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SOBRE NÓS
Conheça um pouco sobre o 

FGVces e as Iniciativas 
Empresariais (iE)

iE EM 2021
Saiba como acontecerão as 
Iniciativas Empresariais (iE) 

em 2021

CRONOGRAMA
Atividades programadas ao 

longo do ano para a equipe da 
sua empresa se programar 

para estar conosco

ADESÃO
Aqui estão as informações de 
como sua empresa faz para 

participar desta rede

1

BOAS VINDAS

Com o propósito de contribuir para o avanço da gestão empresarial para sustentabilidade, as 
Iniciativas Empresariais (iE) do FGVces convidam as empresas dos diferentes setores a se 
juntarem em um percurso de pesquisa, produção de conhecimento e troca de experiências 
sobre as fronteiras da atuação das empresas em mudança do clima e temas de interface.

Conheça aqui nossa proposta para o ano de 2021. 
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SOBRE NÓS

O Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces) da Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EAESP) é um espaço aberto de estudo, aprendizado, 
reflexão, inovação e produção de conhecimento, composto por 
pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e 
com genuína vontade de transformar a sociedade.

Desde 2003, o FGVces trabalha no desenvolvimento de estratégias, 
políticas e ferramentas de gestão pública e empresarial para a 
sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional, orientado 
por quatro linhas de atuação: (i) formação; (ii) pesquisa e produção 
de conhecimento; (iii) articulação e intercâmbio; e (iv) mobilização e 
comunicação.



SOBRE NÓS

Iniciativas Empresariais (iE) é o nome dado à rede coordenada 
pelo FGVces, que há 10 anos reúne empresas de diferentes 
setores interessadas em acessar e produzir conhecimento e trocar 
experiências sobre avanços e desafios da gestão empresarial para 
sustentabilidade, a partir da integração entre teoria e prática.

O propósito das iE é contribuir para estratégias, políticas, práticas 
e relações empresariais que insiram e fortaleçam as agendas 
socioambientais no cerne dos negócios, com vistas à transição 
para uma economia verde, resiliente, de baixo carbono e 
socialmente justa, capaz de atender às necessidades sociais, criar 
valor compartilhado e respeitar os limites planetários.



Pesquisa acadêmica e 
aplicada.

Produção coletiva de 
conhecimento, sistematização 
e curadoria de conhecimento 
prático e científico.

Articulação com redes e 
especialistas, dentro e fora da 
FGV, e Networking.

Fortalecimento de 
capacidades humanas e 
fomento à aprendizagem 
organizacional.

Comunicação e mobilização.
Produção de estudos e 
publicações.

SOMOS UMA REDE EMPRESARIAL PARA 
SUSTENTABILIDADE QUE ATUA COM:



Trocar experiências, 
desafios, cases, boas 
práticas e conhecimento 
com outras empresas.

Acessar conhecimento e 
conteúdos teóricos que 
contribuem com a 
sustentabilidade 
empresarial.

Aprofundar entendimentos e 
percepções, ampliar a visão 
sistêmica sobre a realidade e 
aprimorar o pensamento 
crítico sobre a atuação 
empresarial.

QUAIS OS BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR?

Ao fazer parte das iE, as empresas participantes têm a possibilidade, ao longo do ano, de:



EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DAS iE NOS ÚLTIMOS ANOS

Aqui estão algumas das empresas que compuseram a rede nos ciclos de atividades anteriores.

Abril
AES Tietê
Alcoa
Algar Telecom
Amaggi
Amata
Ambev
Amil
AngloAmerican
Atvos
Banco do Brasil
BASF
Beraca
BMF&Bovespa
Bracell
Bradesco
Brainfarma
Braskem

BRF
Brookfield Energia
Bunge
Camargo Correa
CBA
CCR
Cielo
Citi

COPEL

CPFL

CSN

CTG

Danone

Duratex

Ecofrotas/TicketLog

Ecorodovias

EDP

Eletrobras Furnas

Eletropaulo

Embraco

Enel

Eneva

Estre

Fibria

GOL

Grupo Boticário

Grupo Moura

Instituto Algar

Intercement

Ipiranga

Itaú

JBS

Kimberly-Clark

Klabin

Leroy Merlin

Lojas Renner

Magazine Luiza

Monsanto

MRV

Natura

Odebrecht Agroindustrial

OI

Petrobrás

Pif Paf

Raízen

Reservas Votorantim

Sanepar

Santander

Santos Brasil

Schneider Eletric

Solvay

Suzano Papel e Celulose

Tam

Telefônica-Vivo

Ticket

Tim

Vale

Votorantim

Walmart



O QUE FOI PRODUZIDO NOS ÚLTIMOS 11 ANOS?

As iE vêm materializando o conteúdo e as experiências em publicações de acesso público, entre as quais estão ferramentas, métodos, estudos e
relatórios, que unem o conhecimento empírico da prática empresarial e a teoria vinda da academia. De 2009 a 2019 em torno 43 publicações foram
elaboradas junto às empresas participantes, principalmente nos temas de clima, cadeia de valor, serviços ecossistêmicos, desenvolvimento local e
ciclo de vida aplicado. Algumas delas podem ser encontradas abaixo:

Gestão de resíduos sólidos
9 casos de inovação em sustentabilidade no 
campo de resíduos e pós-consumo de 
pequenos e médios empreendimentos na cadeia 
de valor de grandes empresas.

Valoração de serviços ecossistêmicos
4 casos empresariais de valoração de serviços 
ecossistêmicos.

Sistema de Comércio de Emissões
Balanço do 1º ciclo operacional do Sistema de 
Comércio de Emissões, então parte da  Plataforma 
Empresas pelo Clima (SCE EPC).

Protocolo de Desenvolvimento de Fornecedores
Passo a passo para a implementação de ações
de desenvolvimento de fornecedores. 

Indústria de Baixo Carbono
Framework para operacionalização do Plano 
Indústria de Baixo Carbono e instrumentos para 
ações de eficiência energética no Brasil.

Desafios da sustentabilidade
Publicações sobre desafios empresariais: venda 
interna de projetos de sustentabilidade; 
planejamento do desenvolvimento local com ODS;  
gestão de portfólio e pensamento do ciclo de vida.

2015

2014

2013

2017

2018

2019

Precificação Interna de Carbono
Diretrizes Empresariais para Precificação Interna de 
Carbono que sistematizam métodos para a 
atribuição voluntária de um preço para o carbono.

2016

Adaptação à mudança do clima
Método, ferramenta e casos de elaboração de 
estratégias empresariais de adaptação, e 
discussão sobre os riscos e as oportunidades.

2015
Investimento Social Privado – Territorial
Princípios e diretrizes para qualificar e atribuir 
maior efetividade ao planejamento e à gestão do 
investimento social corporativo territorial.

2018

http://gvces.com.br/inovacao-e-sustentabilidade-na-cadeia-de-valor-residuos-e-pos-consumo?locale=pt-br
http://gvces.com.br/servicos-ecossistemicos-relacionados-aos-negocios-ciclo-2017?locale=pt-br
http://gvces.com.br/simulacao-de-sistema-de-comercio-de-emissoes-sce-epc-relatorio-final-marco-a-novembro-de-2014?locale=pt-br
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-protocolo-de-desenvolvimento-de-fornecedores.pdf
http://gvces.com.br/implementacao-do-plano-industria-de-baixo-carbono-propostas-de-fomento-para-eficiencia-energetica-na-industria?locale=pt-br
http://www.gvces.com.br/desafios-da-sustentabilidade-para-os-negocios-contribuicoes-das-iniciativas-empresariais/?locale=pt-br
http://www.gvces.com.br/diretrizes-empresariais-para-precificacao-interna-de-carbono/?locale=pt-br
http://gvces.com.br/clima-adaptacao
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgv-publicacao-idlocal.pdf


ALGUNS DEPOIMENTOS DE QUEM 
JÁ PARTICIPOU“(…) foi uma maneira da gente 

conseguir responder esse 
desafio de valorar o intangível 
e trazer isso para a nossa 
empresa na tomada de 
decisão.”

Participante de 2019

“

“Gosto das Iniciativas 
Empresariais porque não é 
como outras iniciativas, 
apenas espaços das boas 
práticas.”

Participante de 2020

“
“Foi uma oportunidade muito 
bacana, porque somos duas 
empresas diferentes porém 
estamos no mesmo setor, então 
a gente passa pelos mesmos 
desafios. Quando trabalhamos 
juntos, nós engrandecemos o 
setor.”

“

Participante de 2019
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OBJETIVO DO PERCURSO SOBRE CLIMA

Contribuir para o avanço das fronteiras de conhecimento e 
da prática empresarial em clima com foco na redução das 
emissões e fortalecimento da resiliência, a partir da visão 
sistêmica sobre iniciativas, atores e métodos e da aplicação 
da 'lente climática' sobre outros temas socioambientais 
fortemente inter-relacionados.

PRODUÇÃO AO FINAL DO ANO

Publicação sobre as fronteiras da atuação empresarial em 
mudança do clima, elaborado pela equipe do FGVces a 
partir dos conteúdos e resultados das atividades de 2021.

PERCURSO
TEMÁTICO 2021

CLIMA 
e suas interfaces

ATIVIDADES AO LONGO DO ANO

3 oficinas
temáticas 

2 reuniões de 
troca de 
experiências entre 
empresas 

1 visita guiada a 
uma empresa do 
grupo ¹

1 oficina de 
inovação e 
experimentação

1 viagem 
à campo ¹

Evento público: 
Fórum Empresarial

1 A visita à empresa e viagem a campo poderão ser transformadas em atividades on line, conforme restrições impostas pela crise sanitária.



OFICINAS TEMÁTICAS

Encontros dedicados a compartilhar e debater 
conceitos, iniciativas, avanços e desafios 
relacionados à mudança do clima, 
considerando o papel das empresas, junto a
especialistas e em rodas de conversas.

Temas: setor empresarial na agenda 
climática; clima e biodiversidade; clima e 
justiça social.

PERCURSO
TEMÁTICO 2021
CLIMA e suas interfaces

REUNIÕES DE TROCA DE EXPERIÊNCIA 
ENTRE EMPRESAS

Reuniões entre representantes das empresas 
participantes, facilitadas pelo FGVces, para a 
troca de experiências com foco em: gestão e 
redução das emissões; gestão de riscos 
climáticos e fortalecimento da resiliência.

VISITA GUIADA A UMA EMPRESA 
DO GRUPO ¹

Visita pelo grupo a uma das empresas 
participantes a fim de conhecer, in loco, 
uma ou mais experiências inovadoras que 
possam inspirar ações em outras empresas 
em clima.

VIAGEM A CAMPO ¹

Imersão de 3 dias em campo para explorar e 
aprofundar a compreensão dos temas da 
sustentabilidade, estabelecer as relações 
entre conceitos e a gestão empresarial e 
intensificar a integração do grupo (Jornada 
Empresarial).

OFICINA DE INOVAÇÃO 
EXPERIMENTAÇÃO

Encontro para apresentação de conteúdos e 
dinâmicas de inovação com o objetivo de 
expandir a compreensão sobre as práticas 
nas organizações em relação a criatividade e  
aprendizagem individual, organizacional e 
social aplicadas à sustentabilidade.

EVENTO PÚBLICO - FÓRUM 
EMPRESARIAL

Evento aberto ao público geral para 
diálogo sobre o tema do percurso com 
grandes nomes da academia, empresas e 
outros setores, networking e fechamento 
do percurso.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

1 A visita à empresa e viagem a campo poderão ser transformadas em atividades on line, conforme restrições impostas pela crise sanitária.



O QUE SÃO AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

São atividades que complementam o percurso temático e 
fortalecem o avanço das fronteiras do conhecimento e das 
práticas empresariais. Podem ser contratadas 
individualmente e separadamente ao percurso sobre clima.

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

CAPACITAÇÕES TÉCNICAS
PROJETOS APLICADOS

GHG PROTOCOL

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Capacitações técnicas em 10 temas da sustentabilidade

Projetos aplicados em 5 temas da sustentabilidade

Programa Brasileiro GHG Protocol



ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

CAPACITAÇÕES TÉCNICAS

TEMAS

FORMATO

.Gestão das emissões e precificação de carbono

.Adaptação à mudança do clima

.Valoração de serviços ecossistêmicos

.Avaliação de ciclo de vida de produtos (ACV)

.Aspectos ambientais, sociais e de governança (ASG)

.Territórios, Empresas e Desenvolvimento Local

.Sustentabilidade na Cadeia de Alimentos

.Diálogo e Processos Colaborativos

.Produção, Consumo e Sustentabilidade

.Gênero e Desenvolvimento Sustentável

16 horas
.10 horas de atividades síncronas (online)
.6 horas de atividades assíncronas (vídeos e exercícios
offline)

CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM 10 TEMAS DA SUSTENTABILIDADE

São oficinas voltadas à apresentação e à discussão de conteúdos e ao 
compartilhamento de conhecimento nos temas em foco, com base em 
referências atuais e relevantes, conceitos, métodos e ferramentas.



ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES
PROJETOS APLICADOS

TEMAS

ENVOLVE

.Valoração econômica e não-econômica 
de serviços ecossistêmicos

.Pegada hídrica e/ou pegada de 
carbono de produtos

.Precificação interna de carbono

.Estratégias empresariais de adaptação 
à mudança do clima

.Cálculo de ROI (retorno sobre 
investimento) de projetos de 
sustentabilidade 

.Até 4 reuniões virtuais com equipe da empresa

.Aproximadamente 16 horas de apoio técnico: reuniões, 
indicação de referências e revisão de documentos
.Sistematização do projeto em um caso resumido

PROJETOS APLICADOS EM 5 TEMAS DE SUSTENTABILIDADE

Apoio técnico para o desenvolvimento de projetos na empresa a fim de 
aplicar e internalizar conhecimento e métodos produzidos nas iE nos temas 
abaixo. A equipe do FGVces apoia as equipes das empresas com conteúdo, 
diretrizes e ferramentas e revisão de documentos e informações produzidos. 



PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL

Criado em 2008, o Programa tem o objetivo de estimular a cultura corporativa 
de inventário de emissões de GEE no Brasil, proporcionando aos participantes 
acesso a instrumentos e padrões de qualidade internacional para 
contabilização as emissões e publicação dos inventários.

POR QUE ADERIR?

• Inserção em um ambiente institucional com ampla variedade de organizações e setores para o diagnóstico das emissões de sua operação;
• Visibilidade para práticas sustentáveis da sua organização por meio do Registro Público de Emissões;
• Suporte técnico (telefone e e-mail) para preparação dos inventários e revisão das informações relatadas: desk review.

OPÇÕES DE PACOTES

Ciclo com 
treinamento

Publicação do 
inventário no RPE + 
Treinamento no método 
GHG Protocol (16h)

Recomendada para empresas que 
não possuem experiência na 
elaboração de inventários utilizando o 
GHG Protocol ou empresas que 
desejam capacitar novos 
colaboradores.

Os pacotes incluem:
• Participação nas atividades temáticas
• Plantão de dúvidas presencial (duração: 4h)
• Suporte técnico remoto por telefone ou e-mail (duração: 4h, conforme 

necessidade)
• Revisão do relato do inventário pela equipe técnica do Programa (desk review)
• Acesso à área restrita do Registro Público de Emissões e publicação do inventário
• Divulgação do inventário no Registro Público de Emissões e do logo da empresa 

no site do PBGHGP
• Participação no Evento Anual, reconhecimento como Membro do Programa e uso 

dos selos e marcas do Programa

Ciclo sem 
treinamento

Publicação do 
inventário no RPE

Para empresas que possuem 
experiência na elaboração de 
inventários de GEE.

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES
GHG PROTOCOL

> Para maiores detalhes sobre atividades e formas de participação, solicite o material sobre o ciclo 2021 do Programa Brasileiro GHG Protocol.



CRONOGRAMA
ATIVIDADES 2021



JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ABRIL MAIO JUNHO

JULHO AGOSTO SETEMBRO

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

CRONOGRAMA¹

Treinamento GHG Protocol ²

Encontro inaugural e Oficina temática: CLIMA

Capacitações técnicas e início de projeto 
aplicado

Oficina temática: CLIMA e BIODIVERSIDADE

Capacitações técnicas e projetos aplicados

Reunião de troca de experiências

Capacitações técnicas e projetos aplicados

Oficina temática: CLIMA e JUSTIÇA SOCIAL Visita guiada a uma empresa

Capacitações Técnicas e fim de Projeto aplicado

Oficina de inovação e experimentação Evento público: Fórum Empresarial

Projetos aplicados

Capacitações técnicas e projetos aplicados

1 Este cronograma está sujeito à alterações 
2 A primeira edição do treinamento acontecerá em dez/2020 

Percurso Temático Atividades Complementares

Viagem a campoReunião de troca de experiências 
Capacitações técnicas e projetos aplicados

Capacitação técnica



CRONOGRAMA COM DATAS*
Percurso Temático: clima Atividades Complementares

* Este cronograma está sujeito a alterações 



PROPOSTA
PARA ADESÃO IE 2021

POSSIBILIDADES DE PARTICIPAÇÃO

A participação nas iE acontece mediante adesão e 

pagamento de taxa anual. A empresa pode aderir ao 

percurso temático (proposta 1), ao percurso temático 

junto a uma ou mais atividades complementares 

(proposta 2) ou optar apenas por uma ou mais 

atividades complementares (proposta 3).

POTENCIALIZANDO SUA EXPERIÊNCIA

O percurso temático junto às atividades complementares apoiam 

com robustez o avanço na agenda empresarial para sustentabilidade 

ao comporem um processo de formação amplo, combinando 

conhecimento técnico e bases para a aprendizagem organizacional, 

trocas com outras empresas e acesso aos especialistas, além de 

oferecer  uma curadoria de conteúdos e experiências que estão na 

fronteira da atuação empresarial em clima.



COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 1:
Todas as atividades do percurso temático sobre clima, sendo:

• 3 oficinas temáticas
• 2 reuniões de trocas de experiências entre empresas
• 1 visita guiada a uma empresa ¹
• 1 oficina de inovação e experimentação
• 1 viagem a campo de 3 dias de duração 1,2

• Logo da empresa nas comunicações ao longo do ano e 
publicação final do percurso

• Descontos para as atividades complementares

1 A visita à empresa e viagem a campo poderão ser transformadas em 
atividades on line, conforme restrições impostas pela crise sanitária.
2 Atividade restrita a 1 participante por empresa. As demais atividades 
não tem limitação de participantes por empresa.

VALOR
R$ 45.000,00

PERCURSO
TEMÁTICO 2021
CLIMA

PROPOSTA DE ADESÃO 1



ATIVIDADES COMPLEMENTARES
PROPOSTA DE ADESÃO 2

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 2:
• Todos os componentes da proposta 1 (slide anterior); e
• Atividade complementar escolhida, podendo ser contratadas uma ou mais atividades, com desconto.

+
PERCURSO
TEMÁTICO 2021
CLIMA

ATIVIDADE
PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL

UNIDADE
COM TREINAMENTO 
(2 COLABORADORES POR 
EMPRESA)

ATIVIDADE
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS

PARTICIPANTE POR 
CAPACITAÇÃO

ATIVIDADE
PROJETO APLICADO

POR PROJETO

SEM TREINAMENTO

VALOR COM
DESCONTO (R$)

5.100,00
12.300,00
22.000,00

1.900,00
4.700,00
7.600,00

1.200,00

20.000,00

VALOR
R$ 45.000,00

+

PORTE
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

PEQUENO
MÉDIO
GRANDE



ATIVIDADES COMPLEMENTARES
PROPOSTA DE ADESÃO 3

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 3:
Atividade complementar escolhida e contratada, podendo ser contratada uma ou mais atividades.

ATIVIDADE
PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL

UNIDADE
COM TREINAMENTO
(2 COLABORADORES POR 
EMPRESA)

PORTE
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

ATIVIDADE
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS

PARTICIPANTE POR 
CAPACITAÇÃO

ATIVIDADE
PROJETO APLICADO

POR PROJETO

SEM TREINAMENTO

RENOVAÇÃO GHG
5.700,00
13.700,00
24.500,00

2.100,00
5.200,00
8.500,00

1.500,00

25.000,00

VALOR
INTEGRAL (R$)

ADESÃO GHG
6.200,00
14.900,00
26.800,00

2.400,00
6.200,00
9.700,00



PERCURSO
TEMÁTICO 2021
CLIMA

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 1:
Todas as atividades do percurso temático sobre clima, 
sendo:

• 3 oficinas temáticas
• 2 reuniões de trocas de experiências entre empresas
• 1 visita guiada a uma empresa ¹
• 1 oficina de inovação e experimentação
• 1 viagem a campo de 3 dias de duração 

1,2

• Logo da empresa nas comunicações ao longo do ano 
e publicação final do percurso

• Descontos para as atividades complementares

1 A visita à empresa e viagem a campo poderão ser transformadas em 
atividades on line, conforme restrições impostas pela crise sanitária.
2 Atividade restrita a 1 participante por empresa. As demais atividades 
não tem limitação de participantes por empresa.

VALOR
R$ 45.000,00

PROPOSTA DE ADESÃO 1 PROPOSTA DE ADESÃO 2 PROPOSTA DE ADESÃO 3

PERCURSO
TEMÁTICO 2021
CLIMA

ATIVIDADE
PROGRAMA 
BRASILEIRO 
GHG 
PROTOCOL

UNIDADE
COM 
TREINAMENTO

SEM 
TREINAMENTO

VALOR COM
DESCONTO (R$)

5.100,00
12.300,00
22.000,00

1.900,00
4.700,00
7.600,00

1.200,00

PORTE
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

ATIVIDADE
CAPACITAÇÃO

UNIDADE
PARTICIPANTE POR 
CAPACITAÇÃO

20.000,00
ATIVIDADE
PROJETO 
APLICADO

UNIDADE
POR PROJETO

VALOR
R$ 45.000,00

+

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 2:
• Todos os componentes da proposta 1 (slide anterior); e
• Atividade complementar escolhida, podendo ser contratadas uma ou 

mais atividades, com desconto.

COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 3:
Atividade complementar escolhida e contratada, podendo ser contratada 
uma ou mais atividades.

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES+

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

ATIVIDADE
PROGRAMA 
BRASILEIRO 
GHG 
PROTOCOL

UNIDADE
COM 
TREINAMENTO

SEM 
TREINAMENTO

5.700,00
13.700,00
24.500,00

2.100,00
5.200,00
8.500,00

1.500,00

PORTE
PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

PEQUENO
MÉDIO
GRANDE

ATIVIDADE
CAPACITAÇÃO

UNIDADE
PARTICIPANTE POR 
CAPACITAÇÃO

25.000,00
ATIVIDADE
PROJETO 
APLICADO

UNIDADE
POR PROJETO

VALOR INTEGRAL  (R$)

RENOVAÇÃO ADESÃO
6.200,00

14.900,00
26.800,00

2.400,00
6.200,00
9.700,00



FORMULÁRIO DE ADESÃO

Para aderir às iE, preencha o formulário disponível no 
link: https://bit.ly/35ervh6

Ou escreva para a equipe: i.empresariais@fgv.br

CONTATO DA EQUIPE

Após preencher o formulário de adesão, a equipe 
entrará em contato sobre os próximos passos para 
contratação e preparação para o início das atividades 
em 2021.

VENHA FAZER 
PARTE!

https://bit.ly/35ervh6
mailto:i.empresariais@fgv.br



