ANTROPO
CAPACIDADES HUMANAS PARA SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA

“As mudanças das quais seremos chamados a participar
no futuro serão ao mesmo tempo profundamente
pessoais e inerentemente sistêmicas.”
Peter Senge [et al., 2004]

SER EM 2020
Dois mil e vinte, um ano atípico, intenso, incerto,
atravessado e transformado pela pandemia da COVID19, que desvelou a complexidade dos sistemas
socioambientais e econômicos dos quais somos parte.
A pandemia aproximou ainda mais os(as) participantes
do ciclo de 2020 das Iniciativas Empresariais das
provocações trazidas pela época geológica do
Antropoceno, mote deste ciclo, que evidencia o ser
humano ora como agente poderoso de transformação
do ambiente, ora vulnerável e interdependente em
relação às forças naturais. O Antropoceno nos convoca
a ações para transformação da economia e das
organizações em prol de relações de produção e
consumo capazes de atender às necessidades
prementes da sociedade, respeitando os limites
planetários e criando relações sociais mais justas e
igualitárias.
Cada um e uma de nós experimentou agir com o
imperativo da urgência, a colaborar por uma mudança

necessária, olhar com empatia para as pessoas e
considerar cautelosamente suas necessidades;
experimentamos a pausa e reorganização forçadas.
Reconhecemos, então, nossas incompletudes, nossos
não-saberes diante do incerto e do desconhecido
emergente. Como pessoas e profissionais que atuam
nas áreas de sustentabilidade, nos perguntamos
diversas vezes “como atuar a partir de agora, diante do
agora e com o agora” e fomos demandadas e
demandados a ser ponte entre stakeholders, repensar
e reforçar estratégias de sustentabilidade, criar novos
caminhos, fortalecer relações e a assumir novos
projetos sociais.
Nos encontros online das Iniciativas Empresariais ficou
claro que acessar informações e conhecimentos
formais sobre sustentabilidade não é suficiente diante
da complexidade que vivemos, apesar de necessário
para responder aos desafios atuais.
Aos conhecimentos sobre sustentabilidade, os
encontros somaram conhecimentos e uma formação
voltados ao agir para sustentabilidade, lançando luz
aos(às) protagonistas das transformações em curso

e daquelas que estão por vir, buscando promover
experiências integradoras capazes de despertar ou
impulsionar mudanças nas atitudes e perspectivas e
de mobilizar sentidos e valores.
Desta experiência coletiva online, emergiram as
perguntas ‘como fazer junto para sustentabilidade’,
‘como comunicar efetivamente a sustentabilidade’,
‘como facilitar a mudança’, ‘como lidar com a
incerteza’, que colocaram a dimensão humana no
centro, não como um autocentramento, mas como
uma necessidade de aprendizagem sobre as nossas
capacidades de promover e encaminhar
transformações no sentido da sustentabilidade e da
resiliência.
Assim, a produção do ciclo 2020, o ANTROPO, tem por
objetivo apoiar o desenvolvimento de capacidades
humanas em prol da gestão empresarial para a
sustentabilidade e de organizações mais
resilientes.
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EXPERIÊNCIA SONORA:

A NATUREZA
QUE SOMOS
por SubSonora

COLOQUE SEUS FONES E CLIQUE AQUI PARA ESCUTAR

O QUE O TEMPO PRESENTE
NOS OBRIGA A TRANSFORMAR?

NAVEGUE POR:
1.

TRANSFORMAÇÕES
NO ANTROPOCENO

2.

SUSTENTABILIDADE
NAS ORGANIZAÇÕES

3.

CAPACIDADES
HUMANAS

O Antropoceno é um marco de transformações
intensas na Terra e anuncia que, com urgência,
transformações sistêmicas precisam acontecer.

Organizações voltadas à sustentabilidade e
resiliência devem levar em conta transformações
sistêmicas, complexidade e incerteza.

A experiência e o conhecimento de quem
trabalha em empresas trazem elementos para a
compreensão de capacidades humanas
essenciais para sustentabilidade e resiliência.

4.

5.

6.

POSSIBILIDADES
DE PRÁTICAS

Fontes e referências são trazidas como
possibilidades para praticar as capacidades
humanas de dialogar, colaborar e
de olhar sistemicamente.

REFERÊNCIAS
VARIADAS

As referências apresentadas aqui foram escolhidas
para apoiar movimentos transformadores.

QUEM
SOMOS

Conheça as empresas que fizeram parte das
Iniciativas Empresariais em 2020, a equipe do
FGVces e um pouco dos bastidores do ANTROPO.

1. TRANSFORMAÇÕES
NO ANTROPOCENO

TRANSFORMAÇÕES
NO ANTROPOCENO
Transformações são um imperativo da existência dos
sistemas vivos - acontecerão constantemente, em
escalas diversas, sendo percebidas ou não.
O Antropoceno, símbolo de inúmeras transformações,
marca uma época geológica em debate científico. É
considerado como o período mais recente na história do
planeta, em que as mudanças decorrentes da ação
humana são significativas a ponto de deixarem uma
assinatura nos registros geológicos. Ainda que o início
dessa possível nova época esteja em discussão, seus
efeitos tornam-se claros a partir de 1950, momento da
“Grande Aceleração”, com a explosão populacional e o
crescimento econômico ancorados na exploração
intensiva do ambiente natural¹.
Para além do debate formal das ciências naturais,
nomear o Antropoceno provoca um debate político e
social crítico² sobre as origens e os impactos causados
pela ação humana na Terra, e sobre os paradigmas que
sustentam essa ação.

A irreversibilidade e amplitude destes impactos nos
obriga a buscar alternativas, por exemplo,
tecnológicas, novos arranjos de governança e
mecanismos para investimentos “verdes”.
Contudo, o senso de urgência e de radicalidade
diante do reconhecimento do Antropoceno demanda
transformações também no campo da ética e do
“Antropo”. As crenças arraigadas em nossos
pensamentos e relações, nos sistemas sociais, político
e econômico que, por exemplo, priorizam soluções de
curto prazo e têm como premissa a soberania da
racionalidade e do intelecto humano sobre a natureza²,
precisam ser revistas para a busca de caminhos mais
equilibrados. São essas e outras crenças, modelos
mentais e, consequentemente, modos de ser
coletivos, que sustentam os paradigmas que
reproduzimos e, portanto, qualquer transição para
outro paradigma deve passar, necessariamente pelas
pessoas.
Dentre as formas coletivas de atuar por essas
transformações, estão as organizações, com grande
poder político, social² e econômico concedido a elas

pela sociedade para que cumpram seu propósito
fundamental. As empresas são, primordialmente,
organizações sociais autorizadas a atuar para atender
a necessidades, solucionar problemas e melhorar as
condições de vida de diferentes grupos sociais. No
contexto da globalização econômica e cultural, da
crescente produção e concentração de riquezas, é
significativo o poder das grandes organizações em
promover transformações que vão desde mudanças de
hábitos a inovações tecnológicas disruptivas. Neste
momento, as organizações são chamadas a revisitar
seus propósitos primordiais, reconectar missão e
operação, e repensar dos processos produtivos aos
modelos de negócios.
Para as organizações que se propõem a atuar, junto a
outros atores, no sentido de transformações, a ação
climática e a redução das desigualdades sociais são
vetores poderosos (e urgentes) para desencadear
mudanças sistêmicas com desdobramentos
importantes e potencialmente positivos para seus
colaboradores e em toda sua cadeia de valor.
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2. SUSTENTABILIDADE
NAS ORGANIZAÇÕES

SUSTENTABILIDADE
NAS ORGANIZAÇÕES
A atuação das organizações nos temas socioambientais
vem avançando nas últimas décadas (a partir dos anos
2000), transitando de abordagens que os posicionam
externamente aos negócios para a aproximação e
integração com o core business. No momento, essa
atuação ruma para a transversalização da
sustentabilidade nas áreas de negócios, para a
integração dos temas socioambientais e para a noção de
resiliência, que ganha espaço e adentra a gestão das
empresas.
A resiliência, diferente da sustentabilidade, que
estabelece objetivos, metas e indicadores a serem
alcançados, busca o fortalecimento da capacidade
adaptativa para que os sistemas possam suportar
mudanças e choques inevitáveis e imprevisíveis³,
entendidos como inerentes a qualquer sistema,
transformando-se para um novo estado de equilíbrio.

Nesse sentido, passa-se a considerar as conexões
intrínsecas entre organizações, seus stakeholders,
desenvolvimento social e equilíbrio ambiental. Trata-se
de uma mudança de paradigma, em curso, anunciada
por diferentes bases teórico-conceituais, do
Antropoceno à Economia Ecológica, que ressalta a
importância de transformações no modo do ser
humano estar no mundo. A questão é que, como
acontece na iminência de grandes mudanças, ainda não
conhecemos o novo paradigma emergente, tampouco
os instrumentos e procedimentos para atuar no
presente diante desse futuro incerto.
O que se tem claro são vetores de transformação, isso
é, focos de atuação capazes de alavancar mudanças
sistêmicas, pelo seu potencial de influenciar outros
aspectos do sistema socioeconômico e cultural,
globais, nacionais e locais.
O ciclo 2020 das Iniciativas Empresariais elegeu três
vetores de transformações, nos quais as organizações

já atuam: mudanças climáticas, desigualdades
sociais e cadeias de valor.
Os três temas estão fortemente inter-relacionados e
impactam diretamente outros temas centrais ao
desenvolvimento sustentável, como biodiversidade,
água e o próprio crescimento econômico.
Atuar efetivamente sobre esses vetores de
transformação exige articulação e parcerias com
fornecedores e comunidades em situação de
vulnerabilidade, demandando das pessoas que dão vida
às organizações que coloquem em prática diálogo,
visão sistêmica e colaboração.
Qualquer transformação, seja ela por meio de um
grande movimento mundial, de uma organização ou
movimento de bairro, tem um ponto de partida comum:
o ser humano. Assim, as capacidades humanas estão
no epicentro das mudanças dentro das organizações e
das consequentes mudanças promovidas por elas na
sociedade.
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CASOS EMPRESARIAIS SOBRE DIÁLOGO,
COLABORAÇÃO E VISÃO SISTÊMICA

Mercur | Colaboração na gestão empresarial

Alcoa | Diálogo para o desenvolvimento local

A revisão das estratégias de negócio da Mercur em 2007
levou a uma pergunta central: qual o propósito da empresa?
A partir da compreensão de seu papel social, a gestão foi
transformada para que as pessoas fossem a ‘espinha
dorsal’ nas tomadas de decisão. O processo de mudança desafiador e contínuo - contou com a criação de espaços
de aprendizagem, processos colaborativos e oportunidades
e condições para o diálogo. Clique aqui para saber mais.

Juruti está localizada no Pará, local em que a Alcoa opera
desde 2009. Previamente ao início das operações, o
estabelecimento de processo dialógico entre empresa e
stakeholders permitiu a construção participativa de um
modelo de desenvolvimento local de longo prazo,
mobilização social, governança local e o monitoramento das
transformações geradas com o empreendimento,
configurando uma relação interessante entre empresa e
comunidade. Clique aqui para saber mais.

Grupo Boticário | Visão sistêmica sobre a cadeia de valor
A missão do Grupo Boticário era reciclar uma matéria-prima
complexa, o Surlyn®, resina usada na fabricação de algumas
embalagens e declarada como não reciclável por 73% das
cooperativas de reciclagem com quem trabalhavam. Para
buscar a solução, trabalhou junto a diferentes parceiros e, a
partir de uma espécie de inteligência sistêmica, formaram
uma cadeia de cooperação para viabilizar a reciclagem
desse material. Clique aqui para saber mais.

3. CAPACIDADES
HUMANAS

CAPACIDADES
HUMANAS
As transformações necessárias para paradigmas mais
integradores e equilibrados no que tange às relações
natureza-sociedade-economia, passam inevitavelmente
pelo fazer, pelo saber e pelo ser humano. Nos contextos
organizacionais é frequente encontrar ações, projetos e
iniciativas voltados ao fazer para sustentabilidade e ao
saber sobre sustentabilidade; pouco se fala sobre o ser
na sustentabilidade, suas atitudes, habilidades,
valores, percepções, pensamentos e emoções que o
tornam mais conscientes de Si e do todo e também mais
capaz de agir na complexidade.
É certo que o conhecimento sobre sustentabilidade, o
avanço nas teorias e na ciência, o debate técnico e os
instrumentos de gestão, muito relacionados ao saber,
são fundamentais para que as organizações tracem seus
planos e ajam para alcançar patamares mais condizentes
com os preceitos do desenvolvimento sustentável. A
este conhecimento é preciso integrar e reconhecer que
há também um conhecimento para sustentabilidade,
aquele relacionado às mudanças de atitudes,

à ampliação de perspectivas e de valores das pessoas e
que se dá, essencialmente, pelas experiências vividas. A
informação como caminho único para as transformações,
sejam as que já estão em curso ou as porvir, se mostra
insuficiente por fragmentar a realidade e o próprio
conhecimento à medida que representa uma visão linear
de resolver “problemas” apenas com o pensar - é preciso
restabelecer as conexões entre ciência e experiência.
Muitas pessoas que atuam profissionalmente com
sustentabilidade têm suas formações originadas na
própria prática; não com base em um curso ou uma
capacitação que concentre o conhecimento necessário a
esta atuação, mas em um mosaico de experiências
diversas - de vida, de trabalhos, formativas, de hábitos, da
infância -, as quais proporcionam capacidades
transdisciplinares que as possibilitam encontrar
caminhos alternativos aos já estabelecidos (essa é a
essência da sustentabilidade!).
Afinal, quais as capacidades humanas essenciais para
atuar entre as estratégias do negócio e as agendas da
sustentabilidade buscando fomentar transformações
- nas pessoas, nas relações e/ou nos sistemas?

CAPACIDADES têm a ver com tudo aquilo que somos
capazes, como seres humanos, de fazer, ser e saber.
Capacidades humanas essenciais para
sustentabilidade e resiliência dizem sobre:
o que as pessoas já praticam e trazem como
capacidades;
o que as pessoas reconhecem que são
capacidades fundamentais para atuar para
sustentabilidade e resiliência;
as motivações individuais para desenvolver,
aprimorar e praticar as capacidades.
Desenvolvê-las no contexto de organizações se
traduz em:
criar e manter condições e estruturas
organizacionais que possibilitam a expressão do
que já existe, a emergência e prática destas
capacidades;
capacidade das organizações aprenderem e
manterem os aprendizados em sua estrutura isso vem da experimentação e de experiências
prévias da organização que podem aumentar a
capacidade de adaptação e de respostas a
mudanças, situações de incerteza, etc.
O ANTROPO escolheu três capacidades humanas
como foco: diálogo, colaboração e visão sistêmica.

DO MICRO
PARA O

MACRO

Se a todo tempo a sustentabilidade incita transformações, que tal começarmos
pelo seguinte ponto de partida: o ser humano, o Antropo?
O humano aparece tanto como um ator importante a ser transformado no
contexto do Antropoceno, quanto a ser potencializado para causar
transformações mais conscientes e significativas para o equilíbrio planetário e
a justiça social.
Para isso, é preciso resgatar nossa própria natureza complexa, integrada,
contraditória, incerta e diversa que nos possibilita sermos integralmente
quem somos e reconhecermos o outro ser como legítimo em sua integralidade.
O projeto ANTROPO coloca as atenções nas transformações das pessoas, para
que relações se transformem, para que organizações se transformem, para que
os sistemas se transformem.

ATENÇÃO:
CONTÉM CONFLITO!
A sustentabilidade é permeada por conflitos , isso porque relações
contêm conflitos, basicamente pelo motivo de que há visões de
mundo e interesses diversos, por vezes antagônicos coexistindo. O
ANTROPO reconhece, afirma e evidencia o conflito como um elemento
a ser incluído e compreendido na atuação empresarial para
sustentabilidade. É muito provável que exista conflito nos processos
colaborativos e nos diálogos nas equipes, nos projetos com diferentes
stakeholders, na gestão da cadeia de valor, na reunião com acionistas
e etc.
Os conflitos têm a potência de nos contar sobre assuntos que
precisam ser trazidos, conversas que precisam acontecer, problemas
a serem compreendidos, incômodos e questões que estejam
bloqueando o caminhar das coisas. Essa é a função social do conflito :
nos colocar diante das diferenças, da diversidade, da pluralidade e
mais próximos da visão sistêmica, da criatividade e da democracia.
Não calar ou apaziguar forçosamente os conflitos também é fortalecer
a sustentabilidade e a resiliência.
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TRÊS CAPACIDADES
HUMANAS
O ANTROPO considerou, para a prática de exercícios e
para as reflexões a seguir, as capacidades humanas de:

DIALOGAR
é a capacidade de participar e sustentar uma
comunicação em que sentidos e significados são
construídos à medida que são compartilhados entre as
pessoas, em uma busca constante por pluralidade e
compreensão desses significados.
Não se dialoga para ganhar ou perder, para disputar
ideias (debate / discussão) ou decidir algo
(deliberação), entra-se em condições igualitárias de
participação, suspensão de pressupostos e escuta
empática para construir junto pela conversa.
O Diálogo é um dos fundamentos para colaboração por
permitir o estabelecimento de outro padrão de
comunicação, sem ‘certo e errado’, que possibilita a
criatividade e a emergência de ideias. Dialogar depende
de habilidades como escuta, empatia e
autoposicionamento.

COLABORAR
é a capacidade de participar e facilitar arranjos
coletivos que partem do entendimento de que
determinada situação precisa mudar.
A colaboração emerge da necessidade de mudança, de
que algo seja feito diferente ou criado, e da
constatação de que a solução não está nos
indivíduos, mas em um grupo de pessoas. Na
perspectiva da colaboração estendida, os conflitos e
diferenças têm espaço para emergir e o resultado final
vai sendo descoberto durante o processo, diferente da
colaboração convencional, em que se busca a harmonia
do grupo, em que o planejamento do trabalho prevê os
resultados com muito mais controle.
Há processos e métodos diversos para colaboração,
que exigem um esforço individual de comunicação e um
contexto organizacional que possibilite sua ocorrência.

TER VISÃO SISTÊMICA
é a capacidade de perceber, considerar e lidar com as
relações dos sistemas, portanto, com a complexidade,
compreendendo que as partes de um sistema não
representam o todo separadamente, que são
interdependentes, conectadas e que operam e se
afetam simultaneamente.
Capacidade que pode ser chamada também de
pensamento sistêmico e que se aproxima muito da
teoria da complexidade. O contrário à complexidade não
é a simplicidade e sim a fragmentação da realidade. A
visão sistêmica requer que se tenha conforto com as
contradições, ambiguidades, diversidade e conflitos
presentes em um sistema e é uma perspectiva central
da sustentabilidade, já que se baseia nas dinâmicas
dos sistemas vivos.
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O ANTROPO propõe o encontro entre os vetores de transformação clima, desigualdades sociais e cadeias de valor - e as capacidades
humanas para evidenciar, compreender e refletir sobre a atuação de
quem atua nestas agendas dentro das organizações.
Foram praticados, pelas pessoas participantes do ciclo 2020 das
Iniciativas Empresariais, exercícios de observação, auto-observação e
conversação para criação do conteúdo que vem a seguir.

Capacidades para atuação
com sustentabilidade:
diálogo, visão sistêmica e
colaboração
Não há uma lista para ser gabaritada com as capacidades humanas pelas quais
a sustentabilidade clama. Há uma relação em construção, com capacidades
vindas de fontes diversas, para serem experenciadas e praticadas,
individualmente e coletivamente, na busca por aprimorar a qualidade da
presença e da ação humana, a atenção e a consciência sobre nossos
pensamentos e ações - diálogo, colaboração e visão sistêmicas certamente
estão entre elas.
O vídeo apresenta depoimentos que levam à compreensão e à reflexão sobre
quais capacidades humanas são essenciais para as transformações para
sustentabilidade no contexto empresarial nas vozes de: Ana Michi (BASF),
Daniela Gerdenitis (Reservas Votorantim), Izidoro Machado (Duratex), Juliana
Scanavachi (Leroy Merlin), Lívia Lopes (Leroy Merlin), Lívia Neves (Leroy Merlin)
e Raquel Silva (Duratex).

Clique no vídeo para assistir no Youtube.
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Capacidades para
atuação em clima
Lidar com a mudança do clima requer atuação integrada, nas frentes de
mitigação (redução das emissões) e adaptação (gestão de impactos e riscos
derivados de eventos climáticos extremos), além da visão sistêmica sobre
possíveis impactos em toda sua cadeia de valor, nas populações em situação
de vulnerabilidade, na biodiversidade e nos sistemas globais, sendo que todos
esses elementos atingem diretamente os negócios das organizações. A
gestão da mudança do clima demanda articulação e coordenação de atores e
esforços em arranjos de governança multi-setorial e multi-nível; depende de
políticas públicas e privadas, baseadas em ciência, combinadas e traduzidas
para experiências reais.
O vídeo traz reflexões sobre diálogo, colaboração e visão sistêmica numa
perspectiva de atuar para transformação global e local nas vozes de:
Ana Michi (BASF), Fernanda Miranda (Duratex), Ligia Carvalho (CPFL) e
Tiago Barreto (BASF - Fundação Espaço Eco).

Clique no vídeo para assistir no Youtube.
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Capacidades para
atuação na redução das
desigualdades sociais
As desigualdades sociais são resultado de um processo processo histórico
cujas bases socioeconômicas e culturais estão incrustadas em valores,
visões e nas relações cotidianas e de trabalho . Atuar para a redução das
desigualdades sociais requer ações voltadas tanto para dentro quanto para
fora das organizações e a atenção permanente para que não sejam
reproduzidas as estruturas de dominação e subjugação. A pandemia
demandou ações emergenciais, de assistência às comunidades mais
vulneráveis para possibilitar a sobrevivência, literalmente. Mas o trabalho das
organizações pode ir além, no sentido de desafiar as bases das desigualdades,
a partir da visão de equidade de oportunidades e condições para o
desenvolvimento.
O vídeo traz reflexões sobre como a empatia (como elemento do diálogo), a
garra e a coragem e, ao mesmo tempo, o equilíbrio são capacidades
importantes para atuação e evolução na agenda, nas vozes de:
Daniela Gerdenitis (Reservas Votorantim), Ivânia Palmeira (BASF) e
Lívia Neves (Leroy Merlin).

Clique no vídeo para assistir no Youtube.
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Capacidades para atuação
com sustentabilidade
em cadeias de valor
As cadeias de valor, compostas por atores que compartilham a geração de
valor a partir de determinado produto ou serviço, são um sistema que precisa
ser entendido e gerido como tal. Muito se avançou na literatura e na prática da
gestão para superar uma visão em que a empresa se posiciona no centro das
relações entre oferta e demanda, entre produção e consumo, para uma visão
em que ela se coloca como parte de um sistema maior, não linear, tão
importante quanto as demais partes, e no qual valor, risco e impacto são
compartilhados. Uma gestão de cadeias de valor orientada à inovação,
resiliência e sustentabilidade requer Humanos capazes de olhar
sistemicamente, considerando que as partes e o todo se afetam e impactam
mutuamente e constantemente; capazes de se relacionar com a diversidade
de necessidades, interesses, visões de mundo, possibilidades e de se
comunicar neste contexto.
O vídeo aponta para educação, diálogo, colaboração e flexibilidade como
capacidades importantes para fortalecer as relações e a comunicação nas
cadeias de valor nas vozes de: Daniela Gerdenitis (Reservas Votorantim),
Danilo Rodrigues (Duratex) e Lívia Lopes (Leroy Merlin).

Clique no vídeo para assistir no Youtube.
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4. POSSIBILIDADES
DE PRÁTICAS

REFERÊNCIAS QUE
APOIAM A PRÁTICA
O caminho para desenvolver, aprimorar ou perceber as capacidades de
dialogar, colaborar e olhar sistemicamente é o seguinte: observar a Si,
observar suas relações, praticar, observar novamente, voltar a praticar,
praticar, praticar, praticar, observar.
Para isso é preciso uma certa dose de coragem, para começar e para se
transformar.
Alguns livros que além de conteúdo trazem sugestões de
exercícios práticas:

Kit de ferramentas do Presencing Institute
(baseadas na Teoria U publicada por Otto Scharmer - em inglês)
FASE DE ESCUTA
Dialogue Interviews _____________
Stakeholder Interviews
Case clinic
Vídeo-explicativo do FGVces sobre a Caminhada Empática
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5. REFERÊNCIAS
VARIADAS

PUBLICAÇÕES
para inspirar
O Sextou é uma série de publicações lançadas ao longo do
Ciclo 2020 das Iniciativas Empresariais do FGVces que
buscam trazer razão sensível, arte e referências variadas
para ampliar a percepção da realidade e contribuir para a
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6. QUEM
SOMOS

INICIATIVAS
EMPRESARIAIS
As Iniciativas Empresariais (iEs) do FGVces são uma
rede empresarial voltada a produção de conhecimento,
troca de experiências e fortalecimento de capacidades
necessários ao avanço da gestão empresarial para
sustentabilidade.
O Projeto ANTROPO emergiu de um percurso, inspirado
na Teoria U, de 15 encontros virtuais e 1 imersão online
entre representantes das empresas, especialistas e
equipe do FGVces que, ao longo de 2020,
compartilharam conteúdos e reflexões relacionados a
clima, desigualdades sociais, cadeias de valor,
complexidade, resiliência, governança, transformação
sistêmica, paradigmas econômicos e colaboração no
contexto empresarial.

ENEVA

Em 2020, participaram das atividades, dos encontros e
da produção deste material as empresas apresentadas
ao lado:
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Como citar este material:
FGVCES. Antropo: capacidades humanas para sustentabilidade e resiliência. Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. São Paulo, SP. 2020.
Esse material é produto do percurso de encontros, trocas de experiências, pesquisa, produção de conhecimento, aprendizado, reflexão e prática de um grupo de empresas que fez
parte das Iniciativas Empresariais (iE) no ano de 2020, rede empresarial coordenada pelo FGVces, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP).
O conteúdo aqui apresentado pretende contribuir para o desenvolvimento de capacidades humanas essenciais à gestão empresarial para sustentabilidade e organizações mais
resilientes, capazes de se transformar e de promover transformações nos sistemas em que estão inseridas, e não representa, necessariamente, a opinião ou posicionamento
institucional das empresas aqui representadas, tampouco da FGV-EAESP.
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“É uma proposta desconcertante e um tanto assustadora,
reconheço. Mas isso é que é complexidade e isso é que é desenvolvimento humano.”
Humberto Mariotti,
2000

