
Gestão social na conquista  
da inovação sustentável 



Sustentabilidade Territorial

Soluções em ordenamento e gestão 
territorial participativa cunhadas nos 
princípios da sustentabilidade.
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Ordenamento Territorial – 
Bases seguras para a  
tomada de decisões

Gestão Territorial Participativa – 
Somando forças a favor da 
sustentabilidade

É objetivo da administração dos municípios alavancar o 
desenvolvimento local por meio da gestão empreendedora 
e inclusiva das dimensões territoriais, sociais e ambientais.

É interesse do setor privado promover a sustentabilidade 
territorial e socioambiental dos espaços relacionados à 
cadeia produtiva, aprimorando a imagem institucional 
perante seus stakeholders e atraindo recursos para 
fomentar o crescimento sustentável.

Alcançar objetivos e compartilhar interesses a favor da 
sustentabilidade é compromisso para a GCTbio. Por 
isso, a Unidade Sustentabilidade Territorial GCTbio 
provê à administração pública e às empresas uma 
ampla rede de soluções e serviços integrados relativos  
a Água, Energia Renovável e Biodiversidade.

A compreensão das peculiaridades 
ecológicas, sociais e econômicas de 
uma região é o alicerce para o sucesso 
dos projetos públicos ou do setor 
privado, que envolvam atividades como:

 . Agropecuária;

 . Extração vegetal e mineral;

 . Instalação de indústrias, comércio/
serviços e habitação;

Sabemos que para dar continuidade 
e abrangência ao Ordenamento 
Territorial, a Gestão Territorial 
Participativa é a direção a seguir:

 . Promovendo reuniões, encontros e 
seminários para compartilhar com a 
população os objetivos e finalidades 
do Ordenamento Territorial;

 . Sensibilizando lideranças 
comunitárias e todos os atores 
envolvidos em treinamentos 
acerca de legislação, objetivos e 
metodologias;

 . Mobilizando forças para buscar 
recursos junto aos governos  
federal e estadual e parcerias  
na iniciativa privada.

Entendemos que integrar a capacidade 
da iniciativa privada às políticas públicas 
em favor da Sustentabilidade Territorial 
é um grande desafio para empresas e 
governos. Assim, a Gestão Territorial, 
muitas vezes, é desarticulada e tem 
ações isoladas e sem efeito multiplicador. 

Nas organizações privadas ou na esfera 
pública, a busca pela sustentabilidade é 
um contínuo processo de transformação. 
Mudam-se as formas de exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, 
a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e as políticas.

Diante de tantos desafios, a GCTbio 
se faz presente como uma aliada 
de valor, trabalhando lado a lado 
com as instituições públicas e 
privadas para que seus projetos de 
desenvolvimento socioambiental 
sejam portadores de futuro.

Além de apoiar a tomada de 
decisões e a efetivação dos projetos, 
a GCTbio auxilia seus clientes no 
estabelecimento de Índices de 
Sustentabilidade para a medição da 
efetividade das ações socioambientais 
e na formatação e publicação de 

 . Unidades de conservação;

 . Instalação de malha rodoviária.

A GCTbio oferece aos governos e à 
gestão organizacional bases seguras 
para tomada de decisões nos planos 
de desenvolvimento socioambiental. 
Com expertise em assessoria a 
programas públicos e visão apurada 
de oportunidades e negócios no 
setor privado, disponibiliza aos 
clientes soluções customizadas em 
Ordenamento Territorial:

É por entender as dificuldades e 
explorar os múltiplos caminhos para 
a promoção da sustentabilidade, que 
a GCTbio propõe a articulação das 
partes interessadas, a soma de forças 
e uma gama de soluções estratégicas 
para vencer os desafios da Gestão 
Territorial Participativa, por meio de:

 . Estudo de cenário;

 . Desenvolvimento e adequação  
de metodologia;

 . Plano de desenvolvimento local;

 . Implantação e monitoramento  
de sistemas de gestão;

 . Plano de comunicação;

 . Mobilização de redes sociais;

 . Fomento f lorestal;

 . Relatório de sustentabilidade – GRI.

Índice de Sustentabilidade – 
Efetividade nas ações, 
transparência nos resultados

Relatórios de sustentabilidade, 
proporcionando assessoria integral em:

 . Desenvolvimento e adequação de 
metodologias: criação de índices de 
sustentabilidade e metodologias de 
aplicação customizadas;

 . Implantação e monitoramento: 
incorporação dos índices a todos 
os níveis da empresa ou da 
comunidade e acompanhamento de 
seu cumprimento;

 . Assessoria em certificação: 
alinhamento dos índices 
às exigências de entidades 
certificadoras e auditoras;

 . Capacitação: treinamento de todas 
as pessoas envolvidas nos projetos 
de sustentabilidade para a atuação 
alinhada aos índices adotados.
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 . Zoneamento social, econômico  
e ecológico;

 . Estudo de macro-vetores de 
desenvolvimento;

 . Mapeamento de capacidade de uso 
e cobertura do solo; 

 . Plano de manejo;

 . Regularização de território rural.

A GCTbio acredita que tão importante quanto promover 
a sustentabilidade hoje, é garantir a sua continuidade. 
Trabalhar pelo sucesso dos programas de desenvolvimento 
socioambiental de nossos clientes é a maneira que 
encontramos de somar forças para fazer com que a 
sustentabilidade seja uma realidade para as organizações, 
pessoas e meio ambiente - agora e no futuro.
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www.gctbio.com.br

gctbio@gctbio.com.br

Belo Horizonte – MG

Rua Henrique Passini, 550 . Serra 

CEP 30220-380 . Tel.: +55 (31) 3245 7543
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