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JORNADA EMPRESARIAL TERCEIRA MARGEM 

A Jornada Empresarial Terceira Margem é uma das atividades da agenda anual das Iniciativas 

Empresariais do FGVces e tem por objetivo proporcionar aos participantes uma experiência 

em campo.  Assim, buscamos conectar teoria e prática em um ambiente novo para trazer 

inspiração, despertar a curiosidade e proporcionar novas relações e reflexões sobre os 

dilemas e soluções da sustentabilidade. 

A cada edição o FGVces fortalece a sua crença de que experiências em campo são um espaço 

privilegiado de aprendizagem, troca de experiências e desenvolvimento pessoal. 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2019 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2018 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2017 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2016 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2015 

• Jornada Empresarial Terceira Margem 2013 

Jornada Empresarial Terceira Margem 2019 – Vale do Ribeira 

Durante a 6ª edição da Jornada Empresarial Terceira Margem, que aconteceu nos dias 7, 8 

e 9 de agosto de 2019, 20 participantes das Iniciativas Empresariais (iE) do FGVces visitaram 

os munícipios - e seus arredores - de Miracatu e Juquiá, ambos localizados na porção 

paulista do Vale do Ribeira. Representando empresas de diferentes setores, as quais vêm 

trabalhando no ciclo 2019 das iE em torno de três Desafios relacionados ao fortalecimento 

de aspectos socioambientais na estratégia e tomadas de decisão dos negócios, as pessoas 

presentes nessa imersão puderam conversar com atores locais e conhecer algumas 

narrativas, e suas nuances, presentes no território sobre desenvolvimento, sustentabilidade, 

cultura e tradição.  

A principal intenção da Jornada foi aprender com o campo e suas vozes, possibilitando a 

expansão da percepção da realidade, num formato que integrou teoria, prática, 

conhecimentos formais e sensibilidade. Assim, a experiência trouxe inspirações, novas 

perguntas e reflexões profundas sobre questões que permeiam a sustentabilidade, o dia a 

dia dos negócios e suas relações com organizações, grupos e pessoas. Em adição, a Jornada 

foi uma oportunidade de pesquisa e investigação dos temas relacionados aos três Desafios, 

oferecendo, durante as conversas e vivências, conteúdos diversos (e diferentes!) sobre o 

valor da sustentabilidade, direitos humanos, diálogo, cadeias de valor, comunicação, 

governança territorial, articulação e parcerias, desenvolvimento local, pensamento de ciclo 

de vida, produtos ‘sustentáveis’, visão sistêmica, entre outros. 
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Nesta edição da Jornada, a equipe do FGVces se deparou com a missão de encontrar um 

território que congregasse questões fundamentais relacionadas aos três Desafios em foco 

no ciclo 2019. Pela história, pela representatividade das expressões culturais brasileiras, 

pelos reais e potenciais conflitos, de interesses, necessidades e desejos, e, assim, pela 

complexidade inerente, o Vale do Ribeira é um território rico em aprendizagem e 

potencialidades, especialmente, porque traz questões aparentemente inconciliáveis e 

contraditórias, mas que têm coexistido  na busca por um modelo de desenvolvimento justo, 

inclusivo, sustentável.  

Partindo de São Paulo, o primeiro destino foi a Comunidade Remanescente de Quilombo 

de Morro Seco, localizada no município de Iguape, que já foi o maior produtor de arroz do 

mundo e que viveu a decadência desta cultura. Em uma roda de conversa com 

representantes de diferentes gerações, regada de emoções pelas histórias contadas e 

animada pelo interesse pelos modos de vida tradicionais e atuais, foram introduzidas ao 

grupo questões inerentes ao modelo de conservação ambiental imposto pela legislação 

brasileira às comunidades tradicionais, que vai de encontro aos modos tradicionais e 

centenários de produção agrícola integrados à Mata Atlântica; ressaltou-se aqui a distância 

das políticas públicas e das decisões em relação à realidade e às necessidades locais. 

Sensibilizados com a receptividade e autenticidade dos representantes da Comunidade, o 

grupo saiu com a frase do Sr. Armando Roberto Pereira, comunitário de 85 anos, latente na 

memória: “Visita traz esperança, significa que a gente existe.” 
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Jornada Empresarial Terceira Margem 2018 

Entre os dias 22 e 24 de agosto, representantes de 22 empresas integrantes das Iniciativas 

Empresariais do FGVces participaram da 5ª edição da Jornada Empresarial Terceira Margem, 

uma experiência em campo de três dias que tem como objetivo oferecer aos participantes 

a oportunidade de vivenciar, in loco, dilemas e soluções da sustentabilidade a partir do 

diálogo e da troca de experiências com atores diversos.  

Alinhada à agenda integrada das Iniciativas Empresariais em 2018, durante a 5ª edição da 

jornada empresarial os participantes tiveram a oportunidade de interagir com atores que 

operam no sistema financeiro nacional, a fim de compreender o papel das finanças para a 

incorporação da sustentabilidade nas tomadas de decisão estratégicas nas empresas. Como 

resultado de três dias de imersão, os representantes das empresas elaboraram estratégias 

de comunicação sobre a relevância das agendas socioambientais para a competitividade e 

perenidade dos negócios. O objetivo é entender canais para expandir a relação entre as 

áreas de sustentabilidade e finanças e relações com investidores e, assim, impulsionar a 

integração dos temas da sustentabilidade nas análises e processos financeiros, base para 

tomadas de decisão estratégicas nas empresas.   
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Por sua tradição e relevância para a dinâmica do sistema financeiro brasileiro, o local 

escolhido para essa jornada foi a cidade de São Paulo, que desde o início do século XX 

congrega parte significativa das principais instituições do sistema financeiro tradicional.  

As atividades tiveram início com uma apresentação do professor Ricardo Rochman, da 

Escola de Economia da FGV (EESP), sobre finanças corporativas, introduzindo o tema e 

oferecendo subsídios para que os participantes pudessem conectá-lo com os demais atores 

que seriam visitados ao longo da jornada. Após essa introdução, os participantes seguiram 

para o Banco Central do Brasil, onde puderam conhecer a instituição, sua relevância e forma 

de atuação. Também discutiram com representantes do Banco Central a Resolução 4327 – 

que trata da Política de Responsabilidade Socioambiental para instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central – e sobre os próximos passos 

para a regulação e supervisão do risco socioambiental nas instituições financeiras.  

Na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Mario Sergio Vasconcelos, diretor de Relações 

Institucionais, apresentou o trabalho da Febraban junto aos bancos para fazer avançar a 

agenda da sustentabilidade no setor financeiro. O grupo participou ainda de roda de 

conversa com Thais Fontes, gerente de risco socioambiental do Rabobank, e com 

Christopher Wells, superintendente de risco socioambiental do Santander, sobre a avaliação 

de riscos socioambientais para as decisões de crédito e investimento. A conversa também 

abordou o tipo de informações relacionadas aos temas da sustentabilidade que as empresas 

devem relatar aos investidores e financiadores. 
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O segundo dia da jornada empresarial teve início com um walking tour pelo centro de São 

Paulo, explorando a região da Rua XV de Novembro, antigo centro bancário da cidade e que 

ainda abriga uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no 

mundo, a B3. Fábio Zenaro, superintendente de produtos da B3, falou sobre o mercado 

brasileiro de Green Bonds e seu papel no financiamento da economia verde. Na sequência, 

os participantes conversaram com representantes das áreas de relações com investidores da 

EDP, Telefônica e Estre. O objetivo era compreender como essas áreas funcionam, suas 

relações com atores internos e externos às empresas e, a partir disso, de que forma atributos 

de sustentabilidade estão ou não sendo considerados e combinados às análises financeiras.  
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A tarde do dia 23 de agosto foi dedicada a conhecer propostas inovadoras para financiar 

soluções que respondam a questões socioambientais não atendidas pelo sistema financeiro 

de negócios tradicionais. Parte do grupo seguiu a trilha de investimentos e negócios de 

impacto social, e para isso visitou o Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) – onde foi 

possível conhecer conceitos, categorias e atores envolvidos no investimento de impacto no 

Brasil – e, em seguida, conversou com a MOV Investimentos, gestora brasileira de 

investimentos de impacto, e Terra Nova, negócio social que recebeu o investimento da MOV 

e que trabalha com mediação de conflitos humanos para a Regularização Fundiária de 

Interesse Social em áreas urbanas ocupadas irregularmente.  

Outra parte do grupo dialogou sobre microfinanças e fintechs com professor Lauro Emilio, 

coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças da FGV, e com Bruno Sayão, CEO da 

IOUU. A partir do resgaste histórico de microcrédito e microfinanças, o grupo explorou as 

soluções que vêm surgindo para inclusão financeira mais ampla e para que investidores 

tenham mais informações e possam acompanhar de perto atributos e desempenho de seus 

investimentos em relação a temas socioambientais. A IOUU surgiu com essa perspectiva e 

inovou ao conectar diretamente investidores e projetos que buscam investimento, sem 

intermediários financeiros.  Na sequência a conversa foi com Débora Della Nina, analista de 

parcerias da Sitawi, e representantes de cinco organizações sociais que atuam em periferias 

urbanas e estão estruturando o fundo É de Todos, entre eles Adriana Barbosa, fundadora da 

Feira Preta, e Thiago Silva, do Banco Comunitário União Maria Sampaio.  
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Em comum, as experiências oferecem modelos alternativos para acesso a recursos 

financeiros por pessoas e iniciativas que corriqueiramente ficam à margem do fluxo de 

capitais. O segundo dia da jornada empresarial terminou no Parque do Povo, com 

compartilhamento de impressões e reflexões sobre suas conversas.  

Com o objetivo de trocar aprendizados e conectar os diálogos e experiências dos dois 

primeiros dias com as histórias de vida dos participantes e com os negócios das empresas 

representadas, o terceiro e último dia foi de imersão na Universidade Corporativa 

Pernambucanas, no Campo Limpo. 

Uma jornada transformadora 

Na 4ª edição da imersão promovida pelas Iniciativas Empresariais do FGVces, representantes das empresas 

membros exploraram a região de Foz do Iguaçu e arredores 

Por Beatriz Kiss e Mariana Nicolletti, FGVces 

A Jornada Empresarial Terceira Margem é uma das atividades da agenda anual das 

Iniciativas Empresariais do FGVces e tem por objetivo conectar os diversos temas trabalhados 

pelas iniciativas CiViA, EPC, TeSE, IDLocal, e ISCV e, ao mesmo tempo, proporcionar aos 

participantes uma experiência em campo.  Assim, buscamos conectar teoria e prática em um 

ambiente novo para trazer inspiração, despertar a curiosidade e proporcionar novas relações 

e reflexões sobre os dilemas e soluções da sustentabilidade. 
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A Jornada já virou tradição e tem atraído mais participantes a cada edição – este ano, na 4a 

edição, estivemos em campo com um grupo de 27 pessoas representando 21 empresas. A GIZ 

e o TEEB Regional Local no Brasil, parceiros do FGVces, apoiaram a Jornada e  também 

estiveram representados. 

A região escolhida para os três dias de imersão foi Foz do Iguaçu e municípios do entorno, no 

interior do Paraná (veja mapa abaixo). Além de visitar a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, 

os participantes puderam conhecer diversas iniciativas do programa Cultivando Água Boa e 

também refletir sobre os modelos de gestão do Parque Nacional do Iguaçu. Foram diversos 

diálogos em campo: com técnicos de Itaipu e do ICMBio, produtores locais e comunidades que 

vivem nas margens do rio Paraná. Assim os participantes puderem exercitar o olhar sistêmico 

sobre as diversas abordagens territoriais que se encontram na região. Finalmente, a partir de 

conversas, reflexões e experiências, o grupo pôde explorar os diferentes modelos de 

desenvolvimento que ali se desenharam e seus aspectos social, ambiental e econômico.  
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Para saber mais sobre a Jornada 2017, acompanhe o relato a seguir dos dias vividos em 

campo. 

23 de agosto  

Nossa Jornada começou com uma conversa com professores de história da UNILA 

(Universidade Federal da Integração Latino-Americana) que apresentaram o histórico de 

“desenvolvimento” da região a partir das perspectivas geográfica, econômica e sociocultural. 

Na sequência fizemos uma trilha no Parque Nacional do Iguaçu e tivemos um bate-papo com 

representantes do ICMBio sobre a gestão do Parque. O modelo inovador de concessões e os 

desafios de se gerir uma vasta área de conservação em uma região compartilhada pelo Brasil, 

Argentina e Paraguai chamaram a atenção.  

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  

www.fgv.br/ces 

 

 
No 1º dia de viagem, o grupo visitou o Parque Nacional do Iguaçu e suas famosas Cataratas (Divulgação FGVces) 

Após uma visita às famosas Cataratas do Iguaçu, seguimos viagem para o município de 

Matelândia, onde nos reunimos com a equipe de Itaipu. Os temas abordados foram o modelo 

de compras sustentáveis praticado pela empresa e os programas “Oeste em Desenvolvimento” 

e “Cultivando Água Boa (CAB)”, ambos geridos por Itaipu. No fim do dia conhecemos a Família 

Grassi que nos recebeu com um jantar caseiro a base de produtos locais e compartilhou sua 

experiência na conservação dos recursos hídricos. 

 
Divulgação FGVces 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces


 

GVces 

Av. 9 de Julho, 2029 11º andar - 01313-902 - São Paulo - SP   |  55-11-3799-3342  |  ces@fgv.br  |  

www.fgv.br/ces 

 

24 de agosto 

Na manhã do segundo dia participamos de uma ação de recuperação de mata ciliar com o 

plantio de árvores nativas em Quatro Pontes. A ação aconteceu na propriedade de um dos 

beneficiários do CAB, um pequeno produtor de leite que ajuda a preservar a nascente e 

garantir este recurso para os demais usuários da microbacia. Também visitamos um projeto 

de biogás produzido a partir de biometano (resultante de dejetos de animais), uma solução 

para destino dos resíduos de diversas propriedades e que, ao mesmo tempo, beneficia alguns 

produtores da região de Marechal Cândido Rondon a partir da geração de energia.  

Após o almoço, oferecido por um pequeno produtor de orgânicos e fornecedor de alimentos 

para a merenda escolar local, o grupo se dividiu para conhecer dois projetos: a cooperativa 

Biolabore, que mantém um centro de pesquisas e oferece assistência técnica aos produtores 

da região de Santa Helena; e a cooperativa de catadores, responsável pela triagem, reciclagem 

e destinação dos resíduos sólidos do mesmo município.  

 
Divulgação FGVces 

Seguimos viagem rumo a Foz do Iguaçu, com direito a uma parada em Itaipulândia para ver 

o sol se por sobre o lago de Itaipu e jantar na propriedade do Sr. Arruda, que tem promovido 

a multicultura e a recuperação de uma importante área de mata. 

25 de agosto 
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No último dia de nossa viagem pudemos conhecer a fundo (literalmente) as operações da 

Itaipu, a maior usina em volume de energia produzida do mundo. Visitamos a base da 

barragem, a casa de máquinas e o centro de controle da usina, compreendendo a interessante 

relação energética entre Brasil e Paraguai. Na sequência almoçamos às margens do 

reservatório (porto Kattamaram), onde recebemos a visita do responsável pelo 

desenvolvimento sustentável de Itaipu. 

 
Foto: Ednei Lopes/Divulgação FGVces 

Nossa jornada 2017 se encerrou no Refúgio Biológico Bela Vista, instituição que promove a 

conservação de espécies locais de fauna e flora. Além de ver a riqueza da biodiversidade 

brasileira, pudemos refletir em grupo sobre as vivências dos três dias de viagem e trocar os 

aprendizados e ensinamentos que cada um trouxe de volta na mala. 

Jornada Empresarial Terceira Margem 2016 - Vale do Paraíba 

A 3ª edição da Jornada Empresarial Terceira Margem levou representantes das organizações membros das 

Iniciativas Empresariais do FGVces à região do Vale do Paraíba para uma imersão em um território onde as 

questões da sustentabilidade podem ser compreendidas de maneira integrada 

Por Manuela Santos (FGVces) 
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Em 2016, pela primeira vez, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP 

(FGVces) está abordando em suas Iniciativas Empresariais um mesmo tema de maneira 

transversal: Empresas pelo Clima (EPC), Inovação e Sustentabilidade na Cadeia de Valor 

(ISCV), Desenvolvimento Local & Grandes Empreendimentos (ID Local), Tendências em 

Serviços Ecossistêmicos (TeSE) e Ciclo de Vida Aplicado (CiViA) trazem cada uma sua 

contribuição para a questão da Gestão de Recursos Hídricos. 

Como parte das atividades, além dos encontros realizados entre os representantes das 

empresas e a equipe do FGVces e da chamada de casos inovadores no tema, foi realizada entre 

os dias 24 e 26 de agosto a 3ª edição da Jornada Empresarial Terceira Margem, uma 

viagem de campo em que os representantes das empresas membro têm a oportunidade de 

fazer uma imersão em um território onde questões da sustentabilidade podem ser 

compreendidas de maneira integrada e na complexidade com que se dão na prática. 

Tendo Gestão de Recursos Hídricos como foco, neste ano nosso destino não podia deixar de 

ser uma região com experiências a se visitar no tema e, pensando nisso, o local visitado pelo 

grupo foi a região do Vale do Paraíba, que reúne elementos ligados a governança de bacias, 

forte presença empresarial, projetos de PSA e outras iniciativas ligadas ao cuidado com a 

água,  em um rio que nasce em São Paulo, passa por Minas Gerais e desemboca no Rio de 

Janeiro, contribuindo para o abastecimento da região metropolitana de sua capital. 

Estiveram presentes nessa viagem 13 representantes das empresas membro do grupo, além 

da equipe do FGVces e de uma representante da GIZ, Agência Alemã de Cooperação 

Internacional, parceira na realização da atividade. 

Veja abaixo um relato do campo. 

 

1º dia 
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O grupo se encontrou em São Paulo cedo e partiu para Volta Redonda, nosso primeiro destino 

na jornada. A primeira parada foi a Usina Presidente Vargas da CSN, a Companhia Siderúrgica 

Nacional. 

A planta, que ocupa uma área de 4km2 e tem a maior operação de siderurgia integrada da 

América Latina, fica às margens do rio Paraíba, de onde capta sua água. Lá o grupo teve a 

chance de conhecer os diversos produtos fabricados com matéria-prima provenientes da 

unidade, desde peças de carros até latas de alimentos que consumimos diariamente. Após uma 

introdução à empresa, fomos recebidos pela equipe que cuida da gestão de recursos hídricos 

da unidade e que desenvolveu nos últimos anos um projeto de cálculo da pegada hídrica, um 

dos temas que abordamos nas iE nesse ano. Além disso, o grupo teve a chance de ouvir do 

Simões, o especialista em meio ambiente da unidade que conduziu a apresentação, sobre a 

participação da empresa nos comitês de bacia em que estão presentes – o que foi um ótimo 

aperitivo para o que viria no dia seguinte e despertou o interesse nos participantes da jornada 

sobre as vantagens da participação em comitês de bacia e a importância de se envolver em 

câmaras técnicas de discussão, como uma das estratégias de influenciar as decisões dos 

comitês.   

Após a explanação, o grupo teve a chance de visitar os pontos de captação e descarte da 

empresa no rio, uma operação de grandes proporções e alta complexidade. 

No final do dia, o grupo da jornada se reuniu no hotel para falar sobre expectativas em relação 

à viagem e o que já tinham visto naquele dia, além de nos preparamos para o 2º dia, que seria 

muito intenso. 

2º dia 

Começamos cedo no 2º dia, participando de uma reunião com membros da diretoria do 

Comitê Médio Paraíba do Sul e da AGEVAP, a agência que executa os projetos deliberados 

pelos comitês atuantes nas bacias do rio. Ficamos conhecendo uma governança complexa, que 

envolve diversos municípios, os três estados por onde passa o rio (São Paulo, Minas Gerais e 

Rio de Janeiro) e uma série de atores importantes: a ANA - Agência Nacional de Águas, 

empresas (incluindo a CSN), organizações da sociedade civil, entre outros. 

Na conversa, entendemos como funcionam os mecanismos de financiamento do comitê, o 

modelo de cobrança pelo uso da água, em que o Paraíba do Sul foi pioneiro, e a relação com 

outras bacias, em especial a do rio Guandu, que recebe uma quantidade de água transposta 

do Paraíba do Sul e que é responsável por abastecer parte da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

Dentre os projetos concebidos no comitê estão o PSA Hídrico, ações de educação ambiental e 

questões ligadas a saneamento básico, que ainda tem um déficit na região. 
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Após a reunião, deixamos Volta Redonda e pegamos estrada rumo a Lídice, um distrito do 

município de Rio Claro, onde uma ONG local – o Instituto Terra de Preservação Ambiental – 

executa um projeto de PSA em parceria com a TNC – The Nature Conservancy. 

Quem acompanhou a visita foram o Hendrik Mansur, especialista em conservação da TNC, e 

o Iran Borges, técnico do ITPA. 

Eles nos levaram até a propriedade do Seu Carlinhos, um dos primeiros agricultores da região 

a aderir ao projeto, que nos mostrou as áreas reflorestadas em seu sítio e proporcionou um 

momento de inspiração ao grupo, ao relatar sua experiência no replantio de árvores nativas e 

seu cuidado ao introduzir espécies que sejam fonte de alimento para os animais da região, 

indo muito além do previsto pelo projeto de PSA. 

Seu Carlinhos também nos contou da dificuldade em convencer os vizinhos a participarem do 

projeto, pois muitos desconfiavam dos reais objetivos e tinham receio de abrir sua propriedade 

para os técnicos responsáveis pelo plantio. Após a adesão dele, no entanto, os vizinhos 

passaram a ver os benefícios e resolveram entrar para o PSA. Como também nos relatou 

Hendrik, é muito importante o engajamento das pessoas para o projeto dar certo, e muitas 

vezes esse processo começa com uma propriedade, que serve de modelo, e acaba atraindo as 

outras. 

Saindo da propriedade do Seu Carlinhos, fomos para nossa pousada para descansar para nosso 

último dia em campo. 

 

3º dia 
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Nosso último dia em campo foi dedicado a se aproximar um pouco mais da natureza e de 

outras facetas da água que não só os fins produtivos e de abastecimento: guiados pelo Hendrik, 

da TNC, o grupo percorreu um caminho margeando o rio que abastece Lídice e que leva a 

uma bela cachoeira. 

Em contato com um cenário que com certeza difere-se da realidade diária do grupo, cuja 

maioria trabalha em escritório, fizemos o encerramento da jornada, compartilhando aquilo 

que mais tocou cada um e como os aprendizados poderiam ser levados de volta e incorporados 

às atividades da empresa. 

As mensagens que ficaram mais fortes foram em relação às possibilidades de atuação no tema 

gestão de recursos hídricos que ainda não estão sendo efetivamente colocadas em prática e 

que têm grande potencial, como a participação em comitês de bacia e outros espaços de 

discussão coletiva, a importância de se relacionar com uma diversidade de atores, realizar 

parcerias etc. 

Além disso, a experiência mostrou-se uma excelente oportunidade de integração, não só entre 

os temas que vimos em campo, mas também entre as diferentes empresas participantes. 

 

Jornada Empresarial 3º Margem 

Por Manuela Santos 

Baía de Paranaguá – agosto de 2015 
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Entre os dias 26 e 28 de agosto, 12 representantes de empresas-membros das Iniciativas 

Empresariais do FGVces participaram da Jornada Empresarial Terceira Margem, em que os 

participantes são convidados a ir a campo e questões relativas aos temas de cada Iniciativa 

podem ser compreendidas de maneira integrada e na complexidade com que se dão na 

prática. 

Nesta edição – a primeira foi em 2013 em Extrema/MG para conhecer o Programa 

Conservador das Águas – o grupo foi à Baía de Paranaguá, no litoral norte do Paraná, região 

com o pior IDH do estado e que conta com a presença de um dos maiores portos do país e 

diversas unidades de conservação ambiental, que compõem o maior remanescente de mata 

atlântica brasileira. 

Tendo em vista o paradigma presente na região, que coloca como conflitantes o 

desenvolvimento socioeconômico e a conservação ambiental, o grupo teve como desafio a 

investigação dos diversos modelos de desenvolvimento presentes no território a partir da 

conversa com atores como representantes do porto, de organizações ligadas à preservação 

ambiental e de comunidades ligadas à pesca e outros pequenos empreendedores. 

Os três dias em campo e o conteúdo e percepções das visitas e conversas são relatados no 

diário a seguir: 

 1º dia 

Após a chegada em Paranaguá pela manhã, fizemos uma roda de conversa para 

apresentação do grupo e levantamento de expectativas, na qual cada um também 

respondeu à pergunta “O que é desenvolvimento para você?”. As respostas ajudaram o 

grupo a se conhecer e iniciar as conversas da Jornada já com um olhar investigativo sobre 

os modelos de desenvolvimento presentes naquele território, que retomaríamos no último 

dia. 

Dali partimos para nossa primeira visita: o porto de Paranaguá. 
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Fomos recebidos na sede da APPA – Administração do Portos de Paranaguá e Antonina pelo 

André Oliveira, profissional ligado à superintendência do porto e responsável pela 

estatística. Depois de fazer uma apresentação para o grupo trazendo os números 

surpreendentes ligados à operação, por cujo corredor passam anualmente 14 milhões de 

toneladas de soja, milho, farelo de soja e açúcar, além de serem movimentados 680 mil 

contêineres, 230 mil veículos, gerando uma receita cambial das exportações de 17,6 bilhões 

de reais, fomos levados a percorrer o cais e ver de perto as embarcações operando. 

Foi um momento importante para o grupo relacionar as contradições ligadas à importância 

do porto para nossa sociedade – como porta de entrada e saída de bens essenciais, gerador 

de emprego e renda etc. – e aos fortes impactos socioambientais consequentes. 
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No final do dia, recebemos em nosso hotel o Clóvis Borges, fundador e diretor-executivo da 

SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, que foi 

acompanhado da Sueli Alves, representante da Cooperguará – Cooperativa de Turismo de 

Base Comunitária de Guaraqueçaba, e do Antônio e do Mateus, da Acriapa – Associação de 

Criadores de Abelhas Nativas da APA de Guaraqueçaba. 

A SPVS tem um papel importante na conservação da natureza na região, mantendo algumas 

reservas na APA de Guaraqueçaba, entre outras atividades, como o incentivo à criação da 

Cooperaguará e da Acriapas, organizações que buscam gerar renda à comunidade aliada à 

preservação da floresta. Vale destacar que a Cooperguará foi nossa parceira em campo para 

articular as nossas visitas e viabilizar transporte, acomodação e alimentação para o grupo. 

O Clóvis trouxe para o grupo um panorama geral dos atores mais importantes na região e 

a falta de articulação entre eles para se pensar uma agenda de desenvolvimento para o local 

que contemplasse a conservação da floresta. 
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Na conversa com a Sueli, o Antônio e o Mateus ouvimos as dificuldades de manter um 

negócio, como a burocracia, a gestão etc., em especial no caso de produtos e serviços como 

os oferecidos por eles (mel de abelhas nativas e turismo de base comunitária). Os três 

falaram, por outro lado, sobre como mudou a vida deles e a realidade da região após a 

criação das organizações de que fazem parte, pois antes eles trabalhavam em fazendas de 

búfalo que foram convertidas em reserva florestal, para a qual contribuem agora com sua 

preservação.  

2º dia 

O nosso segundo dia seria mais intenso: após quase 3 horas em um barco, chegamos à Ilha 

Superagüi, Parque Nacional de 33.988 ha em que vivem algumas espécies ameaçadas de 

extinção e uma comunidade de cerca de 700 famílias, a maioria de pescadores. 

Após uma breve caminhada – que teve o percurso alterado por causa de uma ponte 

quebrada (isso sim é conhecer o lugar de perto!) – chegamos à sede do ICMbio. 
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Conversando com a equipe do Instituto, soubemos dos desafios de se gerenciar uma 

Unidade de Conservação em que vive uma comunidade e para a qual está sendo 

desenvolvido um plano de manejo: como acolher todos os interesses divergentes?  A 

comunidade, que já estava lá antes da Ilha se tornar um Parque, se sente prejudicada por 

não poder mais cultivar sua roça e por não ter sido devidamente ouvida; os órgãos 

responsáveis pelo plano alegam terem sido mais inclusivos e permissivos do que o exigido 

(a rigor, em uma Unidade de Conservação não deveria ter uma comunidade estabelecida). 

Todas essas provocações, feitas em contato direto com a natureza exuberante do local e 

com o modo de vida das comunidades, contribuíram bastante para as reflexões do grupo 

sobre os modelos de desenvolvimento para a região e para a percepção de que há uma 

dificuldade muito grande de diálogo entre os diversos atores. 
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Após a conversa no ICMbio, almoçamos no restaurante Golfinho, associado da Cooperguará, 

e conversamos com o marido da proprietária, o Seu Nagib, um pescador da Ilha, que nos 

contou sobre sua atividade e as dificuldades que os pescadores artesanais têm tido de 

competir com barcos maiores, de pesca industrial. 

Depois de todas essas conversas e novas informações sobre aquela realidade, subimos de 

novo no barco, tendo como destino a cidade de Guaraqueçaba. 

Em nosso caminho presenciamos um espetáculo único naquela região: a revoada do 

papagaio-da-cara-roxa, espécie que habita a ilha do Pinheirinho, no caminho de Superagüi 

para Guaraqueçaba, e passa o dia na ilha em frente. Todos os dias, no final do dia, os 

papagaios fazem uma revoada, sempre de dois em dois, para “voltar para casa”. 
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3º dia 

No nosso último dia em campo, acordamos bem cedo e 

fomos para o Salto Morato, uma RPPN (Reserva Particular do 

Patrimônio Natural) da Fundação Grupo Boticário de 

Proteção à Natureza. 

Foi importante para o grupo conhecer as diferenças entre os 

modelos público e privado de gestão de áreas de 

conservação, bem como as características de áreas habitadas 

e não habitadas – que é o caso do Salto Morato. 

Aproveitamos a beleza cênica do local para fazer o 

encerramento de nossa jornada com vista para a cachoeira 

que dá nome à Reserva. 

Em uma roda de conversa, o grupo pôde compartilhar suas 

percepções sobre o território e sobre a experiência, além de revisitar a pergunta “O que é 

desenvolvimento para você?”. 

Ficou muito forte para todos a necessidade de maior articulação, diálogo e busca por 

convergência de interesses entre os atores da região, situação que é similar à de muitos 

territórios em que as empresas do grupo atuam e deve inspirar sua atuação. 
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Com essa segunda experiência integradora no âmbito das Iniciativas Empresariais o FGVces 

fortaleceu a sua crença de que experiências em campo são um espaço privilegiado de 

aprendizagem, troca de experiências e desenvolvimento pessoal. 

Para os próximos ciclos, esperamos contar com cada vez mais representantes de empresas 

conosco nessa jornada e explorar temas em sustentabilidade que representem ao mesmo 

tempo desafio e inspiração às empresas. 

Jornada Empresarial “Terceira Margem” 
Saiba como foi a experiência de campo dos membros das Iniciativas Empresariais do FGVces 

Bruno Toledo e Manuela Santos 

Como parte da agenda de integração das Iniciativas Empresariais do FGVces, o Centro 

promoveu entre 31 de julho e 02 de agosto a Jornada Empresarial de Aprendizagem 

"Terceira Margem", uma viagem de imersão que contou com a parceria da Aoka e a presença 

de representantes de empresas membro da Plataforma Empresas pelo Clima (EPC), das 

Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE), da Iniciativa Desenvolvimento Local e 

Grandes Empreendimentos (ID Local) e do projeto Inovação e Sustentabilidade na Cadeia 

de Valor (ISCV). 

O local escolhido para a imersão foi Extrema, cidade mineira localizada numa região serrana 

de Mata Atlântica na divisa com São Paulo. As nascentes dos rios Piracicaba, Jundiaí e 

Capivari – que fornecem água para o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento 

de mais de 50% da cidade de São Paulo – se localizam nesta região. 

Essas características peculiares contribuíram para que fosse desenvolvido em Extrema o 

Projeto Conservador das Águas, com o objetivo de proteger e reflorestar matas nativas e 

Áreas de Preservação Permanente (APPs), de forma a conservar os recursos hídricos, reduzir 

a erosão, aumentar a infiltração e conservar áreas com boa cobertura vegetal. 

Para isso, uma articulação multissetorial provê o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

aos produtores rurais que cedem um pedaço da sua terra para o plantio de árvores no 

entorno das nascentes em suas propriedades. Além do benefício financeiro, são instaladas 

cercas de proteção nas propriedades. 

A partir de uma visão integrada dos temas trabalhados pelas Iniciativas Empresariais (clima, 

desenvolvimento local, cadeia de valor e serviços ecossistêmicos), o objetivo da Jornada foi 

apreender, em uma prática inovadora em sustentabilidade, a teia de relacionamentos que 

envolve empresas, famílias, organizações da sociedade civil e governos para a solução de 

um desafio socioambiental em comum. 
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Participaram da viagem de campo representantes de cinco empresas que fazem parte das 

Iniciativas Empresariais: Anglo American, Grupo Abril, Grupo Boticário, Banco Itaú e Copel. 

Confira abaixo o relato de Manuela Santos, pesquisadora do FGVces que acompanhou a 

Jornada Empresarial de Aprendizagem em Extrema. 

 

Logo na nossa chegada, dia 31 de julho de manhã, fomos ao mirante da Serra do Lopo, para 

fazer uma abertura de nossa jornada e uma colheita de expectativas com os participantes, 

em um lugar de vista privilegiada, que chegava a quilômetros de distância e permitia uma 

compreensão da bacia hidrográfica sobre a qual se desenvolve o Programa que visitaríamos 

durante nossos dias na região. 

O 2º dia em campo foi composto de uma série de diálogos com diferentes atores locais e, 

para que nossa conversa fosse mais produtiva, realizamos na noite anterior no hotel Ponto-

de-Luz, onde nos hospedamos, uma dinâmica baseada no texto “The Art of Powerful 

Questions”, através da qual definimos as perguntas norteadoras de nossas conversas e, além 

disso, as lentes com as quais iríamos a campo iniciar a nossa investigação sobre o Programa 

e suas relações: 

1. Continuidade, expansão e replicabilidade; 

2. Governança; 
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3. Negociações e relações de parceria; 

4. Motivações para participação; 

5. Métricas, resultados e valoração; e 

6. Financiamento. 

Com cada membro munido de uma ou mais das lentes acima, nosso 2º dia de jornada 

começou bem cedo, com uma visita muito agradável à propriedade do Seu Hélio, um dos 

pequenos agricultores beneficiários do Programa, que recebe uma renda complementar à 

da venda de leite e de alguns outros produtos de sua roça (como feijão e milho) por ceder 

um pedaço de sua terra para a plantação de mudas - cuja maioria é doada pela S.O.S. Mata 

Atlântica - com o objetivo de preservar nascentes em sua propriedade. 

 

Além de termos acompanhado a ordenha de seu rebanho, tomamos com ele um café da 

manhã bem caseiro, com produtos vindos ali da propriedade dele, e pudemos ouvi-lo contar 

sua participação no Programa e, é claro, bons “causos” da roça. 

Após o café, seguimos com o técnico da Secretaria do Meio Ambiente de Extrema, o Sr. 

Arlindo, que faz as negociações com cada produtor rural que adere ao Programa e 

acompanha a sua gestão, para observar a plantação de mudas em uma parte do terreno 

cedida pelo Seu Hélio. Além de termos nos surpreendido pelas tecnologias que facilitam o 

trabalho daquele que faz o plantio e com o uso do hidrogel, para garantir água à planta em 

seus primeiros dias, tivemos a sorte de encontrar uma nascente que foi recuperada! 
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Saindo de lá, após um pouco de estrada de terra, chegamos à Secretaria do Meio Ambiente 

de Extrema, onde o secretário Paulo Henrique Pereira (Paulinho) nos recebeu para contar o 

histórico e o desenvolvimento do Programa no município. Estavam com ele 

complementando a fala duas representantes da Agência das Bacias PCJ, a Helena Gonçalves 

e a Elaine de Campos. 

Eles nos contaram que o Programa começou em 2007 com poucos recursos, tanto 

financeiros quanto e materiais: contavam com apenas dois plantadores de muda (que o 

faziam manualmente) e uma mula para transporte. Com o passar do tempo e a boa 

aderência de agricultores, o Programa foi ganhando mais parceiros e hoje remunera mais 

de 100 produtores rurais com recursos da ANA (Agência Nacional de Águas), Governo de 

Minas Gerais, Prefeitura de Extrema, PCJ e ONGs e empresas da região. 

Em adição ao objetivo inicial, que era proteger e recuperar as nascentes da região, o sucesso 

do Programa acabou atraindo empresas para a região, que ali se instalaram pela qualidade 

da água e pela boa gestão ambiental em geral. A meta atual é que, até 2030, 40% da área 

do município seja de cobertura florestal e, para isso, em alguns casos, a prefeitura compra 

algumas áreas para plantio e a transforma em Unidades de Conservação. 

É interessante notar que parte do sucesso do Programa se deve a uma peculiaridade da 

gestão municipal, pois há 20 anos o mesmo grupo governa a cidade, mesmo havendo 

oposição, o que permite a manutenção de Programa, que requer uma visão de longo prazo. 
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Soma-se a essa sequência de mandatos a gestão do Programa ser centralizada na Secretaria 

do Meio Ambiente, o que a torna mais eficiente. 

Nossa última conversa do dia foi na Bauducco, empresa com fábrica estabelecida no distrito 

industrial de Extrema que financia o Programa com o objetivo de compensar os impactos 

da pegada hídrica de sua produção através do plantio de mudas em área de proteção de 

nascentes. Ficou muito claro em nossa conversa com os responsáveis da área ambiental que 

a motivação principal para a escolha em contribuir com o Conservador das Águas, em vez 

de compensar seus impactos de outra maneira foi o fato do Programa já estar bem 

estabelecido, com resultados, e uma grande confiança em sua gestão. 

Após a conversa, tivemos a oportunidade conhecer a 

produção de biscoitos e panetones da empresa. 

Nosso 3º e último dia de jornada foi dedicado à 

reflexão de tudo aquilo que pudemos viver nos dias 

anteriores e à produção de uma representação 

figurativa das relações interpessoais e multissetoriais 

que permitem a existência do Programa (na imagem 

ao lado). 

De volta à São Paulo, em 27 de agosto fizemos um 

encontro pós-viagem para complementar a nossa 

experiência em campo com conteúdo técnico e 

conceitual sobre PSA, serviços ecossistêmicos, casos 

de projetos similares em outras regiões e tirar algumas 

dúvidas dos participantes. Para isso, contamos com a 

participação de Renato Armelin, coordenador do 

Programa Sustentabilidade Global do FGVces e da Iniciativa Tendências em Serviços 

Ecossistêmicos - TeSE. 

Com essa primeira experiência integradora no âmbito das Iniciativas Empresariais o FGVces 

fortaleceu a sua crença de que experiências em campo são um espaço privilegiado de 

aprendizagem, troca de experiências e desenvolvimento pessoal. 

Para os próximos ciclos, já a partir de 2014, esperamos contar com cada vez mais 

representantes de empresas conosco nessa jornada e explorar temas em sustentabilidade 

que representem ao mesmo tempo desafio e inspiração às empresas. 

Fotos: Manuela Santos (FGVces) 
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