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Processo 
Legislativo

Secretaria 
Executiva

Grupos 
Regionais de 

Trabalho (GRT)

Cria e aperfeiçoa 
legislação

Núcleo estratégico: 
político e administrativo

Núcleo estratégico:
Estende, qualifica e 

produz conhecimento
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Estrutura dos custos

• Custo de aquisição de clientes;

• Custos de produção e distribuição de soluções;

• Aquisição de recursos humanos.

Fluxo de receita

• Negócios Sociais.

Problemas
• Desafios do 

desenvolvimento

sustentável (DS);

• Criação de Agenda 

Local  conjunta (1º, 

º2 e 3º setores) do 

DS;

• Fomentar

governança

colaborativa

multisetorial

Alternativas

possíveis

• Arranjos

institucionais

inovadores

• Uso estratégico do 

capital social e do 

conhecimento

Soluções
• Criação e 

aperfeiçoamento de 

legislação;

• Engajamento de key 

stakeholders;

• “Guarda-chuva” 

socioambiental do 

Sistema ONU  

Medições chave
• Balanced scorecard;

• Relatórios sociais

(GRI, AA1000).

Proposição Única

de Valor

• Ambiente de co-

criação de valor 

multisetorial ODS-

orientado.

Conceito de alto nível

“São Paulo: gigante e 

sustentável”

Vantagem

Estratégica (DC)

• Tipo específico de 

Arranjo

Institucional

formado pelos Key 

Stakeholders da 

sustentabilidade

no Estado.

Canais

• Redes de 

relacionamento

multisetoriais;  

• Plataforma de 

conhecimento.

Seguimento de 

clientes
(Clientes alvo)

• Programas

socioambientais de 

governos locais, 

consórcios

municipais, segundo

e terceiro setores

regionais;

• Investidores sociais

privados.

Cliente inicial:

• Consórcio

Intermunicipal e 

Agência GABC.

PRODUTO MERCADO



Temas 
Estratégicos

Subtemas Estratégicos

Longo Prazo médio prazo curto prazo

A. Construção do 
projeto

B. Criar valor 
para os clientes

C. Obter 
excelência 

operacional

D. Aperfeiçoar colaboração, 
ambiente e relacionamento 

1. Apliar o 
engajamento 

dos 
parlamentares 

com os ODS

A1 - ODS-
orientação do 

processo 
legislativo

B1 - Aperfeiçoar 
as pautas 

socioambientais 
dos mandatos

C1 -
aperfeiçoamento 

contínuo dos 
processos 

D1 - Estimular integração, 
capacitação e sistemas de gestão 

de conhecimento nas bases 
eleitorais dos mandatos

2. Alinhamento 
temático com o 

Sistema ONU 
(SO)

A2 - Criação de 
Núcleos Estrat. 
do legislatico

com o Sistema 
ONU (SO)

B2 - Apoiar as 
ações do SO nas 

regiões de SP

C2 - Aprimor. de 
metodologias de 
accountability e 

gestão

D2 - Medir e ampliar satisfação e 
desempenho

3. Criar portfólio 
de programas e 
projetos de DS 

nas várias 
regiões do 

Estado de SP

A3 - Construir 
Agenda do DS no 

Estado

B3 - Contribuir 
na construção de 

Agendas do DS 
no Estado

C3 - Baixar o 
custo e 

aperfeiçoar a 
qualidade dos 

produtos e 
serviços gerados

D3 - Aperfeiçoar o mapeamento 
georeferenciado do DS nas regiões 

(mapeamentos e integração dos 
atores locais do DS)



ODS1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

ODS2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, e promover a agricultura sustentável;

ODS3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;

ODS4 Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos;

ODS5 Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

ODS6 Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos;

ODS7 Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos;

ODS8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para 

todos;

ODS9 Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação;

ODS10 Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;

ODS11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

ODS12 Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis;

ODS13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;*

*Reconhecendo que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC) é o principal fórum 

internacional e intergovernamental para negociar a resposta global à mudança do clima.

ODS14 Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

ODS15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater à 

desertificação, bem como deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade;

ODS16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

ODS17 Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.





Demais 
consórcios do 
Estado de São 
Paulo: (2018)

Consórcios da 
região 

metropolitana 
(2017)

Consórcio GABC 
(1° semestre de 

2016)

FÓRUM DE SBC 
(novembro 

2015)



1º semestre de 2016: CIGABC (Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC):

• Santo André;

• São Bernardo;

• São Caetano do Sul;

• Diadema;

• Mauá;

• Ribeirão Pires;

• Rio Grande da Serra.



• CIGABC (Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC):

• CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região 
Oeste Metropolitana de São Paulo); 

• CONISUD (Consórcio de Desenvolvimento Região 
Sudeste);

• CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal Bacia Alto 
Juqueri);

• CONDEMAT (Consórcio Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê)

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conisud&action=edit&redlink=1


CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste 
Metropolitana de São Paulo):
• Barueri;
• Carapicuíba;
• Cotia;
• Itapevi
• Jandira;
• Osasco;
• Pirapora do Bom Jesus;
• Santana do Parnaíba.



CONISUD (Consórcio de Desenvolvimento 
Região Sudeste):

• Embu das Artes;

• Itapecerica da Serra;

• Embu-Guaçu;

• Juquitiba;

• São Lourenço da Serra.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conisud&action=edit&redlink=1


CIMBAJU (Consórcio Intermunicipal Bacia Alto 
Juqueri):

• Cajamar;

• Mairiporã;

• Francisco Morato;

• Franco da Rocha;

• Caieiras.



CONDEMAT (Consórcio Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê)
• Arujá;
• Biritiba Mirim;
• Ferraz de Vasconcelos;
• Guararema;
• Guarulhos;
• Itaquaquecetuba;
• Mogi das Cruzes;
• Poá;
• Salesópolis;
• Santa Isabel;
• Suzano.



• Trabalho com base na divisão administrativa 
das subprefeituras: primeiros grupos atuando 
no Butantã e Campo Limpo.


