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QUEM SOMOS

O WBCSD é uma organização global liderada por CEOs de 200 empresas de visão
inovadora, que trabalham juntas para acelerar a transição para um mundo sustentável.

World Business
Council for
Sustainable
Development

Nossa missão é acelerar
a transição para um
mundo sustentável
contribuindo para
o sucesso de mais
negócios sustentáveis.

Nossa visão é criar um
mundo no qual, até 2050,
mais de nove bilhões de
pessoas vivam bem e
respeitem os limites do
planeta.
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GLOBAL

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS ÚNICA

Mais de 200 membros de diferentes
partes do mundo e em todos os setores
da economia.

Nossos membros têm acesso a uma
comunidade empresarial intersetorial
diversificada e a um espaço seguro para trocar
ideias, conhecimento e informações entre
seus pares.
Juntos, desenvolvemos soluções de negócios
para os desafios globais que nenhuma
empresa consegue resolver sozinha.

Contamos com uma rede global de mais
de 60 parceiros que promovem negócios
sustentáveis em seus países.

LIDERADO POR CEOs
O WBCSD é orientado à ação coletiva
e liderado pelos CEOs das empresas
associadas.

ORIENTADO AO MERCADO
Consideramos o desenvolvimento
sustentável uma oportunidade de negócio
estratégica. Trabalhamos para melhorar
a competitividade de mais empresas
associadas.

O QUE FAZEMOS

Facilitamos a contribuição empresarial para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável por meio de seis sistemas econômicos.

Nossa abordagem
baseada na ciência e
soluções empresariais
direcionadas têm como
objetivo aumentar o
impacto do negócio,
permitindo que as
empresas estejam mais
bem posicionadas para
aproveitar oportunidades
de mercado, consolidar
uma licença operacional
duradoura e gerenciar
melhor os riscos.
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SOLUÇÕES DIRECIONADAS

Projetos

Hub de economia circular

Low Emissions Economy
Partnership (LEEP)
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Pessoas

Impacto social
Alimentos e uso da terra
Clima e energia
Ações e política para o clima Programa de Melhoria Alimentar Negócios e Direitos Humanos
para Sustentabilidade e Saúde
Futuro do trabalho
REscale
( FReSH)
Transformando o transporte
Inteligência Agroclimática (IAC)
ODS
pesado
Ações e política de ODS
Soluções naturais para o clima Fórum de Soft Commodities

SBT4buildings
Prédios e construções*

Mobilidade em transformação

Novas soluções de energia

Política e defesa da água

SBT4utilities

Soluções hídricas

Mapas setoriais de ODS
Estilos de vida sustentáveis
Estilos de vida sustentáveis
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Programas

Cada transformação de sistema é estabelecida como um programa do WBCSD
com projetos práticos.

Tomada de decisão de negócios
Gestão de riscos empresariais
Governança e supervisão interna
Mensuração e avaliação
Gestão integrada do desempenho
Divulgação externa
Segurança e controles internos
Divulgação orientada por objetivo
Reporting matters
The Reporting Exchange
Fórum Preparador TCFD
Tomada de decisão do investidor

Alinhamento de ativos de aposentadoria
*Em desenvolvimento

Projetos Setoriais

Projeto da Indústria de Pneus

Soluções florestais

Aliança Global para o Agronegócio (GAA)

Ativando Funções

Rede global, parceiros, relações com membros, alcance, suporte
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COMO FAZEMOS

Potencializamos o impacto de sua empresa por meio de inovação, colaboração e valorização.

Trabalhamos em soluções
transformadoras e
sustentáveis que podem
ser dimensionadas
rapidamente.

Colaboração

Conectamos diferentes
empresas, parceiros
e setores para produzir
resultados que nenhuma
empresa conseguiria
sozinha.

Valorização

Nosso objetivo é melhorar
a tomada de decisões
e a divulgação externa,
transformando o sistema
financeiro para premiar as
empresas mais sustentáveis.

Soluções
com inovação
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Redefinição
do valor
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VANTAGENS DE SE ASSOCIAR

As empresas precisam se adaptar a um ritmo sem precedentes de mudança global,
e a associação ao WBCSD proporciona às empresas valor, impacto e voz para navegar
por essa mudança e prosperar, transformando-se e transformando o mundo.

Valor

O WBCSD melhora cases de negócios
em sustentabilidade por meio de
ferramentas, serviços, modelos
e experiências.

Impacto

Nossas soluções escalonáveis
e baseadas na ciência ajudarão
as empresas a gerar impacto
mensurável.

Voz

Nossos membros participam ativamente,
influenciando o debate e demonstrando
liderança em negociações internacionais
e processos que envolvem a pauta de
ODS.

Histórico de sucesso do WBCSD
1992

1995

1998

2006

2010

2014

2015

2016

2017

2018

ECO-92
Cúpula da
Terra, Rio
de Janeiro

WBCSD

Greenhouse
Gas Protocol

Negócios
inclusivos

Visão 2050

Ação 2020

LCTPI COP21

A primeira
estratégia de
sustentabilidade
baseada na
ciência para
empresas

Reconhecido como
voz das empresas
por meio de nossa
inovadora iniciativa
LCTPi de parcerias
de tecnologia de
baixo carbono

The Reporting
Exchange

Factor10

Marco no plano
de negócios
para um mundo
sustentável

Protocolo de
Capital Natural
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Fundação

Norma global para
Expansão do
medir, gerenciar e acesso a produtos,
relatar emissões
serviços e
de gases de efeito empregos para a
estufa
base da pirâmide
econômica

Uma estrutura global
para ajudar empresas
a tomar decisões
melhores baseadas
na compreensão dos
impactos sobre o
capital natural

A mais completa
fonte de
relatórios de
sustentabilidade
do mundo

30 empresas líderes,
com uma receita
combinada de $1,3
trilhão de dólares,
juntam forças para
implementar a
economia circular

O QUE OFERECEMOS AOS NOSSO MEMBROS

•

Competência intersetorial e acesso a cadeias de valor
da indústria

•

Um laboratório global de soluções de diferentes setores

•

Uma plataforma de colaboração e participação neutra

•

Um espaço seguro para discutir e trabalhar
em assuntos importantes

•

Acesso a plataformas globais e locais para
implementação, financiamento, eventos e defesa
de projetos

•

Atualizações regulares com as últimas ideias
e tendências

•

Análise anual de seu relatório de sustentabilidade

•

Oportunidades de destaque para seus colaboradores

O QUE QUEREMOS DOS NOSSOS MEMBROS
•

•

Demonstração de liderança - CEOs ou Diretores
representam suas empresas como Membros do
Conselho, com participação ativa na reunião anual
do Conselho

Contribuição com seus conhecimentos e liderança e
escolha do(s) programa(s) de trabalho mais relevantes
para sua empresa

•

Apoio ativo aos objetivos do WBCSD aprovados
anualmente pelos Membros do Conselho

•

Engajamento dos CEOs na jornada rumo
à sustentabilidade

•

Pagar as taxas de associação e projetos
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World Business Council
for Sustainable Development
Genebra
Chemin Eugène-Rigot, 2B
Case Postale 2075
CH-1211, Geneva 1
Suíça
Londres
WeWork Mansion House
33 Queen Street
London EC4R 1BR
Reino Unido
Nova York
300 Park Avenue, 12th Floor
New York, New York 10022
EUA
Nova Deli
WBCSD India, 4th Floor, Worldmark 2
Aerocity New Delhi 110 037
Índia
Pequim
Rm 501 Building C, Yong He Plaza
28 An Ding Men East Street,
Dongcheng District
Beijing 100007,
P.R. da China
Singapora
WBCSD Asia Pacific
2 Science Park Drive
#01-03 Ascent
Singapore 118222
Contato: member@wbcsd.org

www.wbcsd.org |

@wbcsd

