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Apresentação

Fundado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) é uma associação civil que lidera os esforços do setor empresarial para a 
implementação do desenvolvimento sustentável no Brasil, com efetiva articulação junto 
aos governos, empresas e sociedade civil.

O CEBDS reúne hoje cerca de 70 expressivos grupos empresariais do país, com 
faturamento de 40% do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos 
diretos. Primeira instituição no Brasil a falar em sustentabilidade a partir do conceito 
Triple Botton Line – que propõe a atuação das empresas sustentada em três pilares: o 
econômico, o social e o ambiental –, o CEBDS é o representante no país da rede do 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a mais importante 
entidade do setor empresarial no mundo que conta com quase 60 conselhos 
nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores industriais, além de 200 empresas 
multinacionais que atuam em todos os continentes.

Vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro Relatório de Sustentabilidade do 
Brasil, em 1997, e ajudou a implementar no Brasil, em parceria com a FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) e o WRI (World Resources Institute), a partir de 2008, a principal 
ferramenta de medição de emissões de gases de efeito estufa, o GHG Protocol.
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World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), que reúne quase 
60 conselhos nacionais e regionais, 
representando 200 grupos empresariais 
presentes em 36 países de todos os 
continentes e de 22 setores industriais.

O CEBDS conta 
hoje com mais de 70 
grupos empresariais 
associados no Brasil. 

O faturamento dessas 
organizações equivale 
a cerca de 40% do PIB 
e geram em torno de 
1 milhão de empregos 
diretos no país.

Presidente: Sérgio Giacomo (GE)
Vice-Presidente: Eliane Uchoa (Alcoa)
Coordenação:  Ana Rosa Reis (CEBDS)

geram o maior número de empregos e renda 
na sociedade, no Brasil e no mundo. Por outro 
lado, também produzem os mais significativos 
impactos no meio ambiente e nas comunidades. 
Nesse contexto, as empresas podem ser agentes 
de mudança local, regional e até planetária, 
informando corretamente suas ações, atitudes e 
posturas em busca da sustentabilidade. É preciso 
que a empresa tire o foco em si e valorize a 
multiplicação dos aprendizados, estimulando 
processos que educam o outro para ajudar a 
construir uma realidade mais sustentável.

A instituição representa suas associadas em todas as Conferências das Partes das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de Diversidade Biológica, 
desde 2000. Além disso, é integrante da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável e Agenda 21; do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; do 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas; do Fórum Carioca de Mudanças 
Climáticas, Conselho Mundial da Água e do Comitê Gestor do Plano Nacional de 
Consumo Sustentável.

Na Rio+20, o CEBDS lançou o Visão Brasil 2050, documento prospectivo que 
tem o propósito de apresentar uma visão de futuro sustentável e qual o caminho 
possível para alcançá-lo. Essa plataforma de diálogo com as empresas e diversos 
setores da sociedade, construída ao longo de 2011 e que contou com participação de 
mais de 400 pessoas e aproximadamente 60 empresas, é fonte de inspiração para o 
planejamento estratégico de inúmeras empresas brasileiras. 

Câmara Temática de Comunicação e Educação

A dinâmica do desenvolvimento sustentável aplicada aos negócios das empresas, 
nos mais diversos setores, é o que concretiza de fato o conceito de ‘sustentabilidade’ 
e é capaz de repercutir sobre aspectos cruciais visando à manutenção, continuidade 
e sobrevivência dos negócios. Essa dinâmica afeta a reputação da empresa e, 
consequentemente, o seu desempenho e a aceitação ou a rejeição de seus públicos 
de relacionamento. Há empresas que assumem de fato um compromisso com o 
mundo e não só repensam seus processos para torná-los amigáveis ao futuro, como 
disseminam essa ideia. Nesse contexto, a comunicação e a educação se inserem 
como estratégicas para que as empresas possam se comunicar de forma efetiva 
e produtiva com seus principais stakeholders colaboradores, mídia, acionistas, 
fornecedores e prestadores de serviço, além de instituições governamentais e da 
sociedade civil, e influenciar e inspirar mudanças de comportamento que nos 
conduzam a um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Hoje, as empresas se 
posicionam entre os principais agentes indutores da sustentabilidade. São elas que 

60 conselhos

grupos

países36

200
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Objetivos 

O Guia de Sustentabilidade para Empresas – Inovação integra a série Como Inserir a 
Sustentabilidade em seus Processos do CEBDS. O manual faz parte de um acervo de cerca 
de 70 publicações já lançadas pela organização, com temas específicos ou de conteúdo 
geral, sempre visando o engajamento de todos os atores sociais no entendimento de que 
desenvolvimento sustentável é mais do que um desafio, é uma oportunidade para uma nova 
forma de se fazer negócios.

O Guia de Inovação tem o objetivo de apoiar os departamentos de Inovação, Pesquisa 
& Desenvolvimento e todas as áreas que pensam transformações em uma organização a 
desenvolverem seus projetos com “olhar de sustentabilidade”. Este Guia busca estimular 
a adoção de práticas que promovam o desenvolvimento sustentável, entendendo a 
interdependência da empresa com o mercado onde atua. 

Nas próximas páginas, vamos falar sobre o papel da inovação no desenvolvimento do negócio 
do ponto de vista de produtos, serviços, processos e relacionamento entre departamentos.

Veja conceitos, especificidades dos setores industrial, de varejo e de serviços, além de 
recomendações, dicas e experiências positivas de outras empresas. Mas lembre-se que o Guia 
é um convite para sua corporação pensar a sustentabilidade. Adaptações e novas iniciativas 
podem ser desenvolvidas. O compartilhamento das informações, sempre que possível, 
potencializa a estratégia sustentável da sua organização internamente e para toda a sociedade.

Conheça mais sobre a atuação dos CEBDS e suas publicações no site da organização:  
www.cebds.org.
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Uma pesquisa realizada pela consultoria PwC com presidentes de diferentes empresas indicou 
que 64% deles consideram inovação mais importante que eficiência operacional. Estamos falando 
de profissionais que conectam tendências de mercado, compreendem clientes, utilizam novas 
tecnologias e transformam boas ideias em resultados. Em um levantamento realizado pela revista 
Você S/A, com seus leitores, pelas redes sociais da revista, 100% dos participantes responderam 
que acham importante ser inovadores no trabalho e quase 69% se consideram profissionais 
inovadores. Contudo, mais da metade entende que as empresas onde trabalham não incentivam 
seus colaboradores a inovarem.

Mais da metade de 100 líderes de pequenas, médias e grandes empresas ouvidos pela Confederação 
Nacional da Indústria – CNI – em pesquisa sobre Inovação responderam que o grau de inovação 
em geral da indústria nacional é baixo e quase 42% acreditam que esse grau continuará baixo nos 
próximos cinco anos, mas 99% responderam que a área faz parte da estratégia da companhia.

Essa aparente contradição precisa ser equacionada considerando ainda outro vetor:  
a sustentabilidade.

A rapidez com que a tecnologia vem evoluindo, reduzindo distâncias, aperfeiçoando processos e 
transformando comportamentos ao proporcionar acesso à informação de uma forma nunca antes 
alcançada ou tornando o dia a dia em casa e no trabalho mais prático exige que diferentes atores 
sociais se adaptem continuamente. As empresas, grandes ou pequenas, passam a desenvolver seus 
produtos, serviços e processos com vistas a essa nova sociedade, mais mutável e mais exigente. A 
longevidade das organizações exige que seu desenvolvimento seja sustentável e a nova sociedade 

Sustentabilidade
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governos, empresas e sociedades a repensarem modelos de 
negócios. O sociólogo inglês John Elkington decodificou esse 
conceito nos anos 90, com o conceito do triple bottom line 
(ou Pessoas, Lucro e Planeta), que determina que as empresas 
devem buscar o equilíbrio entre três pilares: econômico, 
social e ambiental. Para uma organização ser sustentável 
é preciso gerar renda e lucro, sim, mas é preciso fazer isso, 
considerando regras de transparência e retorno integrado 
ao desenvolvimento da sociedade onde está inserida. 
As atividades devem considerar ainda o menor impacto 
ambiental para seu desenvolvimento. Usar menos recursos 
naturais, não poluir e, com as tecnologias atuais, apoiar em 
melhorias ambientais. Pessoas devem ser priorizadas. Com 
práticas que estimulem o desenvolvimento interno, com 
olhar para os colaboradores, e também externo considerando 
clientes, consumidores, vizinhos, instituições sociais e todo 
tecido social onde a companhia está presente. 

Integrar inovação e sustentabilidade é a missão das 
organizações. Identificar qual a estrutura que a inovação 
tem na organização é o primeiro passo. Estamos falando 
de um departamento ou um tema integrado a todos os 
departamentos? Esse é o melhor modelo de atuação para 
inovar? Analisar o ciclo de vida do produto, recursos 
tecnológicos e capacitação dos profissionais também são 
medidas salutares. E os processos envolvidos na inovação? 
Estimulam a criatividade, a pesquisa, o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da área e do negócio?

cinco dimensões existem pessoas, responsáveis pela operação das instituições e que formam um 
organismo vivo que exige o equilíbrio para que o sistema funcione como um todo.

Mas o conceito de sustentabilidade foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
nos anos 80, quando a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento formalizou 
o conceito de “desenvolvimento sustentável”: As necessidades da geração atual devem ser satisfeitas 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. 
Com essa frase de impacto repetida exaustivamente por todo o mundo, a ONU convidava 

exige inovação. Adotar o olhar da sustentabilidade nos departamentos vinculados à Inovação 
torna-se, então, uma questão de sobrevivência. Mas o que é atuar na Inovação com olhar 
sustentável?

Nos anos 50, o ex-seminarista católico dinamarquês Ian Larson criou um método para o 
entendimento da sustentabilidade em um modelo, chamado Modelo das Seis Dimensões. 
Também conhecido como Modelo Nórdico ou Paradigma do Equilíbrio Civilizatório, o conceito 
entende que a sustentabilidade é formada por seis esferas que interagem e complementam-se: 
a econômica, a ambiental, a social, a cultural, a política e a espiritual. A dimensão espiritual 
não está ligada à religião, mas à individualidade, lembrando que em cada uma das outras 

As seis dimensões 
da sustentabilidade

Triple bottom line

A longevidade das organizações exige que seu desenvolvimento seja 
sustentável e a nova sociedade exige inovação. Adotar o olhar da 
sustentabilidade nos departamentos vinculados à Inovação torna-se, 
então, uma questão de sobrevivência.
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As áreas de Inovação têm ampliado sua atuação nos últimos anos, seguindo a necessidade 
do mercado de transformação e evolução a um ritmo mais acelerado do que nunca. 
Essa necessidade vem exigindo que as organizações cada vez mais criem departamentos 
específicos ou incluam inovação dentro de cada departamento, tornando a área matricial 
em toda a organização. Como vetor capilar dentro das organizações, as áreas de Inovação 
são fundamentais para o desenvolvimento sustentável das corporações.

Neste cenário, o grande desafio do departamento é tangibilizar a sustentabilidade para 
os públicos internos e externos. Tangibilizar uma proposta de valor, considerando que as 
atividades devem receber o olhar do impacto ambiental gerado; levar em conta as pessoas 
não apenas como colaboradoras ou como clientes e consumidoras, mas como formadoras 
de opinião, atentas às suas atividades e decisivas para a longevidade do negócio; e, 
obviamente, considerar o pilar financeiro, responsável pela permanência no mercado não 
mais apenas ao garantir lucro, mas investimentos além de maquinário, insumos e quadro 
de pessoal. Como um dos departamentos mais universais da organização, vale avaliar 
meticulosamente os impactos culturais e políticos das suas atividades, e como essas ações 
interferem individualmente nos públicos da organização. 

Seja qual for o setor de atuação da empresa, é preciso estar atento às mudanças de 
comportamento dos usuários de serviços e produtos. A sustentabilidade do negócio está 
atrelada à correta percepção da empresa sobre as necessidades da sociedade onde atua. 
Essa competência vai garantir a sua longevidade no mercado. E um bom caminho para 
isso é estimular a interação entre departamentos sob o olhar da Inovação.

Contexto
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Indústria
Se você trabalha em uma indústria, está no setor mais dependente da inovação. Se a sua 
organização já atua fortemente nesse sentido, é preciso analisar se a área trabalha seguindo 
práticas sustentáveis. Se a área ainda é incipiente, é uma oportunidade de fazê-la nascer 
já sob o olhar do desenvolvimento sustentável. Pesquisa da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostrou que educação, baixa qualificação de mão-de-obra e falta de 
cultura de inovação no Brasil são alguns dos principais entraves para o departamento atuar: 
o que mostra que focar na capacitação de pessoal é a dica de ouro para o setor. 

O brasileiro é reconhecido mundialmente por sua criatividade. Estimule a participação 
dos times no desenvolvimento de novas ideias e soluções, sempre seguindo as diretrizes da 
sustentabilidade. Lembre-se que a inovação é um pilar de competitividade e longevidade 
para a indústria, logo, deve caminhar integrada à área de sustentabilidade.

41,9%

17,7%29%

16,1%
14,5%

Brasil é atrasado 
em relação a 
outros países

Faltam políticas de 
incentivo efetivas

Falta cultura de inovação  
no Brasil | nas empresas 

Faltam financiamentos 
| investimentos

Falta de confiança  
| cenário de crise

Entraves para 
a inovação na 
indústria
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Varejo
Identifica-se uma atuação maior das 
áreas de inovação em negócios B2B, 
portanto, se sua organização atua no 
B2C, fique atento a todo potencial que 
a empresa tem para tornar-se mais 
inovadora. Energia e transporte são 
os principais vilões do varejo. Mapear 
gargalos e fazer um planejamento de 
eficiência energética é um primeiro 
desafio para departamentos de 

Inovação do setor. O ciclo de vida 
dos produtos também é ponto 
essencial para a atuação sustentável 
do departamento nesse setor. O 
varejo, direta ou indiretamente, educa 
o consumidor final, logo impacta 
diretamente na sociedade. Lembre-se 
ainda da importância de pensar na 
cadeia. Multiplique iniciativas para 
fornecedores e parceiros. 

Serviços
Cada vez mais, as organizações adotam 
regras de sustentabilidade para toda a 
cadeia de fornecedores. Se você atua 
no setor de Serviços, deve investir em 
soluções que adequem a sua empresa às 
normas e diretrizes de clientes que vivem 
a sustentabilidade no seu dia a dia. O 
setor também tem papel multiplicador 
e educador de boas práticas. Pense que 
inovação sustentável está diretamente 

relacionada a práticas ambientais como 
reciclagem, uso consciente de água e 
energia, transparência nas práticas e 
resultados financeiros, qualificação de 
mão-de-obra e respeito à diversidade 
e a direitos trabalhistas. Ainda é muito 
comum contratações irregulares nesse 
setor e para se manter competitivo em 
um cenário assim, é importante pensar a 
inovação de forma transversal. 
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Recomendações

O Manual de Oslo, documento da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico | OCDE, vinculado à Organização das Nações Unidas |  
ONU, afirma que Inovação envolve atividades de pesquisa e desenvolvimento, 
aquisição de conhecimentos, com patentes e licenças, máquinas e equipamentos, 
preparação para produção e entrega, e marketing. O documento é uma proposta 
de diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação tecnológica com o 
objetivo de orientar e padronizar conceitos, metodologias e indicadores de Pesquisa 
e Desenvolvimento. O entendimento complexo de Inovação exige organização e 
interação entre todos os envolvidos, logo o departamento precisa observar todas essas 
atividades sob o olhar da sustentabilidade. 

Veja algumas recomendações e dicas sugeridas por especialistas e praticadas por 
associados do CEBDS para a atuação do departamento de Inovação das organizações 
a partir da visão do desenvolvimento sustentável. As ações não podem ser adotadas 
em empresas sem um departamento específico, mas que atuam com essa área de 
forma matricial na organização. Lembre-se que experiências que já deram certo em 
algumas companhias podem ser replicáveis na empresa em que você atua.
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Mapeie as diretrizes de sustentabilidade já definidas no departamento de Inovação 
e avalie se estão sendo praticadas ou podem ser melhor aplicadas. Avalie o que deve 
ser criado ou adaptado e o que só deve ser praticado. É fato que em grande parte das 
organizações já existem diretrizes definidas, mas ficam na gaveta.

Adote um modelo sistemático de 
avaliação de ciclo de vida de produtos. O 
departamento de Inovação deve segui-lo 
quando desenvolver produtos e deve estar 
sempre atento à validade do modelo. A 
evolução da tecnologia e de novos recursos 
é muito rápida e atinge diretamente o ciclo 
de vida dos produtos. Uma correta avaliação 
considera sempre a reciclagem, mas pense 
além, priorizando o desenvolvimento de 
produtos mais duráveis.

O engajamento dos times na busca de 
pensar inovação de forma sustentável 
é premissa para a organização viver a 
sustentabilidade. Faça reuniões periódicas 
com a área de Sustentabilidade para 
alinhar a estratégia do negócio em 
conjunto, faça reuniões com as lideranças 
de diferentes áreas para entender quais são 
os desafios que precisam ser vencidos e 
estimular a criação de soluções baseadas 
no desenvolvimento sustentável do 
grupo.  Integre a sustentabilidade à visão 
estratégica do departamento de Inovação 
e todas as áreas que atuam nessa esfera. 
Eleve a inovação sustentável ao patamar 
de modelo de negócio.

ENGAJE AS LIDERANÇAS

CICLO DE VIDAPLANEJE

Avalie seu time do ponto de vista da sustentabilidade, se está preparado para 
atuar na Inovação de forma atrelada ao desenvolvimento sustentável. Capacite 
as pessoas e garanta a aderência às práticas de inovação sustentáveis. Lembre-
se que inovação e sustentabilidade evoluem de forma muito rápida, então é 
importante mantê-los atualizados com um modelo sistemático de capacitação 
e participação em workshops e seminários.

A área de Inovação protagoniza o desenvolvimento de produtos e soluções 
sustentáveis, logo uma das bases é o impacto ambiental gerado pela sua 
atuação. No desenvolvimento de um novo produto ou serviço, avalie o uso 
de energia, água, emissão de gases e geração e destinação de resíduos. Busque 
sempre a neutralização de carbono de forma sistemática. Lembre-se da 
importância de divulgar avanços nos processos industriais para que outras 
organizações também possam atuar de forma consciente no uso de recursos 
naturais e impacto ambiental.

EDUqUE

PRáTICAS AmBIENTAIS
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Priorize! A sustentabilidade deve ser um critério 
de priorização de projetos. Deve permear todo o 
trabalho do departamento, e não apenas na hora 
da avaliação do produto. 

PORTfóLIO

A área de Inovação deve pensar sempre no desenvolvimento de produtos que 
evitem desperdício, tanto no seu uso quanto no seu processo de produção. 
Pense em reuso de água, redução do uso de combustíveis, energias alternativas 
e menos impactantes como solar e eólica, redução de resíduos e de emissões. A 
sustentabilidade deve ser o critério nas avaliações de todos os produtos, então 
busque uma visão sistêmica para o departamento. 

Dica

A escolha de insumos é fundamental para garantir a 
sustentabilidade de produtos. Explore a biodiversidade ao 
máximo. O Brasil é um dos países mais ricos nesse sentido e, 
quanto melhor forem explorados os recursos naturais, menor 
o impacto ambiental e mais rico seu produto se torna.

BIODIVERSIDADE

Invista! Faça financiamentos com recursos próprios ou captados ou 
compartilhados, mas não deixe de investir. Instituições financeiras 
públicas e privadas possuem linhas de financiamento para a atuação 
das empresas dentro da visão do desenvolvimento sustentável. O 
governo brasileiro também estimula o investimento em pesquisa e 
desenvolvimento de inovação tecnológica com a Lei do Bem. A lei 
concede incentivos fiscais para pesquisa e desenvolvimento, mas 
ainda é pouco utilizada pelas empresas.

fINANCIE A INOVAÇãO SUSTENTáVEL

TECNOLOGIA

O desenvolvimento de tecnologia deve ser ponto focal da 
Inovação. Novas ferramentas tecnológicas voltadas à otimização 
de recursos impactam diretamente nos indicadores ambientais do 
processo produtivo de empresas de todos os setores. 
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Desde 2011, a Ambev reúne projetos de incentivo à reciclagem que 
permeiam as esferas social, ambiental e econômica da sustentabilidade na 
plataforma Ambev Recicla. Em 2012, a companhia fez um grande avanço 
nesse âmbito, com o lançamento da primeira garrafa PET 100% reciclada 
do Brasil. A tecnologia pioneira entrou no mercado por meio de uma das 
marcas mais importantes do portfólio da empresa, o Guaraná Antarctica, 
estendendo-se posteriormente para outros produtos. Atualmente, 43% do 
Guaraná Antarctica, Soda Antarctica de 1,5 litro, 2 litros e 2,5 litros e da 
versão H2OH! são envasados com PET 100% reciclada e a meta é expandir a 
garrafa PET 100% reciclada para todo o portfólio da Ambev.

Case: Ambev

toneladas de material virgem milhões de garrafas foram recicladas e 
transformadas em novas embalagens

23 mIL 700 milhões

de garrafas PET 100% recicladas no mer-
cado, liberando 30m³ em aterro sanitário 
para cada cinco toneladas de PET que 
deixam de ser descartadas no lixo

529 milhõesA produção da PET R 
tem ainda o benefício de 
consumir 70% menos 
energia e 20% menos água 
em relação à resina virgem

Em 2010, a Braskem lançou no mercado um polietileno fabricado com matéria-prima 
renovável e 100% reciclável. O pioneirismo foi fruto da combinação de inovação e 
sustentabilidade, somados ao investimento de cerca de US$ 290 milhões. O Plástico 
Verde é produzido a partir do etanol de cana-de-açúcar, enquanto o tradicional utiliza 
fonte fóssil, como petróleo ou gás natural. O produto mais sustentável mantém a 
competitividade, apresentando as mesmas características e desempenho para aplicação do 
polietileno tradicional e podendo ser normalmente reciclado e/ou reutilizado inúmeras 
vezes. O diferencial é que obtém balanço ambiental positivo, já que, durante o processo, 
a fotossíntese da cana-de-açúcar é responsável por capturar e fixar gás carbônico da 
atmosfera, colaborando para a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa. 

Enquanto a produção de uma tonelada de polietileno tradicional emite 2 toneladas de 
CO2 na atmosfera, o polietileno verde captura 2,15 toneladas de CO2. A sustentabilidade 
envolve toda a cadeia, desde os fornecedores, que devem seguir os princípios de respeito 
à biodiversidade e boas práticas ambientais propostos no “Código de Conduta para 
Fornecedores de Etanol” e os consumidores podem identificar os produtos que utilizam o 
Plástico Verde através do selo I’m Green, ambos desenvolvidos pela Braskem. 

Case: Braskem

toneladas de Polietileno 
Verde por ano

200 mIL
800 mil 200 mil

toneladas de 
800 mil

CO2na atmosfera

Que equivale 
às emissões de 
CO2 anuais de

ou do consumo 
de energia de

carros
famílias

INSUmOS

Cabe à área de Inovação buscar continuamente o uso de insumos mais 
sustentáveis, considerando toda a cadeia de fornecedores. Estimule o 
departamento a desenvolver insumos mais sustentáveis. 

inovação



A produção de uma tonelada de alumínio gera, em média, quatro toneladas de resíduos de 
bauxita. Visando dar um destino correto aos resíduos de sua operação, a Alcoa, líder global 
em produção de alumínio, desde 2010 trabalha em parceria com universidades para dar ao 
insumo uma destinação ambientalmente adequada e viável. O resíduo da bauxita é um desafio 
mundial para as indústrias de alumínio, já que precisa de tratamento para ser armazenado 
sem prejudicar o meio ambiente. Por outro lado, o insumo pode ser aproveitado pelo setor 
cimenteiro, que hoje é responsável por 5% do CO2 emitido no planeta, tem como meta 
duplicar a produção e reduzir suas emissões em 44% até o ano de 2050.

Diante deste cenário, a Alcoa já investiu mais de R$1 milhão em parcerias com a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli).  A 
primeira busca viabilizar a utilização de bauxita como matéria-prima na produção de clínquer, 
componente mais predominante e que mais emite CO2 do cimento Portland, substituindo 
fontes naturais não renováveis. A segunda trabalha na adição desses resíduos em cimentos 
compostos, em substituição ao clínquer.

Case: Alcoa

INOVAÇãO ABERTA

Busque parceiros para potencializar a área de Inovação com foco 
na sustentabilidade. Faça parceria com Universidades, Centros de 
Pesquisa e ONGs. Faça benchmarks com fornecedores e clientes e 
pensem juntos em soluções inovadoras. 

O governo também é um ator social importante e fundamental 
para a Inovação das empresas. Dialogue com lideranças 
governamentais para melhorar o ambiente e conquistar avanços 
estratégicos para toda a sociedade onde sua organização atua.

inovação

em peso de bauxita na 
fabricação do clínquer não 
alteram as propriedades de 
concretos e argamassas o 
que já significaria um consumo 
importante do resíduo.

3% a 5%
CImENTO



Identificando o Brasil como um dos mercados mais promissores na geração de energia eólica, a 
GE investe, desde 2009, no desenvolvimento de soluções para tornar essa fonte de energia mais 
competitiva em relação às outras fontes disponíveis no país.  Em 2012, a companhia apresentou 
sua primeira turbina projetada especificamente para o Brasil e um novo modelo de aerogerador 
construído especialmente para regiões com ventos mais fortes e de baixa turbulência. As 
características da nova turbina eólica tornaram a tecnologia perfeita para os regimes de ventos 
no Brasil. O novo aerogerador possibilitou aumento de 8% na produção anual de energia, o que 
garantiu maior retorno sobre o investimento para projetos locais. Atualmente, existem mais de 
900 turbinas da GE em operação no Brasil e a previsão é que a milésima turbina seja instalada 
ainda em 2015.  Para a manutenção e a operação destas turbinas de forma mais rápida e 
eficiente, a GE possui centros de serviços customizados, localizados na região Nordeste do país. 
A companhia busca estimular o fortalecimento da energia eólica no Brasil por meio de novas 
parcerias e projetos que também visam o desenvolvimento econômico da região. 

Case: GE

* Segundo a Associação 
Brasileira de Energia Eólica 
(ABEEólica), a capacidade 
atual (Junho de 2015) de 
geração de energia eólica no 
Brasil é de 6,5 gigawatt (GW)

da geração potencial 
de energia eólica no 
Brasil se faz por meio 
das tecnologias da GE

30%

COmUNIDADE

Estude a comunidade onde sua organização está inserida e pense a inovação voltada para 
suas especificidades. Avalie os potenciais de mercado na esfera da sustentabilidade na hora 
de investir no desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

inovação

A Votorantim Cimentos abriu mão de patente depois de investir em inovação por mais de uma 
década para substituição de clínquer no cimento, elemento responsável por 90% das emissões de 
Gases de Efeito Estufa do setor. O objetivo da decisão é estimular o mercado a adotar a inovação. 
O projeto iniciou para atender à demanda por cimento das usinas hidroelétricas de Jirau e Santo 
Antônio e tinha como desafio superar dificuldades como a distância dos empreendimentos em 
relação às unidades produtivas existentes, carência de fornecedores e de mão-de obra qualificada, 
escassez de calcário e outros insumos e a localização em plena região amazônica. Foi instalada uma 
fábrica de cimento pozolânico, em Porto Velho, viabilizada a partir da introdução de inovações de 
domínio da calcinação de argila para produção de pozolana, material que substitui 35% do clínquer 
presente no cimento por pozolana artificial, produzida a partir de argila disponível na região. Foi 
necessário também o desenvolvimento de um forno para queima da pozolana e de um desenho 
customizado da planta produtiva, visando otimização do processo produtivo e redução de seus 
impactos ambientais.
O cimento pozolânico tem alta alcalinidade, menor porosidade e gera menor liberação de calor, 
sendo mais resistente e de maior durabilidade. A fábrica segue o princípio de contínuo incentivo 
à inovação promovido pela companhia em busca de eficiência, redução de emissões de GEE e 
desenvolvimento de soluções para redução dos impactos socioambientais de suas operações.

Case: Votorantim Cimentos

Redução de
50% nas emissões de CO2

25% no consumo de energia elétrica
10% no consumo de energia térmica
40% no de água
10% na geração de resíduos
6% nos custos de produção  
do cimento pozolânico

de Incremento na 
produtividade, em 
comparação ao 
processo produtivo 
tradicional.

50% 



Com o objetivo de reforçar a inovação como um de seus pilares 
estratégicos, a multinacional francesa Schneider Electric criou em 2014 
o NeoNet, uma iniciativa que estimula a cultura da inovação na empresa 
especialista em gestão de energia e automação. O NeoNet é uma rede 
de colaboradores de diferentes áreas da companhia e todos os níveis 
hierárquicos para estimular o surgimento de novas ideias, enquanto 
fomenta o surgimento de novos líderes com esse foco. A expectativa é 
que a ação forme uma rede sustentável capaz de gerar organicamente 
cerca de 10 novos projetos diferenciados implementados ao ano.

Case: Schneider Electric

A rede partiu da seleção de 10 profissionais, seguindo a premissa da diversidade, 
tanto de áreas de atuação e hierarquia, como de gênero e idade. Quando os 
membros aceitaram o desafio, receberam uma caixa com recomendações de 
artigos, livros e vídeos, além de ingressos para visitar lugares capazes de abrir suas 
mentes e instigá-los a pensar diferente. Durante dois meses, o grupo se reuniu 
para abordar inovação na empresa nas mais diferentes áreas, desde produtos até 
processos, o que resultou em seis ideias de projetos. As propostas foram então 
apresentadas para o Comitê Executivo da companhia, que aprovou três para 
serem implementadas. Foi criada ainda uma estratégia de inovação aberta, na 
qual clientes, consumidores finais, parceiros e especialistas foram inseridos na 
rede para que colaborassem com ideias, críticas e sugestões.

de projetos de inovação foram 
desenvolvidas no primeiro ano do 
NeoNet, sendo que três estão em fase 
de desenvolvimento e implementação

Com o sucesso 
do primeiro ano do 
projeto, o programa foi 
expandido, passando 
a contar com o dobro 
de integrantes.

6 ideias 

CULTURA

Motive a cultura da inovação junto aos seus profissionais. 
Integrar a identidade da organização à inovação com foco no 
desenvolvimento sustentável traz competitividade, ganho de 
mercado e longevidade para o negócio, além de agregar valor à 
marca.  Estimule a contribuição de colaboradores com a criação 
de comitês, sistemas integrados de informações, programas de 
incentivo, mecanismos de feedback, canais para sugestões e eventos.

Processos organizacionais

Além de incentivar 
a participação dos 
colaboradores 
por diferentes 
canais, premie as 
melhores ideias.

Dica

inovação



Para garantir a inovação em seus produtos e processos, a multinacional de cosméticos 
acredita que é importante estimular que todos os colaboradores tenham esse valor 
em suas escolhas. Para fomentar essa ideia, desde 2011 a companhia desenvolve o 
prêmio Beauty ShakerAwards, com foco no público interno. A ação, aberta a todos os 
funcionários, estimula que, em grupos, sejam desenvolvidos projetos com potencial de 
aplicação na operação, em uma das três categorias da premiação: Inovação, Excelência e 
Sustentabilidade.

A seleção dos projetos é realizada em três etapas. Na primeira, um júri composto por 
colaboradores escolhe 40 projetos.  Na semifinal, o Comitê Executivo da L´Oréal Brasil 
escolhe 5 projetos finalistas em cada categoria. Os ganhadores então são escolhidos por 
uma comissão mista formada por um júri externo e membros do Comitê Executivo. 
Os três primeiros colocados em cada categoria ganham um incentivo em dinheiro, que 
somados, totalizam R$ 90 mil. A iniciativa, além de estimular o desenvolvimento de 
projetos inovadores pelos colaboradores, reforça os valores da empresa.

Case:  L’Oréal Brasil

projetos 
inscritos, de 
2011 a 2014

Melhora na qualidade dos 
projetos inscritos, com a 
participação, inclusive, de 
colaboradores do chão 
de fábrica, reforçando a 
capilaridade do projeto.

Mais de

2.100 

fORNECEDORES

O relacionamento com fornecedores é 
fundamental para melhorar a cadeia de valor. 
Defina canais para estímulo da cadeia como um 
todo de forma orgânica. Se seus fornecedores 
adotam práticas sustentáveis, seus produtos e 
serviços ampliam seu espectro sustentável. 

COmUNIqUE

Os resultados obtidos na área de Inovação 
devem ser disseminados internamente 
como forma de estimular a participação de 
todos as equipes no “pensar inovação” de 
forma sustentável. Avalie a comunicação 
dos avanços também para o mercado 
para que mais empresas possam adotar as 
inovações desenvolvidas na sua corporação 
de modo a multiplicar as melhores práticas. 

TRANSPARêNCIA

Ofereça benefícios e/ou serviços que ampliam a sustentabilidade no uso 
ou na entrega do produto ou serviço, educando sobre suas aplicações e 
aumentando a transparência da comunicação sobre eles.

Promova a incubação 
e aceleração das 
ideias inovadoras dos 
empreendedores sociais.

Participe de premiações voltadas ao 
reconhecimento de práticas de Inovação e 
Sustentabilidade e dê visibilidade para os 
diferencias do seu departamento. Participe do 
Relatório de Sustentabilidade da corporação e 
avalie elaborar um relatório específico para a 
área de Inovação. Tenha uma área específica na 
Intranet da empresa e faça informativos sobre 
as melhores práticas e resultados para que os 
colaboradores possam conhecer e divulgar os 
avanços do departamento.

Dica

Dica

inovação



A área de inovação da empresa gestora de abastecimento e manutenção de frotas identificou as 
dificuldades de seus clientes em compreender o que seria uma gestão sustentável de frota, que 
compilasse, por exemplo, informações sobre uso de combustível e fatores de segurança. Com base 
nesse estudo, a Ecofrotas lançou em 2012 o Programa Frota Sustentável, que disponibiliza uma 
plataforma on-line em que o cliente fornece dados e, baseando-se em indicadores mensuráveis 
de desempenho, evolui no processo de gestão das frotas.  Esta é uma solução inédita no mundo, 
apresentada pela primeira vez na Rio +20. 
 
Os indicadores foram desenvolvidos em quatro categorias: gerais, econômicos, ambientais e sociais. 
Eles abordam os temas: política de frotas, estado da tecnologia, viabilidade econômica, direção 
consciente, manutenção dos veículos, emissões de poluentes convencionais e de gases de efeito 
estufa, eficiência energética e segurança. Na primeira fase do processo, as empresas contribuem 
com informações sobre a situação da frota, recebendo notas a cada um dos indicadores citados. 
Depois, são identificadas as oportunidades de melhoria e elaborado um plano de ação que indica o 
que tem de ser feito para que a frota atinja os padrões de sustentabilidade considerados ótimos para 
sua categoria. A última fase inclui a implantação das melhorias. Uma vez concluído o ciclo, é feita 
nova avaliação para sua retomada, o que permite a evolução contínua do processo.

Case:  EcofrotasBENChmARk

Busque referências na hora de planejar a atuação do 
departamento. Visite outras empresas, participe de conferências, 
seminários, congressos, workshops e eventos para discutir 
as dificuldades e avanços do seu setor na área de Inovação e 
Sustentabilidade. Participe de associações e entidades setoriais e 
integre o debate com outras organizações. Estar bem informado 
sobre práticas e resultados é um passo adiante.

CLIENTES

Conheça bem o cliente na hora de pensar em 
produtos e soluções inovadoras. A Inovação 
sustentável deve atuar com foco na sociedade onde a 
companhia atua e para quem venderá seus produtos e 
serviços. Pense em produtos e serviços customizados 
de acordo com as necessidades da comunidade. 
Busque formas de ouvir seus anseios e expectativas.

inovação

24 clientes
impactados

19.756 1.615

veículos leves veículos pesados 
administrados pela Ecofrotas

44%
a menos de emissão de gases de 
efeito estufa, além de redução de 
acidentes e custos com a frota



• Incentive os colaboradores a tirarem o carregador de celular da tomada quando não estiverem 
usando e desliguem os computadores quando forem para casa. Carregadores continuam 
carregando enquanto plugados, desperdiçando energia. Estima-se que apenas 5% da energia 
utilizada pelos carregadores é de fato usada. E a cada 1 milhão de pessoas que deixa o 
computador ligado, 45 mil toneladas a mais de gás carbônico é lançado na nossa atmosfera.

O DIA A DIA

Estimule práticas sustentáveis no dia a dia do departamento. Algumas mudanças simples 
de comportamento impactam diretamente a performance sustentável da área e da 
organização como um todo.

• Estimule a prática de carona. A iniciativa motiva o bom relacionamento entre os colaboradores 
e tira veículos da rua. A cada 1 milhão de pessoas que adota a carona, 1,7 milhão de toneladas de 
CO2 deixam de ser emitidos por ano.

• O uso dos elevadores para subir ou descer um ou dois andares é outra opção. Ao escolher as 
escadas, o colaborador economiza energia ao mesmo tempo em que pratica uma atividade física.

• Motive os colaboradores a levarem as práticas de uso eficiente de energia promovidas na 
companhia para suas casas e multiplicá-las para amigos, parentes e vizinhos. Engajamento é 
sempre a palavra-chave para multiplicar o desenvolvimento sustentável.

• Escolha canecas ou copos de vidro aos descartáveis, mesmo em cenários de crise de água. 
A produção desses materiais consome mais água do que lavá-los.

CULTURA

Da mesma forma como a escolha de matérias-primas é a base da sustentabilidade de 
um produto. A embalagem deve ser desenvolvida pensando na premissa de impacto 
ambiental, desde a escolha dos insumos, processo industrial e descarte.

EmBALAGENS

mODELO SISTêmICO

Entendendo a embalagem como produto, é importante pensar o desenvolvimento 
de ambos de forma integrada. Crie um modelo sistêmico para desenvolvimento, 
com foco em ecodesign. Defina guidelines com temas transversais para aplicação 
nas duas frentes. Considere desde redução da quantidade de materiais, uso máximo 
de recursos naturais renováveis, exploração da biodiversidade, entre outros. Analise 
as várias dimensões e mensure a aplicação das melhores práticas em todas elas. 
Avalie o processo como um todo.

inovação



mENOS é mAIS

Lembre-se que a embalagem também é um produto de consumo, 
mesmo que indiretamente. Funcionalidade e durabilidade são 
indicadores importantes de desenvolvimento sustentável. Evitar o 
uso excessivo de materiais, como caixas adicionais e revestimentos 
também. Cabe aos departamentos de Inovação pensarem em 
embalagens que possam ser reaproveitadas e no caso de terem de 
ir para o lixo, que tenham usado insumos de eliminação menos 
impactante ao meio ambiente.

Promova a incubação e aceleração 
das ideias inovadoras dos 
empreendedores sociais.

Dica

inovação

O eau de parfum Lilly Essence, lançado em 2006 pela marca O Boticário, 
ganhou nova embalagem em 2014, seguindo o posicionamento do Grupo 
Boticário de oferecer produtos inovadores desenvolvidos com as melhores 
práticas de sustentabilidade, com o compromisso de minimizar riscos e impactos 
sociais e ambientais ao longo de todo o ciclo de vida de seus produtos.

Uma equipe interna e multidisciplinar pesquisou o comportamento dos consumidores 
da fragrância e idealizou um novo design que facilitasse seu manuseio. A quantidade de 
componentes utilizados na embalagem foi reduzida de oito para seis e a válvula com rosca 
e tampa foi excluída, mantendo apenas a borrifadora que, além de visualmente atrativa, 
utiliza um sistema on/off capaz de evitar vazamentos. Para diminuir a quantidade de papel, 
as informações explicativas do Lilly, que antes chegavam ao consumidor em um folheto 
encartado, agora aparecem impressas no cartucho. O resultado é um produto com impacto 
ambiental significativamente reduzido, sem perder suas características de luxo e sofisticação.

Case: O Boticário

* Resultados da ACV (Avaliação do Ciclo  
de Vida) de embalagens do Grupo Boticário.

21% 51%
na quantidade de 
material utilizado

no impacto ambiental*



A Natura busca reforçar sua identidade, marca e performance através da inovação tecnológica 
associada à dimensão de sustentabilidade. Nos últimos cinco anos, a companhia passou a adotar 
o conceito de ecodesign definido pela norma ISO 14006: “Integração dos aspectos ambientais 
na concepção e desenvolvimento de produtos, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais 
adversos ao longo do ciclo de vida do produto”. Com base nesse conceito, a companhia desenvolveu 
novas diretrizes e ferramentas de ecodesign que servem como suporte para a inovação em diversas 
frentes. Aplicando os princípios de ecodesign, as equipes vêm desenvolvendo novos produtos 
destacando atributos de sustentabilidade, em embalagens e formulações, diferenciando os produtos 
Natura em consonância com seus compromissos corporativos. 

Como exemplo de aplicação dessa metodologia, as linhas de perfumes usam exclusivamente 
álcool orgânico, produzido sem agrotóxico e adubos de síntese, e incluem 18 óleos essenciais da 
biodiversidade brasileira produzidos de forma sustentável. Além disso, a Natura lançou em 2015 
as primeiras embalagens de perfumes produzidas no Brasil com vidro reciclado pós-consumo. 
A tecnologia, que vinha sendo estudada desde 2006, poupa a extração de matéria-prima virgem 
e, consequentemente o gasto em transporte e energia, reduz resíduos e emissões de gases de 
efeito estufa e incentiva a reciclagem. Além disso, o uso de material reciclado pós-consumo nas 
embalagens é uma das metas da nova Visão de Sustentabilidade da Natura. Inicialmente, o vidro 
reciclado foi incorporado a partir de 2015 numa média de 20% da massa dos frascos de algumas 
marcas de grande representatividade da empresa, como: Natura Humor, Kaiak clássico, Essencial 
masculino clássico e Natura Ekos Frescor. A expectativa é que ao longo dos próximos anos o 
material vá sendo introduzido em outras marcas e um dos desafios é que, até 2020, seja utilizado no 
mínimo 10% de material reciclado pós-consumo na massa total das embalagens Natura no Brasil.

Case:  Natura

A incorporação de vidro 
reciclado nas embalagens dos 
perfumes reduz a emissão de 
CO2 em 357 toneladas/ano

inovação

1,2% 2,6%

457 toneladas

material reciclado 
pós-consumo na 
massa total das 
embalagens no 
Brasil mais que 
dobrou

de CO2 a menos por ano,  com 
incorporação de vidro na reciclado 
nas embalagens dos perfumes



mETAS E CONTROLES

Inovação é o coração do desenvolvimento de uma organização, tanto na escolha de 
produtos e serviços, quanto na atuação. Ao integrar a sustentabilidade como premissa de 
atuação de departamentos vinculados à inovação, a corporação adota o desenvolvimento 
sustentável na raiz de tudo que nasce ou é atualizado e adaptado dentro da companhia.

Ter metas que integrem a sustentabilidade à inovação impacta diretamente nos níveis de 
sustentabilidade do negócio, atuando diretamente no modelo de negócio. O planejamento 
é o primeiro passo: identificar as diretrizes que já existem e avaliar como implementá-las 
ou melhorar sua aplicação e definir metas que mostrem avanços no desenvolvimento das 
atividades. Nesse momento, é essencial considerar o mapa de fortalezas e vulnerabilidades. 
Conhecer os potenciais de mercado, perfis dos times e os recursos necessários para 
promover mudanças. Tão importante quanto desenhar onde se quer chegar é medir a 
resposta. Os resultados vão direcionar os pontos já alcançados e ajustes de percurso. Com 
esse controle, sua área poderá avaliar se está definitivamente agregando valor ao negócio a 
partir de uma visão mais sustentável ou se precisa fazer novos ajustes. O importante aqui é 
buscar os mecanismos que garantam a efetiva participação do departamento na construção 
de uma empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável de forma orgânica.  
Veja algumas diretrizes que dão suporte para o controle desse trabalho na sua área.

inovação



qUESTIONE-SE

O Programa Inova Sustentabilidade, iniciativa conjunta do Ministério do Meio 
Ambiente, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), destaca alguns indicadores representativos 
que podem servir de modelo para corporações avaliarem os produtos, serviços e 
soluções desenvolvidos pelo departamento.

• Prioriza mão-de-obra local?
• Gera renda social?
• Reduz o consumo de recursos naturais nos processos produtivos?
• Reduz a emissão de gases?
• Reduz o uso de energia por unidade de produto produzido?
• Usa fontes energéticas renováveis?
• Reduz o consumo de água?
• Os resíduos produzidos no processo de fabricação são destinados adequadamente?
• Utiliza resíduos para geração de energia?
• Usa insumos reciclados?
• Reduz a poluição?

Amplie essa lista, vá além de indicadores de tecnologia limpa, considere outros 
critérios mais específicos à sua experiência na sua organização, no seu setor, e avalie 
continuamente onde é possível melhorar para que a Inovação siga no caminho do 
desenvolvimento sustentável.

PLANEJE

A integração da sustentabilidade às diretrizes e processos de Inovação coloca a 
organização em um patamar mais elevado no relacionamento com todos os seus 
stakeholders. Ao adotar o desenvolvimento sustentável como premissa já na criação de 
novos produtos e serviços, a companhia garante uma atuação sustentável e integrada à 
sociedade onde atua. Faça o planejamento da área pensando nas práticas e critérios que 
devem permear a inovação sustentável. Lembre-se do princípio de aumentar a aderência 
de colaboradores, fornecedores, clientes e outros públicos estratégicos e de reduzir custos 
para curto, médio e longo prazos, considerando o desempenho do departamento.

INOVAçãO



INDICADORES E mETAS

Estabeleça indicadores e metas específicas que traduzam questões do 
dia a dia para a geração de resultados eficientes. Identifique os pontos 
estratégicos no seu modelo de negócio de forma a reforçar a visão 
sistêmica da sustentabilidade no departamento de Inovação. Adote 
então métricas e sistemas de gestão para acompanhar os avanços.

Case: 3m

A 3M é fundamentalmente uma empresa de base científica que atua em diversos mercados, com 
produtos de cuidados com a saúde e segurança no tráfego a produtos para escritório, abrasivos e 
adesivos. A companhia chegou a esse patamar seguindo há duas décadas uma métrica de inovação 
própria, chamada New Product Vitality Index (NPVI), ou Índice de Vitalidade de Novos Produtos, 
utilizado para mensurar o crescimento da companhia, medindo a fração das vendas equivalente a 
itens novos. Além de passar por critérios de lucratividade, os produtos frutos de inovação passam 
por critérios de sustentabilidade por meio de uma área responsável pelo estudo de ciclo de vida. Cada 
produto passa por análise sobre o impacto ambiental, desde a matéria-prima, passando pelo processo 
de manufatura, uso pelo cliente até a disposição de resíduos. Para isso é utilizada a ferramenta de LCM 
(Life Cycle Management, ou Gerenciamento de Ciclo de Vida). O processo é feito por especialistas 
em diversas áreas, como, por exemplo, em meio ambiente, toxicologia, segurança e higiene industrial. 
Cada especialista aprova ou faz observações quanto ao ponto que avaliou no LCM, permitindo o 
aprimoramento constante.

De acordo com a política corporativa da empresa, todos os novos produtos devem passar pelo processo. 

Os indicadores devem prever a 
atuação orgânica do departamento no 
desenvolvimento sustentável. Comece 
considerando vetores fundamentais 
como ciclo de vida do produto, insumos 
e processos e vá desdobrando para 
critérios mais específicos e arrojados.

Dica

34% das vendas
no Brasil são obtidas  
a partir das inovações

29% têm atributos de 
sustentabilidade

10% dos lançamentos

é a meta de 
NPVI para ser 
alcançada 
até 2017

40% 
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Ciclo de vida do produto ou serviço
As etapas por que passa o produto, desde sua produção, 
insumos e sua origem, manufatura, distribuição, uso e 
descarte final. São considerados ainda recursos necessá-
rios para o desenvolvimento, como uso de energia, água, 
emissões de gases e demais variáveis do processo.

Comissão mundial sobre o meio Ambiente  
e Desenvolvimento da Organização das  
Nações Unidas
Grupo criado em 1983 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), com o objetivo de examinar as questões críticas e refor-
mular propostas relativas ao meio ambiente, propor novas for-
mas de cooperação internacional de modo a orientar as políticas 
e dar aos indivíduos, organizações voluntárias, empresas, insti-
tutos e governos uma maior compreensão dos problemas exis-
tentes, auxiliando-os e incentivando-os a uma atuação firme. 

Desenvolvimento Sustentável
Conceito usado pela primeira vez em 1987, no Relatório  
Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, significa obter crescimento 
econômico, garantindo a preservação do meio ambiente e o 
desenvolvimento social para gerações futuras. Desenvolvi-
mento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações.

Glossário

Ecoeficiência
União entre economia e eficiência no uso de recursos naturais. 
Tem como objetivo produzir mais e melhor, utilizando menos 
recursos naturais e com menor impacto ambiental, mantendo 
a qualidade dos produtos e serviços. 

Gases de efeito estufa (GEEs)
São gases que absorvem parte da radiação infravermelha 
que reflete da Terra. Dessa forma, não há perda de calor 
para o espaço e o planeta mantém-se aquecido. Os princi-
pais gases são: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), 
Óxido nitroso (N2O), Clorofluorcarbonetos (CFCs), Hidro-
fluorcarbonetos (HFCs), e Hexafluoreto de enxofre (SF6).  

Governança corporativa
Sistema que reúne diretrizes, políticas e práticas de ges-
tão visando otimizar o valor da organização e sua longe-
vidade por meio de princípios como prestação de contas 
(accountability), equidade, transparência e responsabili-
dade corporativa.

Global Reporting initiative (GRi)
Organização holandesa sem fins lucrativos que tem como ob-
jetivo o desenvolvimento e difusão de diretrizes e indicadores 
para a elaboração de relatórios de sustentabilidade. Os critérios 
são usados globalmente e o modelo é bastante adotado tam-
bém no Brasil.
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impacto Ambiental
Alterações provocadas no meio ambiente  
pelas atividades humanas.  

lei do Bem
A lei 11.196/05, também chamada de Lei do Bem, cria 
concessão de incentivos fiscais a pessoas jurídicas que rea-
lizam pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. 
Considera-se inovação tecnológica: a “concepção de novo 
produto ou processo de fabricação, bem como a agregação 
de novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 
competitividade no mercado”. Podem usar a lei empresas 
em regime no Lucro Real, com Lucro Fiscal, com regula-
ridade fiscal por meio da emissão da CND ou CPD-EN e 
que investem em Pesquisa e Desenvolvimento. O conceito 
de P&D é subdividido em três grupos:

Pesquisa básica ou fundamental: trabalhos experimentais ou 
teóricos realizados principalmente com o objetivo de adquirir 
novos conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos 
e fatos observáveis, sem considerar um aplicativo ou um uso 
em particular.

Pesquisa aplicada:  trabalhos originais com finalidade de 
aquisição de novos conhecimentos; dirigida principalmente a 
um objetivo ou um determinado propósito prático.

Desenvolvimento experimental:  trabalhos sistemáticos, ba-
seados em conhecimentos pré-existentes, obtidos por meio de 
pesquisa e/ou experiência prática, tendo em vista a fabricação 
de novos materiais, produtos ou dispositivos, processos, siste-
mas e serviços ou melhorar consideravelmente os já existentes

Licença social: É a concessão que vem da própria da 
sociedade, e não somente dos órgãos oficiais, para ins-
talação e funcionamento de um determinado projeto. 
Adquirida por meio de diálogo constante, é etapa fun-
damental de qualquer gestão empresarial, uma forma de 
a companhia de apresentar, de modo transparente, o que 
faz, o resultado e qual o benefício aos cidadãos. Confian-
ça e legitimidade são os principais ganhos da companhia 
junto a seus stakeholders.

Pegada de carbono
Pegada de carbono é a medida do impacto das atividades 
humanas sobre as emissões de gases do efeito estufa, ou seja, 
condiz com a quantidade de dióxido de carbono equivalente 
liberada na realização de cada atividade.

Protocolo GEE (GHG Protocol)
Desenvolvido pelo World Resources Institute e o World 
Business Council for Sustainable Development, trata-se 
do padrão internacional de contabilidade das emissões de 
gases de efeito estufa.

Relatório de Sustentabilidade
Ferramenta de gestão e de comunicação do desempenho eco-
nômico, social e ambiental da companhia. Indica a transpa-
rência diante dos públicos de relacionamentos. O documen-
to pode ser produzido de acordo com os padrões do modelo 
Global Reporting Initiative (GRI), apresentando as iniciativas 
anuais em três âmbitos: social, ambiental e econômico.

Seis Dimensões da Sustentabilidade
Também chamado Modelo Nórdico, refere-se ao entendimen-
to da sustentabilidade em seis esferas: econômica, ambiental 
social, cultural, política e espiritualidade. Nasceu com o nome 

“Paradigma do Equilíbrio Civilizatório” e destaca na esfera es-
piritualidade, antes chamada “interacional”, o aspecto indivi-
dual nas tomadas de decisão que impactam o todo. 

Sistemas de Gestão
Estrutura para gerenciar e continuamente melhorar as po-
líticas, procedimentos e processos da organização. Integra 
qualidade, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e 
responsabilidade social conforme características, atividades e 
necessidades de cada companhia.  

Stakeholders
Termo em inglês formado pelas palavras stake (interesse, par-
ticipação) e holder (portador). Refere-se às partes que influen-
ciam ou são influenciadas pela operação e resultados de uma 
organização. São os públicos de relacionamento, como acio-
nistas, colaboradores, clientes, lideranças sociais, instituições 
governamentais etc.

marketing verde
Conjunto de soluções que possibilitam e ajudam a promover 
o uso sustentável dos recursos naturais, com o objetivo de re-
duzir impacto, diminuindo o desperdício. Um dos principais 
conceitos da tecnologia limpa é a rede inteligente (smartgrid), 
que prevê o uso da infraestrutura e da tecnologia da informa-
ção na criação de sistemas que promovam a eficiência na gera-
ção, distribuição e consumo dos recursos naturais.

Tecido Social
Conceito que expressa as relações entre os diferentes atores 
de uma cidade, empresas, órgão públicos, entidades seto-
riais, ONGs e as pessoas, implicando indivíduos, coletivi-
dade e poder. Também chamado de malha social, integra os 
indivíduos em uma espécie de teia em contínua mudança e 
reorganização. O conceito evidencia a integração também 
de papeis: um cidadão é um empregado e um consumidor 
em potencial.

Transparência
Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibi-
lizar para as partes interessadas as informações que sejam de 
seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 
leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um 
clima de confiança tanto internamente quanto nas relações da 
empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro. Deve contemplar também os demais 
fatores, inclusive intangíveis, que norteiam a ação gerencial e 
que conduzem à criação de valor.

Triple Bottom Line ou  
People, Profit and Planet
Refere-se ao entendimento da sustentabilidade no modelo 
de tripé formado por três pilares – econômico, ambiental e 
social, em que todos devem ser considerados com o mesmo 
nível de importância. 
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