


Associação civil, sem fins lucrativos  que lidera os 

esforços do setor empresarial para a implementação 

do desenvolvimento sustentável no Brasil, com 

efetiva articulação junto aos governos, empresas e 

sociedade civil. 

Representa o Brasil na rede do World Business 

Council for Sustainable Development.



Quem somos



Quem somos

1997 fundação

6 Câmaras Temáticas, são elas:  Água, 
Biodiversidade e Biotecnologia, Energia e 
Mudança Climática, Comunicação e 
Educação,  Finanças Sustentáveis e Mobilidade 
Sustentável 

76 empresas associadas que respondem por:
40% do PIB nacional
1 milhão de empregos

CEBDS em números



http://www.cemig.com.br/portal.asp
http://www.goodyear.com.br/
http://www.furnas.com.br/
http://www.ambev.com.br/
http://www.eletronuclear.gov.br/
http://www.tim.com.br/
http://www.allianz.com.br/
http://www.walmartbrasil.com.br/
http://www.suzano.com.br/portal/          main.jsp?lumPageId=40288091195EDEAB0119607B636A7074
http://www.santander.com.br/portal/wps/script/templates/GCMRequest.do?page=6140


CEBDS em rede

O CEBDS representa o Brasil na rede 

do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), 

mais importante instituição do setor 

empresarial no mundo.

36 países

60 conselhos nacionais e regionais

22 setores industriais

200 empresas multinacionais que 
atuam 
em todos os continentes





A partir da RIO +20 o papel do setor 

empresarial no que diz respeito a soluções 

empresariais para um futuro sustentável 

aumentou. 

Sustentabilidade



VISÃO BRASIL 2050 



VISÃO 2050 – 9 ELEMENTOS



11 workshops com 
cerca de 500 pessoas 
70 empresas e dezenas de 
instituições, ONGs e representantes 
Comitê de estudiosos
Inúmeros debates, reuniões e 
propostas por um Brasil sustentável

UM ÁRDUO TRABALHO 
FOI REALIZADO...



260 milhões de pessoas 
vivem bem 
Potência verde e referência 
para outros países 
Zero em corrupção 
e trabalho infantil  
Redução drástica 
em violência e miséria

BEM VINDO A 2050:
UM PAÍS DESENVOLVIDO



Chegamos até aqui com 
TODAS AS AÇÕES 
REALIZADAS: 



Redes inteligentes foram implantadas 
para melhorar a eficiência energética

Investiu-se em projetos para redução da 
emissão de GEE e geração de energia 
elétrica por meio de tecnologias como 
as de células e combustível

Diversificação de fontes limpas

Mercado de emissões há muito 
já é uma realidade 

ENERGIA E 
ELETRICIDADE

2050



MAS SERÁ QUE FOI 
SIMPLES CHEGAR ATÉ AQUI?

Tivemos uma longa 
primeira jornada até 2020



Foi feito investimento em P&D 

Subsídios e incentivos fiscais para 
energia eólica, biomassa, PCHs, 
complementando a atual matriz 
hídrica

Aumentou a competitividade 
da indústria brasileira para uma 
economia de baixo carbono

Plano de investimento para as 
divisas do pré sal foi estabelecido 

E ELETRICIDADE
ENERGIA 

ATÉ 2020



A cadeia produtiva da construção civil 
tornou-se ainda mais sustentável 
A água é medida de forma 
individualizada em todas as edificações 
Adotou-se as ferramentas de Análise 
de Ciclo de Vida e outras 

EDIFICAÇÕES E 
AMBIENTE CONSTRUÍDO 

2050



MAS SERÁ QUE FOI 
SIMPLES CHEGAR ATÉ AQUI?

Tivemos uma longa 
primeira jornada até 2020



Métodos foram reavaliados 
para a redução da produção 
de resíduos 
Sabe-se a origem 
legal da matéria-prima
Incentivos e subsídios fiscais 
foram garantidos 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 
EDIFICAÇÕES E 

ATÉ 2020



MOBILIDADE

Planejamento territorial integrado 
e sistêmico foi elaborado  
Já temos uma rede integrada multimodal 
A eficiência energética nos transportes 
foi melhorada 
Há um planejamento público-privado 
que acelerou a pesquisa e implantação 
de tecnologias alternativas 
e biocombustíveis avançados

2050



MAS SERÁ QUE FOI 
SIMPLES CHEGAR ATÉ AQUI?

Tivemos uma longa 
primeira jornada até 2020



Planejamento urbano foi  integrado 
com o zoneamento territorial

Transportes de baixo custo 
receberam investimento

A Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas em 2016 deixaram 

um ótimo legado para 
a mobilidade urbana

Normas internacionais foram 
adotadas e adequadas 

ao nosso país

MOBILIDADE
ATÉ 2020



Ecodesign foi promovido e implementado 

Desperdício zero na produção

Pesquisas são realizadas para o maior 
aproveitamento dos materiais 

Diminuiu o uso de aterros sanitários 

MATERIAIS E RESÍDUOS
2050



MAS SERÁ QUE FOI 
SIMPLES CHEGAR ATÉ AQUI?

Tivemos uma longa 
primeira jornada até 2020



Todos os processos para utilização 
e descarte 

de resíduos sólidos 
foram realizados 

Produtos que possam ser 
reparados passaram a ser 

utilizados 

A reciclagem tornou-se 
uma prática constante 

O consumidor já age 
de forma consciente

Análise de Ciclo de Vida é 
considerado para tomada de 

decisão 

RESÍDUOS
MATERIAIS E

ATÉ 2020



Todas estas ações nos 
trouxeram uma verdade: 
Nós conseguimos! 

CHEGAMOS ATÉ AQUI, EM 2050, COM UM BRASIL 
SUSTENTÁVEL E DESENVOLVIDO 



E OS

Combate à corrupção
Tarifa de eletricidade no Brasil era uma das 
mais caras do mundo
Manter o crescimento econômico com 
redução do desmatamento e participação 
de fontes renováveis na matriz energética
Incluir adaptação às mudanças climáticas 
nas políticas públicas 
Descolamento entre o marco regulatório e a 
aplicação prática
Mudanças culturais profundas na sociedade
Falta de infraestrutura, investimentos e 
capacidade técnica

DESAFIOS 
ERAM MUITOS...



MAS GRANDES DESAFIOS TRAZEM GRANDES 

PARA NEGÓCIOS!

Capacitação e criação de empregos verdes
Criação de novos produtos
Infraestrutura para meios de transporte 
sustentáveis e coletivos
Planejamento estratégico
Infraestrutura e saneamento
Pagamentos por serviços ambientais
Mercado de carbono
Biocombustíveis e bioenergia
Promoção de negócios sociais inclusivos

OPORTUNIDADES



RIO CIDADE SUSTENTÁVEL



Rio de Janeiro e Belo Horizonte 

 
(Brasil)

Yixing (China) 
Kobe (Japão)

Guadalajara (México)

Filadélfia (EUA)

Ahmedabad, Rajkot, Surat, Vadodara (Índia)
Surabaya (Indonésia)

Turku (Finlândia)

Tilburg (Holanda

O Rio Cidade Sustentável foi inspirado no projeto do WBCSD



O NOVO PAPEL DAS EMPRESAS, DOS GOVERNOS, DA 
 SOCIEDADE

“Cidades, sociedade civil e empresas estão cada vez 

 mais contribuindo de maneiras diversas para lidar com 

 os desafios impostos pelos novos tempos.”

 
Vision 2050

“O modelo de negócios convencional, em um país que se firma como potência 

 econômica mundial, entra em conflito com a necessidade de melhor
distribuição de renda e de oportunidades, igualdade social, valorização 
das diferentes regiões e qualidade ambiental (...) ”

 
Visão Brasil 2050



Rio Cidade Sustentável projeto-piloto realizado 

nas comunidades do Chapéu Mangueira e 

Babilônia. Atuou em sete frentes: 

Turismo Comunitário 

Sustentabilidade nas Escolas e Lares

Gestão Comunitária de Resíduos

Desenvolvimento de Empreendedores Locais 

Melhoria Habitacional Sustentável

Infraestrutura Urbana Verde 

Agricultura Urbana Orgânica

RIO CIDADE SUSTENTÁVEL



RCS em números
12 empresas associadas e 4 instituições 
parcerias

480 chefes de família da Babilônia e do Chapéu 
Mangueira

93 moradores capacitados nos cursos para 
pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico e 
serralheiro

16 moradores capacitados para instalar e 
manter hortas em produção contínua em seus 
quintas ou lajes

51 empreendedores capacitados para emitir 
nota fiscal

700 metros de calçada de concreto com 
granulado de borracha

10% a 30% de economia em energia com a 
instalação de lâmpadas LED



RCS: patrocínio e parcerias



MUITO OBRIGADA!
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