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GRUPO BOTICÁRIO

▪ + 7mil colaboradores diretos | 26 mil empregos indiretos

▪ 2 fábricas: São José dos Pinhais-PR e Camaçari-BA

▪ 2 centros de distribuição: Registro-SP e São Gonçalo-BA

▪ 4 unidades de negócio

▪ Duas marcas de iniciativa:

▪ Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

▪ Instituto Grupo Boticário



A Fundação Grupo Boticário foi criada em 1990, como uma organização sem fins 
lucrativos e com a finalidade realizar e promover ações para conservação da natureza. 
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Serra do Tombador Nature Preserve

Atlantic Rainforest

Salto Morato Nature Preserve

PROTECTED AREAS: 
BENEFITS FOR 
SOCIETY



Atuação em escala nacional - PSA



Serviços ecossistêmicos, ambientais, 
dependências e governança



Serviços ecossistêmicos são os

benefícios que as pessoas obtêm da

natureza direta ou indiretamente,

através dos ecossistemas, a fim de

sustentar a vida no planeta.

Serviços ecossistêmicos



Serviços Ambientais

Serviços Ambientais são as atividades humanas que promovam o restabelecimento, 

recuperação, manutenção e melhoria dos serviços ecossistêmicos. 

Pastagens degradadas Pecuária sustentável



Serviços Ambientais

Serviços Ambientais são as atividades humanas que promovam o restabelecimento, 

recuperação, manutenção e melhoria dos serviços ecossistêmicos. 

Erosão do solo

Contenção de sedimentos



Serviços ambientais e valoração

Da valoração ambiental surge o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
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Governança compartilhada é essencial

O Diretor de Valor Compartilhado da Coca-Cola do Brasil e diretor do

Instituto Coca-Cola Brasil, Pedro Massa, destacou a importância da

cooperação no setor privado e citou o trabalho integrado entre Coca-

Cola e Ambev, concorrentes no mercado de bebidas, mas que

trabalham juntas na proteção de nascentes nas bacias dos rios

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). “Essa é uma causa maior do que

qualquer vaidade empresarial. O setor tem o potencial de elaborar

uma agenda única”, sustentou.

Já fazem parte da Coalizão empresas globalmente reconhecidas, 
como Ambev, Coca-Cola, Femsa, Fundación Femsa e Klabin. 
Também apoiam a iniciativa Arcos Dourados/McDonald’s, Bank of
America Merrill Lynch, Faber-Castell, Kimberly-Clark, Pepsico e 
Unilever.

http://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/ambev-e-coca-cola-brasil-unem-esforcos-pela-agua2


Coordenação dos atores



Governança Oásis



Se integração é 
necessária, como 
promover espaços 

para isso?



ARRANJO INSTITUCIONAL NO CONTEXTO DOS PROJETOS LOCAIS

• Uma política pública depende de um bom arranjo institucional
estabelecido para o planejamento, gestão, regulação, sistematização,
implantação, comunicação e transparência do que é determinado
pela própria política pública;

• É a partir das instituições definidas como responsáveis e
competentes para regulação, gestão e implantação da política
pública que são realizados os atos de administração e governança
destes, administração de recursos, estabelecimento de planos de
ação, definição de sistemas de monitoramento, validação de
metodologias e outras atividades pertinentes.

A importância dos arranjos institucionais



Governança pública e participação privada



Papéis bem definidos

O arranjo institucional deve ser entendido como o conjunto de
instituições selecionadas e capacitadas para realizar, na medida de suas
competências, os atos de gestão e administração determinados pela
política pública de PSA.



Características das instituições

Para a adequada definição do arranjo
institucional, é preciso verificar as
características administrativas e a
natureza jurídica de cada instituição
a ser selecionada:



Colegiados

É comum os órgãos colegiados
possuírem uma secretaria executiva,
encarregada de colocar em prática
as decisões.
Entidades específicas, como é o caso
das Unidades Gestoras de Projeto,
usadas nos Projetos Produtor de
Água que seguem o modelo da
Agência Nacional de Águas (ANA).



Papel do terceiro setor

• Mobilização e articulação 
dos atores locais;

• Ferramentas de 
planejamento técnico;

• Suporte técnico-científico;
• Administração de recursos e 

execução de atividades.



Papel da academia

• Promover debate e reflexão sobre o tema;
• Apoio em protocolos de monitoramento;
• Publicação e divulgação dos dados
• Conexão do programa com a sociedade
• Formação de pessoas



Papel da extensão

• Capacitação e transferência tecnológica;
• Oportunidades para novos mercados;
• Certificação;
• Contato com proprietários, relação de confiança.
• Monitoramento



Papel do setor financeiro

A gerente de Sustentabilidade do Itaú, Maria Eugênia Taborda, apontou que

a crise hídrica brasileira de 2014 e 2015 ajudaram os bancos a avançarem

nos estudos dos impactos causados pela escassez de água. “Segundo o

estudo feito pelo Itaú o impacto econômico da seca no país seria de 1% no

PIB brasileiro” disse. O setor financeiro está incorporando cada vez mais a

avaliação do risco hídrico - ferramenta Water Stress Testing, em projeto

desenvolvido pela GIZ com colaboração do CEBDS. “Concluímos que, no

Brasil, de 60 a 90% das empresas teriam um down rating [se o risco

hídrico fosse computado]”.

http://www.naturalcapitalfinancealliance.org



Implicações para investimentos

• Aumento de credibilidade;
• Acesso à carteiras diferenciadas
• Menor taxa de desconto;
• Sustentabilidade



Se integração é necessária, 
como promover espaços para 

isso?



Geração de valor compartilhado

• Quais são as “dores” comuns?
• Quais são agendas integradoras?
• O que promove integração?



Governança na prática



O Oásis como rede de impacto



Redes e geração de valor



Novas organizações



Fortalecimento (inter) 
institucional

Incentivar Políticas 
Públicas

Fortalecer a agenda de 
Serviços Ambientais

Rede de especialistas.
Informação rápida e aplicada.

Influenciar políticas públicas
de Serviços Ambientais

Identificar oportunidades para
ganho de escala

Propósito Rede Oásis

Rede Oásis – HUB de soluções



Partners



Proposta de Valor



- Seleção

- Teoria da Mudança

- Desenho de modelos de negócio

- Identificação das demandas

- Plano de aceleração (4 meses)

- Mentoria / Coaching

- Avaliação dos resultados

ACELERADORA DE INICIATIVAS DE PSA



EIXOS TEMÁTICOS



Estratégias de governança integrada para os serviços ecossistêmicos é 

um passo importante para a segurança hídrica;

Existe um framework consolidado para promover a governança 

multinivel;

Além da resiliência e redução de riscos: outros benefícios (retorno, 

imagem, redução de riscos, inclusão social, saúde);

Soluções integradas podem ser financeiramente mais atrativas;

Soluções mistas (infraestrutura verde + cinza) potencialmente mais 

viáveis;

Conclusão



Soluções Baseadas na Natureza e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável




