RELEASE
18.06.2015

WORKSHOP GRATUITO

Temas prioritários da pecuária sustentável são abordados pelo GTPS
Evento apresentará os resultados do "HotSpot Analysis - Sustentabilidade na Cadeia de Valor da Pecuária";
encontro será realizado no próximo dia 30, às 10, no Instituto Biológico, em São Paulo
Com o objetivo identificar os temas prioritários e os maiores desafios da pecuária sustentável, o Grupo de Trabalho
da Pecuária Sustentável (GTPS) promoverá um Workshop gratuito para apresentar os resultados "HotSpot Analysis Sustentabilidade na Cadeia de Valor da Pecuária", elaborado pela Fundação Espaço ECO®, em parceria com a DOM
Strategy Partners. O evento será realizado no próximo dia 30 de junho, no Instituto Biológico, em São Paulo (SP).
Para desenvolver o material, a Fundação Espaço ECO® entrevistou mais de 40 stakeholders associados ou não ao
GTPS entre novembro de 2014 e março de 2015, além de realizar uma extensiva revisão bibliográfica em publicações
nacionais e internacionais.
O presidente do GTPS, Eduardo Bastos, destaca a importância desse trabalho para a pecuária brasileira e explica o
processo do trabalho realizado. “Para mensurar o valor dos temas de sustentabilidade percebidos pelos stakeholders,
foram considerados os aspectos de materialidade e relevância nas dimensões econômicas, sociais e ambientais. Com
esses resultados, poderemos atuar de forma mais efetiva e estratégica em prol da pecuária brasileira e seus
desafios”, explica Bastos.
As vagas são limitadas e para participar do evento é necessário confirmar presença pelo e-mail
secretariado@pecuariasustentavel.net.
SERVIÇO
WORKSHOP GRATUITO
Dia 30 de junho - das 10h às 12h
Instituto Biológico de São Paulo (SP),
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.

Sobre o GTPS
Criado no final de 2007 e formalmente constituído em junho de 2009, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) é
formado por representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil, entre eles
indústrias, organizações do setor, produtores e associações, varejistas, fornecedores de insumos, bancos, organizações da

sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. O objetivo do GT é debater e formular, de maneira transparente, princípios,
práticas e padrões comuns a serem adotados pelo setor, que contribuam para o desenvolvimento de uma pecuária sustentável,
socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Em 2014, o grupo recebeu o Certificado de Excelência em
Sustentabilidade na categoria Governança Corporativa, entregue pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF) em
reconhecimento ao processo claro e transparente de tomada de decisões e demonstração de resultados do GTPS. Mais
informações sobre o GTPS estão disponíveis no site www.pecuariasustentavel.org.br. Acompanhe também pelo twitter, em
@gtps_brasil, e pelo Facebook, em www.facebook.com/gtpsbrasil.
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