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Vision 2050 to Action 2020 
Conduzida pelo WBCSD 



Overview processo 
WBCSD e CEBDS 
Do Visão 2050 ao Ação 
2020 

Visão 2050 Ação 2020 

Inspiração de 
longo prazo 

Caminho para 
transformação 
da sociedade 

Foco em 
impactos 
qualitativos 

Ação em 
escala de 
médio prazo 

Must-haves 
de 2020 
baseados na 
ciência 

Necócios 
escaláveis 
soluções e 
políticas 
públicas 
viabilizadoras  

Foco em 
impacto 
quantitativo e 
processo de 
monitoramento 



O processo de construção do Action 2020 se realiza em 3 etapas: 

Overview processo 
Global WBCSD 
Vision 2050 to action 2020 o processo 

Definição das áreas prioritárias - com  
base em briefings da ciência sobre os limites 
do planeta (consolidados pelo Stockholm 
Resilience Center e WRI) e diálogo com 
atores sociais diversos, foram estabelecidas 
nove áreas prioritárias para ação até 2020. 1 



Overview processo 
Global WBCSD 
Vision 2050 to action 2020 

o processo 
Construção dos objetivos globais da sociedade (societal must-haves) - 
com base nos briefings da ciência, diálogo com atores sociais e discussões 
com empresas associadas ao WBCSD, foram consolidados, para as nove 
áreas prioritárias, os objetivos da sociedade, mensuráveis e verificáveis 
(societal must-haves), a serem trabalhados até 2020. Os must-haves 
buscam revisitar, condensar e traduzir para os negócios desafios da 
sociedade que precisam de um impulso prático e de soluções empresariais. 
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Overview processo 
Global WBCSD 
Vision 2050 to action 2020 

o processo 
Identificação das soluções de negócio (business solutions) 

- a partir dos objetivos da sociedade (societal must-haves) e 
com em base discussões com empresas associadas ao 

WBCSD, foi iniciado o processo de desenho de soluções de 
negócio que, lideradas por empresas, sejam capazes de 

responder aos desafios levantados. Essas  soluções devem  
ser impactantes, escaláveis, mensuráveis, replicáveis e  

além do business as usual. 
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Áreas Prioritárias 

Mudança 
do clima 

Liberação de 
fósforo e 
nitrogênio 

Biodiversidade 
e Serviços 

Ecossistêmicos 

Emissão de 
substâncias 

nocivas 
Água 

Uso da terra, Mudança 
do Uso da Terra e 
segurança alimenta 

Direitos e 
necessidades 

básicas 
Emprego e 
capacitação 

Produção e 
consumo 

sustentável 



Áreas Prioritárias 

Mudanças 
do clima 

Liberação de 
fósforo e 
nitrogênio 

Ecossistemas 
e serviços 
ambientais 

Emissão de 
substâncias 

nocivas 
Água 

Uso da terra e 
segurança 
alimenta 

Direitos e 
necessidades 

básicas 
Emprego e 
capacitação 

Bem estar e 
estilos de vida 

sustentável 

OBJETIVOS DA SOCIEDADE 
(MUST HAVES) 

Objetivos 
da Sociedade 

Base para 
ação 

empresarial 

Baseados 
na ciência 

Orientados 
para a ação Mensuráveis 

Inspiradores Metas a serem 
atingidas em 2020 



Objetivos 
da Sociedade 

Base para 
ação 

empresarial 

Baseados 
na ciência 

Orientados 
para a ação Mensuráveis 

Inspiradores Metas a serem 
atingidas em 2020 

OBJETIVOS DA SOCIEDADE 
(MUST HAVES) SOLUÇÕES DE NEGÓCIO 

Escaláveis Mensuráveis Replicáveis 

Além do 
business 
as usual 

Lideradas por empresas 
para responder aos 

objetivos da sociedade 
para 2020 

Soluções 
de Negócios Impactantes 



SOLUÇÕES DE NEGÓCIO 

Escaláveis Mensuráveis Replicáveis 

Além do 
business 
as usual 

Lideradas por empresas 
para responder aos 

objetivos da sociedade 
para 2020 

Soluções 
de Negócios Impactantes 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
VIABILIZADORAS (ENABLES) 

Fatores 
Impulsionadores 

Políticas 
Públicas Tecnologia Conhecimento 

e Educação 

Regulamentações 
Elementos para dar escala 

à implementação das 
soluções de negócios 

Financiamento Parcerias 
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Overview processo 
Adaptação Brasil  
Ação 2020 

Stockholm Resilience 
Center e WRI 
Desenho dos societal 
must – have / briefings 
da ciência e diálogo 
com atores sociais 

Diálogo com empresas 

WBCSD - 2013 

Stockholm Resilience 
Center e WRI 
Desenho das soluções de 
negócios 

Lançamento action 
2020.org 

Lançamento do action 
2020 no fórum econômico 
Mundial, em Davos 

WBCSD – 2013/14 

Grupos de 
especialistas das 7 
áreas prioritárias 
Adaptação must-
haves 

CEBDS - fevereiro 
a Abril 2014 

Empresas associadas 
Construção dos must 
haves 

Desenho das soluções 
de negócio 

Levantamento de 
business cases, fatores 
de alavancagem, 
barreiras e políticas 
públicas 

CEBDS - Julho 
e Agosto 2014 

Lançamento do 
Framework Ação 
2020 Brasil 

CEBDS  
Outubro 2014 

Realização de 
estudos 
Definição de 
metodologia e 
indicadores e ano 
base 

Plano de 
Monitoramento 

Agenda de 
advocacy 

CEBDS  
2015 
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