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ARTIGO

Michael Porter
O renomado economista e professor da Universidade
Harvard Business School retrata como o modelo de gestão
baseado no conceito de Valor Compartilhado pode
transformar para melhor os negócios, a economia e a
relação com a sociedade. Acesse aqui

ENTREVISTA

Ana Lucia Stockler
Mestre em Administração de Empresas e diretora de
Marketing e Eventos da Abraps dá dicas de como uma
empresa pode criar valor econômico e valor social ao
mesmo tempo, destacando que qualquer empresa, de
pequeno, médio ou grande porte, pode lançar um olhar
sobre a sociedade.
Veja a entrevista completa

Fases de Valor
Uma das maiores companhias de doces e chocolates do mundo adotou um princípio
em todas as fases da sua cadeia de valor: do cuidado com as pessoas, passando pela
promoção de estilos de vida saudáveis até o compromisso com práticas agrícolas
sustentáveis. Leia mais

Parcerias Responsáveis
Essa siderúrgica brasileira implantou programas de responsabilidade social junto às
comunidades e sociedade, além de aplicar práticas em toda a sua cadeia de valor
com o intuito de reforçar a produtividade e a competitividade dos clientes,
fornecedores e profissionais. Leia mais

Transparência pela Sustentabilidade
Produtora de cápsulas individuais de café desenvolveu iniciativas que pretendem
demonstrar a transparência em todas as ações do seu processo de reciclagem com o
objetivo de engajar o público e estimular a cultura de reuso entre todos os seus
stakeholders. Leia mais

Participe do evento Nova Lei de Migração: uma janela
de oportunidades, dia 20 de julho, às 8h30, na Fiesp.
Mais informações pelo e-mail ‘cores@fiesp.com’.

Sinicesp
Conheça as iniciativas de Responsabilidade Social
promovidas pelo Sindicato da Indústria da Construção
Pesada do Estado de São Paulo – Sinicesp. Saiba mais
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