PROJETO MEBB 2013

Diagnóstico dos membros
1. Gestão empresarial:
• Análise dos Indicadores do MEBB (2012)
2. Pesquisa – “Como podemos apoiar os membros da melhor
forma a avançar na agenda de negócios e biodiversidade?”:
• Temas de interesse
• Forma de Abordagem
• Diferenças setoriais
• Desafios e oportunidades

Indicadores do MEBB

Construção e aplicação
1. Processo participativo com início em 2011
2. Consulta pública
3. 51 indicadores
•
•
•
•

Política
Boas Práticas
Cadeia de Valor
Repartição de Benefícios

4. Aplicação via plataforma google
5. 1 mês para preenchimento

Construção

Aplicação dos indicadores
29 empresas = 41% do MEBB
AFG Consultores
Alcoa Alumínio
Amata
Ambiensys Gestão Amb.
Atina - Ativos Naturais
Beraca Sabara
Biofílica
Café Faraó
Croda do Brasil
Dannemann

Fibria Celulose
Firmenich
Furnas Centrais Elétricas
Givaudan do Brasil
Grupo Centroflora
Klabin
Meliá Hotels International
Native Produtos Orgânicos
Natura
Natureza em Foco

SAMA Minerações
Samarco Mineração
Solabia Biotecnologica
Jequiti Cosméticos
Suzano Papel e Celulose
TozziniFreire Advogados
Unilever
Vale
Walmart Brasil

Resultados: POLÍTICA
1) A empresa considera os princípios da Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB) nos documentos normativos que definem sua(s) política(s)
e/ou diretriz(es) interna(s)?

Sim

48%

Não

10%

Em
desenvolvimento

31%

Other

10%

Há necessidade de auxílio no engajamento da alta gestão?

Resultados: POLÍTICA
• 69% Criaram comitês específicos ou estruturou áreas/equipes que tratam
do tema Biodiversidade na organização
• 76 % Consideram a conservação e uso sustentável da biodiversidade na
estratégia de negócios da empresa
• 79 % Mobilizaram recursos da organização (pessoas, orçamento, etc) para
desenvolvimento de ações não compulsórias relacionadas à conservação e
uso sustentável da biodiversidade? Melhoria: quantos % do investimento
da empresa vai para esta agenda?
• Apenas 45% Possuem mecanismos formais adicionais para monitorar e
controlar os impactos na biodiversidade e a efetividade de suas ações para e
mitigação dos mesmos e 21% não se aplica
• 31% não transformam conhecimento privado em informação pública
disponibilizando informações sobre conservação e uso sustentável da
biodiversidade à sociedade

Resultados: BOAS PRÁTICAS
25) Mantém Áreas Protegidas Próprias?

26) Ajuda a manter áreas protegidas
públicas (Unidades de Conservação)?

Sim

48%

Sim

59%

Não

21%

Não

14%

Não se aplica

31%

Não se aplica

28%

É interessante ter a área total protegida pelas empresas?

Resultados: CADEIA DE VALOR
A empresa mapeia e classifica seus fornecedores críticos incluindo como critérios:

30) Impactos positivos e negativos decorrentes de suas atividades operacionais,
incluindo operações logísticas, sobre a biodiversidade?

Sim

34%

Não

41%

Não se aplica

24%

O MEBB deveria trabalhar engajamento de mais empresas via cadeia de
valor em 2013?

Resultados: CADEIA DE VALOR
• 86% dão preferência para a compra de produtos certificados e/ou que
tenham suas cadeias de abastecimento verificadas quanto à origem dos
insumos derivados da biodiversidade ou à adoção de práticas sustentáveis
• Apenas 55% Avaliam se o processo de produção ou a composição dos
principais produtos adquiridos impacta diretamente a biodiversidade

• Apenas 34% valorizam e incentivam os fornecedores que contribuem para
a conservação e uso sustentável da biodiversidade em sua política de
remuneração.
• 62% Promovem o engajamento de seus fornecedores e clientes para a
conservação e uso sustentável da biodiversidade – (De que forma?)
Compartilhar boas práticas com MEBB!!!
• Apenas 38% avaliam os impactos de suas atividades na biodiversidade
considerando o ciclo de vida de seus produtos (produção e consumo) - Mais
importante conhecer seu produto 1º (antes da cadeia)

Resultados gerais e conclusões
1. Pouco aplicável para empresas de serviços
2. Das que responderam: 55% das que responderam fazem uso direto
3. Das que responderam: 34% têm a biodiversidade no cerne do negócio
4. Em geral, as empresas que responderam estão bem no tema: isso mostra
que o MEBB é composto por empresas já engajadas em sua maioria (75%
para cima: sim + em desenvolvimento)
5. Boa parte das respostas por empresas que: uso direto, impacto direto
e/ou biodiversidade no cerne do negócio.

6. 41% das empresas do MEBB responderam: as demais estão engajadas
nesta agenda?

Próximos passos: Reunião do MEBB sobre indicadores
(análise, melhorias e propostas para 2013) – 26/02 manhã

Abertura para esclarecimento de
dúvidas e contribuições ao
processo

Pesquisa:
Temas e demandas relacionados a
negócios e biodiversidade para 2013
e 2014

Informações Gerais

Pesquisa realizada de 16/01 a
01/02/2013 atraves do sistema Survey
Monkey

Resultados – Perfil dos respondentes*
39 respondentes, sendo:

-

10 de Cosméticos;
4 de Farmacêuticos;
8 de Alimentos;
1 de Varejo;
2 de Mineração;
2 de Energético;
3 de Papel e celulose;
5 de Serviços;
5 ONGs;
0 de Educação;
11 de Outros**

* A somatória das respostas excede o total de respondentes porque era possível escolher mais de uma opção na hora da resposta;
**Higiene e Saúde, Florestal, Especialidades Químicas, Gestão de Florestas por meio de pagamento por serviços ambientais,
Sustentabilidade, Casa de Fragrancia, Serviços de Propriedade Intelectual, Advocacia, Embalagens e Saneantes.

Resultados – Temas Destaque
Envolvimento
do MEBB em
diversas
atividades do
tema

Temas
destaque do
questionário

Resultados – Enfoque*
“O papel e posicionamento do
setor privado é imprescindível
para influenciar favoravelmente
as PP ambientais.”

* A somatória das respostas excede 100% porque era possível escolher mais de uma opção na resposta

Resultados – Abordagem*
“Construir
posicionamentos
setoriais a partir de
debates/mesas
redondas agrega mais
valor nestes temas”

53,8% dos
respondentes
solicitam 4 ou mais
eventos anuais para os
temas escolhido

* A somatória das respostas excede 100% porque era possível escolher mais de uma opção na resposta

Abertura para o Diálogo
Considerações e Demandas dos membros
• Análise dos temas escolhidos foi feita sem filtros
• Como devemos conduzir o refino dessas análises a partir de agora?
 É interessante ser realizada uma análise por setor?
 Fazemos uma nova pesquisa para aprofundar os temas prioritários?
• Este estudo faz parte de um processo de diagnóstico das demandas dos
membros dos MEBB para um melhor planejamento das ações futuras do
Movimento: AMPLIAR OS AVANÇOS E OTIMIZAR RESULTADOS
• Os resultados serão disponibilizados na íntegra em Breve no site do MEBB

Proposta de Plano de Ações 2013

Estratégia

Comunicação

Capacitação

Engajamento

Relacionamento

Visão de Longo
Prazo

Estratégia

Comunicação

Capacitação

Engajamento

2013

Relacionamento

Visão de Longo
Prazo

Estratégia
Práticas Empresariais

Comunicação

Capacitação

Políticas Públicas

Engajamento

Foco 2013 - equilíbrio

Relacionamento

Visão de Longo
Prazo

Estratégia

Comunicação

Capacitação

Engajamento

2013 - 2017

Relacionamento

Visão de Longo
Prazo

Estratégia
Fortalecimento do MEBB

Comunicação

Capacitação

Engajamento

2013 - 2017

Relacionamento

Visão de Longo
Prazo

Foco

Novos modelos de negócios baseados
na conservação e uso sustentável da
biodiversidade com repartição justa e
equitativa de benefícios

Resultados Esperados
em 2013

Práticas Empresariais (PE)
Indicadores de gestão da biodiversidade preenchidos por
100% das empresas do MEBB.

Empresas investindo no desenvolvimento tecnológico da
biodiversidade brasileira por meio de parcerias.
Guia de referência (roadmap) para gestão empresarial e
negócios sustentáveis que considere a conservação da
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em sua cadeia
de fornecimento produzido e aplicado.

Práticas
Empresariais

Políticas
Públicas

Políticas Públicas (PP)
Novo marco legal de ABS aprovado e regulamentado, que
garanta a preservação das espécies, os direitos das
comunidades e estimule negócios sustentáveis com
segurança jurídica as partes.
Ratificação do Protocolo de Nagoya
“Tropicalização” do Plano Estratégico 2011-2020 da CDB
com estabelecimento de Metas Nacionais de Biodiversidade

Fortalecimento do MEBB
Maior engajamento dos membros: trabalhos mais aplicados
relacionados a práticas empresariais e visitas de campo para
troca de experiências

Aumento da visibilidade do MEBB na mídia pela maior
geração de conteúdo e notícias: PP e PE
Aumento da visibilidade das empresas membros do MEBB:
divulgação das ações do Movimento e dos membros

Após análise dos
indicadores e pesquisa...

Temas a serem trabalhados em 2013
- Uso sustentável da biodiversidade
- Acesso e Repartição de Benefícios (ABS)
- Conservação da Biodiversidade
- Valoração econômica da biodiversidade/SE
- Riscos e oportunidades ligados à biodiversidade/SE
- Impactos dos produtos/serviços na biodiversidade e SE
- Cadeia de fornecimento

Pesquisa
Indicadores do MEBB

Projeto 2013 X Demandas
- Uso sustentável da biodiversidade – PE e PP
- Acesso e Repartição de Benefícios (ABS) – PP

- Conservação da Biodiversidade
- Valoração econômica da biodiversidade/SE
- Riscos e oportunidades ligados à biodiversidade/SE - PE
- Impactos dos produtos/serviços na biodiversidade e SE - PE
- Cadeia de fornecimento - PE
Pesquisa
Indicadores do MEBB

Projeto 2013 X Demandas
Uso sustentável da biodiversidade
Maior Foco

Acesso e Repartição de Benefícios (ABS)
Marco legal e Protocolo de Nagoya
+
Desenvolvimento Tecnológico

Projeto 2013 X Demandas
Práticas empresariais
-

Riscos e oportunidades ligados à
biodiversidade/SE - PE

-

Impactos dos produtos/serviços na
biodiversidade e SE - PE

-

Cadeia de fornecimento - PE

Guia de Referência
+
Indicadores
+
Desenvolvimento Tecnológico

Suficiente?

Projeto 2013 X Demandas
- Conservação da Biodiversidade (qual foco?)
- Valoração econômica da biodiversidade/SE

Nenhuma atividade proposta

Projeto 2013 X Demandas

“Tropicalização” do Plano Estratégico
2011-2020 da CDB com estabelecimento
de Metas Nacionais de Biodiversidade
Práticas Empresariais

Queremos ouvir vocês
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concordam com os temas priorizados?
E com o enfoque? (PE x PP; mesas e debates)
Concordam com os resultados propostos?
Quais os grandes desafios?
O que falta no MEBB?
Como podemos ajudá-los a avançar?
Outras questões....

Atividades
em 2013

POLÍTICAS PÚBLICAS
Acesso ao Patrimônio Genético e Repartição de Benefícios – ABS
Resultados

Atividades

Políticas Públicas de Incentivo a conservação e Uso sustentável da biodiversidade com
repartição justa e equitativa de benefícios
- 2 Seminários junto a outras associações empresariais para discutir a MP
e fortalecer o posicionamento do setor
Encaminhamento de novo marco legal sobre
-Construir junto a outros setores uma estratégia de capacitação dos
ABS ao Congresso e Aprovação da MP na
agentes do legislativo para o tema.
Câmara dos Deputados e no Senado Federal .
-Articulação com o MMA e outros atores-chave em Brasília
- Identificar os pontos críticos de questionamento da ratificação
- Produzir estudo que esclareça os impactos positivos da ratificação
Ratificação do Protocolo de Nagoya

- Produzir posicionamento de apoio a ratificação
-Articulação com o MMA e outros atores-chave em Brasília

POLÍTICAS PÚBLICAS
Metas Nacionais de Biodiversidade
Resultados

Atividades

Políticas Públicas de Incentivo a conservação e Uso sustentável da biodiversidade com
repartição justa e equitativa de benefícios
- Apoiar a IUCN na criação do Painel Bio
“Tropicalização” do Plano Estratégico 20112020 da CDB com estabelecimento de Metas - Articular com o MMA a participação do setor empresarial na elaboração
do Plano de Ação
Nacionais de Biodiversidade
- Engajar o setor empresarial para participar do processo

PRÁTICAS EMPRESARIAIS
Resultados

Atividades

Novos modelos de negócios: Incentivo a conservação e Uso sustentável da biodiversidade com
repartição justa e equitativa de benefícios
Mapeamento das prioridades dos membros do MEBB para definição de
conteúdos e metodologia e aplicação do guia.
Levantamento de material didático e orientações já produzidos, inclusive
internacionais, sobre gestão empresarial e novos modelos de negócios :
foco no trabalho na cadeia de valor.
Guia de referência (roadmap) para gestão
empresarial e negócios sustentáveis que
considere a conservação da biodiversidade e
dos serviços ecossistêmicos em sua cadeia de
fornecimento produzido e aplicado

Realização de Reuniões de trabalho para alinhamento estratégico e
definição do conteúdo e das linhas metodológicas do guia.
Elaboração do guia: material de comunicação bem elaborado (plataforma
virtual interativa ou vídeo) - bem visual, sem textos enormes ou publicação
em papel

Divulgação do manual
Articulação de parceria com o SEBRAE para adaptação do manual para
micro e pequenas empresas (a produção será apenas em 2014)

PRÁTICAS EMPRESARIAIS
Resultados

Atividades

Novos modelos de negócios: Incentivo a conservação e Uso sustentável da biodiversidade com
repartição justa e equitativa de benefícios

Empresas investindo no desenvolvimento
tecnológico da biodiversidade brasileira por
meio de parcerias.

Indicadores de gestão da biodiversidade
preenchidos por 100% das empresas do MEBB

Mapear oportunidades junto aos gestores ambientais estaduais e
nacionais.
Assinatura de Termo de Cooperação com SMA do Estado de SP (Comissão
paulista de Biodiversidade)
Articulação entre empresas e governo do estado para desenvolvimento de
pesquisas de espécies da biodiversidade brasileira
Monitorar o preenchimento dos indicadores , analisar e divulgar os
relatórios do grupo.
Planejar as ações com base nos resultados de 2012.

OUTRAS AÇÕES
Comunicação

Atividade

Implementação

Site

Gerenciamento do site

2013 (ano todo)

Assessoria de
imprensa

Divulgar o MEBB nos veículos de comunicação
especializados (mídia em geral)

2013 (ano todo)

Jornalistas

Articular com Aberje e outras organizações a
capacitação de jornalistas para o tema
biodiversidade e negócios

2013

Contato com as assessorias de imprensa dos
membros para divulgação do MEBB: membro
MEBB

2013 (ano todo)

Membro MEBB:
divulgação do
movimento
Visitas de campo

Atividade

Implementação

Visita s a empresas
do MEBB: aberta
aos membros

1ª. Visita à Native – duração de 1 dia inteiro
para conhecer seu modo inovador de
produção

Maio

Site

Gerenci a mento do s i te

Assessoria de imprensa

As s es s ori a de i mprens a

Mídia

Arti cul a r com Aberje e outra s orga ni za ções a ca pa ci ta çã o de jorna l i s ta s pa ra o
tema bi odi vers i da de e negóci os

Políticas Públicas
Aprovação de novo marco legal
sobre ABS na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal

Semi ná ri os junto a outra s a s s oci a ções empres a ri a i s pa ra di s cuti r a propos ta e
forta l ecer o pos i ci ona mento do s etor
Cons trui r junto a outros s etores uma es tra tégi a de ca pa ci ta çã o dos a gentes do
l egi s l a ti vo pa ra o tema .
Arti cul a çã o com o MMA e outros a tores -cha ve em Bra s íl i a
Identi fi ca r os pontos críti cos de ques ti ona mento da ra ti fi ca çã o

Ratificação do Protocolo de
Nagoya

Produzi r es tudo que es cl a reça os i mpa ctos pos i ti vos da ra ti fi ca çã o
Produzi r pos i ci ona mento de a poi o a ra ti fi ca çã o
Arti cul a çã o com o MMA e outros a tores -cha ve em Bra s íl i a

“Tropicalização” do Plano
Estratégico 2011-2020 da CDB
com estabelecimento de Metas
Nacionais de Biodiversidade

Apoi a r a IUCN na cri a çã o do Pa i nel Bi o
Arti cul a r com o MMA a pa rti ci pa çã o do s etor empres a ri a l na el a bora çã o do Pl a no
de Açã o

Práticas Empresariais
Monitoramento dos
compromissos

Apl i ca çã o dos i ndi ca dores em 2013
Aná l i s e compa rta ti va a os res ul ta dos dos i ndi ca dores a pl i ca dos em 2012 e s ervi r de
ba s e pa ra l a neja mento em 2013
Ma pea mento da s pri ori da des dos membros do MEBB pa ra defi ni çã o de conteúdos
e metodol ogi a e a pl i ca çã o do gui a

Guia de referência (roadmap)
para gestão empresarial e
negócios sustentáveis que
considere a conservação da
biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos em sua cadeia de
fornecimento produzido e
aplicado

Leva nta mento de ma teri a l di dá ti co e ori enta ções já produzi dos , i ncl us i ve
i nterna ci ona i s , s obre ges tã o empres a ri a l e novos model os de negóci os : foco no
tra ba l ho na ca dei a de va l or
Rea l i za çã o de Reuni ões de tra ba l ho pa ra a l i nha mento es tra tégi co e defi ni çã o do
conteúdo e da s l i nha s metodol ógi ca s do gui a
El a bora çã o do gui a : ma teri a l de comuni ca çã o bem el a bora do (pl a ta forma vi rtua l
i ntera ti va ou vídeo) - bem vi s ua l , s em textos enormes ou publ i ca çã o em pa pel
Di vul ga çã o do ma nua l
Arti cul a çã o de pa rceri a com o SEBRAE pa ra a da pta çã o do ma nua l pa ra mi cro e
pequena s empres a s (a produçã o s erá a pena s em 2014)
Ma pea r oportuni da des junto a os ges tores a mbi enta i s es ta dua i s e na ci ona i s .

Empresas investindo no
As s i na tura de Termo de Coopera çã o com SMA do Es ta do de SP (Comi s s ã o Pa ul i s ta
desenvolvimento tecnológico da
de Bi odi vers i da de)
biodiversidade brasileira por
Arti cul a çã o entre empres a s e governo do es ta do pa ra des envol vi mento de
meio de parcerias
pes qui s a s de es péci es da bi odi vers i da de bra s i l ei ra

Plenária 2013
Evento e Plenária

Pl ená ri a pa ra el ei çã o da nova s ecreta ri a executi va e Comi tê executi vo pel o próxi mo
período de 2 a nos e evento pa ra l a nça mento do gui a de referênci a

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Comunicação

Janeiro

ATIVIDADES MEB 2013

ORÇAMENTO E PATROCÍNIO
15 empresas

Cota por empresa: R$ 25.000,00
VALORES ORÇADOS
RECEITAS
PATROCÍNIOS
RECEITA ANO ANTERIOR (2011)
RECEITA LÍQUIDA

CUSTOS DIRETOS
FOLHA DE PAGAMENTO
Secretaria Executiva
GUIA DE REFERÊNCIA (ROADMAP)
Consultoria para elaboração
Criação produto de comunicação
REPRESENTAÇÃO / EVENTOS
Representação
Representação no Marco Regulatório
Eventos / Reuniões de Trabalho
Consultoria reunião de trabalho Nagoya
COMUNICAÇÃO/PUBLICAÇÕES
Assessoria De Imprensa
Site: criação de banners

JAN/13

FEV/13

0

87.500
87.500

17.467
11.367
11.367
-

1.500
1.500
-

MAR/13

ABR/13

MAI/13

JUN/13

0

100.000
100.000

21.467
11.367
11.367
-

22.263
12.163
12.163
-

24.763
12.163
12.163
-

44.763
12.163
12.163
25.000
25.000

5.000
1.500
1.500
2.000

5.000
1.500
1.500
2.000

8.000
1.500
1.500

-

0

100.000
100.000

JUL/13

AGO/13

0

87500
87.500

SET/13

OUT/13

NOV/13

DEZ/13

-

-

-

-

TOTAL
375.000
-

0

0

0

0

375.000

36.763
12.163
12.163
15.000

19.763
12.163
12.163
-

44.763
12.163
12.163
25.000
25.000

21.763
12.163
12.163
-

19.763
12.163
12.163
-

19.763
12.163
12.163
-

30.263
12.163
12.163
-

3.000
1.500
1.500
-

15.000
5.000
1.500
1.500
2.000

3.000
1.500
1.500
-

3.000
1.500
1.500
-

5.000
1.500
1.500
2.000

3.000
1.500
1.500
-

3.000
1.500
1.500

13.000
1.500
1.500
10.000

323.563
144.363
144.363
65.000
50.000
15.000
57.500
18.000
16.500
18.000

4.600
4.600
-

4.600
4.600
-

4.600
4.600

4.600
4.600
-

4.600
4.600
-

4.600
4.600
-

4.600
4.600
-

5.100
4.600
500

56.700
55.200
1.500

4.600
4.600
-

5.100
4.600
500

5.100
4.600
500

5.000
4.600
4.600
-

TAXA ADMINISTRATIVA DO ETHOS
TOTAL DOS CUSTOS

2.620
2.620
20.087

3.220
3.220
24.687

3.339
3.339
25.602

3.714
3.714
28.477

6.714
6.714
51.477

5.514
5.514
42.277

2.964
2.964
22.727

6.714
6.714
51.477

3.264
3.264
25.027

2.964
2.964
22.727

2.964
2.964
22.727

4.539
4.539
34.802

48.534
48.534
372.097

RESERVA

33.745

(16.255)

247.990

17.465

88.015

(129.282)

(84.485)

(17.445)

(26.357)

(55.855)

(27.967)

(17.445)

2.903

CUSTOS INDIRETOS

CONTAMOS COM SUA CONTRIBUIÇÃO
PARA AS AÇÕES DO MEBB EM 2013
Mais informações e detalhes sobre o projeto:
Tatiana Trevisan (Secretária Executiva do MEBB)
Email: secretariaexecutiva@mebbrasil.org.br
tatiana@ethos.org.br
www.mebbrasil.org.br

MUITO OBRIGADO!!!

