Iniciativas Empresariais do FGVces
Capacitação em Valoração e Gestão de Serviços Ecossistêmicos
A capacitação tem como objetivos promover:
• Compreensão das relações entre os serviços ecossistêmicos e os negócios.
• Apresentação e discussão dos conceitos e exemplos práticos e casos empresariais
de como serviços ecossistêmicos se relacionam com os negócios.
• Aprofundar em métodos de valoração (DEVESE 2.0 e DESEC 1.0), gestão (Natural
Capital Protocol) e relato (DEREA 1.0) de serviços ecossistêmicos no contexto
empresarial.
• Apropriação de métodos e ferramentas para realização de valoração de serviços
ecossistêmicos.
• Reflexão crítica sobre os usos resultados da valoração de serviços ecossistêmicos
como subsídio para a tomada de decisão.

A capacitação é destinada, principalmente, aos profissionais que atuam em empresas de qualquer
setor ou porte e ou profissionais e interessados na abordagem de serviços ecossistêmicos.
Carga horária total: 16h.
Sendo
atividades síncronas: 10h
atividades assíncronas: 6h
As sessões síncronas enfocarão as relações da agenda – suas características, conceitos e noções centrais
– com organizações e negócios. As atividades assíncronas abrangerão exercícios individuais e em grupos
a fim de combinar teoria e prática e sessões para esclarecimentos e/ou aprofundamento de questões
de interesse do grupo. A agenda abaixo é uma proposta de estrutura e conteúdo.

09h00

Dia 1 – Conceitos e relação com os negócios
Boas vindas

9h30

Módulo 1: Por que de tudo isso?

10h10

Intervalo

10h30

Módulo 2: Conceitos

11h00

Módulo 3: Relação com os negócios

11h40

Módulo 4: Ferramentas de gestão empresarial de SE

12h00

Encerramento da manhã

16h00

Sessão conjunta

17h00

Encerramento dia 1
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Dia 2 – Valoração de Serviços Ecossistêmicos
09h00

Revisão

9h15

Módulo 5: Valoração de SE: abordagens e métodos

10h10

Intervalo

10h40

Módulo 6: Aplicação valoração monetária de SE

11h20

Módulo 7: Valoração não monetária de SEC

12h00

Encerramento da manhã

16h00

Sessão conjunta

17h00

Encerramento dia 2

09h00

Revisão

9h15

Módulo 8: Valoração e finanças

10h10

Intervalo

10h40

Módulo 9: SE na gestão empresarial

11h10

Módulo 10: Casos empresariais

12h00

Encerramento da manhã

16h00

Sessão conjunta

17h00

Encerramento dia 3

Dia 3 – SE nas decisões do negócio
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