parceria:		



Desafios para a adoção de Soluções baseadas na Natureza 
Na perspectiva dos negócios 

Geralmente não estão no rol de alternativas usuais 

Enfrentam resistências frente as alternativas business	as	usual	

Incertezas quanto ao tempo, comportamento, eficiência, retorno  

A relação custo benefício não é óbvia 

Externalidades (positivas e negativas) são de difícil quantificação  

Parâmetros de comparação com outros indicadores  

Co-benefícios e benefícios intangíveis 

Cultura de imediatismo 

  

Exige criatividade e 
inovação

Mensurar e 
publicar dados

Quantifica e valorar 
externalidades

Expandir o horizonte 
temporal



ü  SbN oferecem oportunidades e reduzem riscos para os negócios de diversos setores e 

tamanhos  

ü  Critérios além de custo mensurável pelas ferramentas convencionais devem ser 

considerados 

ü  Levantar co-benefícios e benefícios intangíveis 

ü  É fundamental reunir dados, monitorar os projetos e publicar resultados  

ü  Expandir o olhar além do curto prazo 

ü  Avaliar todos os aspectos de riscos e também oportunidade na implantação de SbN 

ü  As alternativas não são excludentes: SbN pode complementar outras alternativas 

Soluções baseadas na natureza 
Para concluir 



mariana.nicolletti@fgv.br 

Obrigada! 


