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O processo de construção do Action 2020 se realiza em 3 etapas:

1

Definição das áreas prioritárias - com
base em briefings da ciência sobre os limites
do planeta (consolidados pelo Stockholm
Resilience Center e WRI) e diálogo com
atores sociais diversos, foram estabelecidas
nove áreas prioritárias para ação até 2020.
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Construção dos objetivos globais da sociedade (societal must-haves) com base nos briefings da ciência, diálogo com atores sociais e discussões
com empresas associadas ao WBCSD, foram consolidados, para as nove
áreas prioritárias, os objetivos da sociedade, mensuráveis e verificáveis
(societal must-haves), a serem trabalhados até 2020. Os must-haves
buscam revisitar, condensar e traduzir para os negócios desafios da
sociedade que precisam de um impulso prático e de soluções empresariais.
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3

Identificação das soluções de negócio (business solutions)
- a partir dos objetivos da sociedade (societal must-haves) e
com em base discussões com empresas associadas ao
WBCSD, foi iniciado o processo de desenho de soluções de
negócio que, lideradas por empresas, sejam capazes de
responder aos desafios levantados. Essas soluções devem
ser impactantes, escaláveis, mensuráveis, replicáveis e
além do business as usual.
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