INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NAS CADEIAS GLOBAIS DE
VALOR

Comitê de Avaliação


Adriana Rodrigues
Adriana Rodrigues é responsável pela Gerência de Sustentabilidade da
Apex-Brasil, onde também atuou como Supervisora e Gestora de projetos
de promoção de exportações e como e Coordenadora de Inteligência
Comercial e Competitiva. É formada em Relações Internacionais pela
Universidade de Brasília e Mestre pela Thunderbird – American Graduate
School of Global Management, onde se especializou em marketing
internacional. No setor privado atuou no Banco Real e na Sadia, nas áreas
de comércio exterior e marketing, no Brasil e no exterior.



Cândido Azeredo
Designer, arquiteto e urbanista pela USP-SP, cursou pós-graduação (MBA)
em Gestão de Projetos pelo IPT, Administração de Empresas (CEAG) pela
FGV-EAESP e cursos no Brasil e no exterior sobre inovação. Como SócioDiretor de Inovação na empresa Nódesign (atual Questto|Nó) trabalhou
com Design Thinking e, de forma colaborativa, planejou, gerenciou, criou e
implementou dezenas de inovações para empresas de diversos tamanhos
e setores (serviço, indústria, financeiro, educação, agrícola, etc.), ganhando
os principais prêmios de inovação e design mundial (como o IF Design,
Red Dot, IDEA USA e Brasil). Como membro do Fórum de Inovação da
FGV-EAESP, da Escola de Diálogo de São Paulo, da Escola de Redes,
da Society for Organizational Learning Brazil, do Design Management
Institute e do The Art of Hosting, difundiu o Design Thinking e estimulou
seu uso integrado e fundido a outros métodos e conceitos.



Ligia Maura Costa
Ligia Maura Costa é professora da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). É Livre-Docente
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP) e
Doutora em direito internacional pela Université de Paris-X onde também
obteve um mestrado em Direito do Comércio Internacional (DESS). Foi
pesquisadora visitante (Visiting Scholar) na University of Michigan Law
School e Auditeur Libre na Université de Paris-II. Ela é Bacharel em direito
pelo largo do São Francisco (FDUSP). É autora de várias obras no Brasil e
no exterior, dentre elas, Direito Internacional do Desenvolvimento
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Sustentável. Códigos de CRS do Setor do Gas e do Petróleo (Curitiba:
Jurua); Direito Internacional Eletrônico. Manual das Transações On-Line
(São Paulo: Quartier Latin); Comércio Exterior. Negociações e Aspectos
Legais (São Paulo: Elsevier/Campus); Le crédit Documentaire. Étude
Comparative (Paris: LGDJ); OMC. Manual Prático da Rodada Uruguay
(São Paulo: Saraiva), além de dezenas de artigos e capítulos de livros
também publicados no Brasil e no exterior. Trabalhou na Organização
Mundial do Comércio (OMC) no Legal Affairs Division. Foi recentemente
eleita Presidente (Chair) da área Multi-Regional do Partnership in
International Management (PIM) em Estocolmo, Suécia.. Faz parte do
conselho de administração do CENDOTEC (Centro de Documentação
Técnica), órgão ligado à Embaixada da França no Brasil, do Conselho
Científico da Fondation pour le Droit Continental e do Fórum das
Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais
(FAUBAI). É professora convidada da Université Catholique de Louvain, na
Bélgica e da Universität St Gallen, na Suíça e atualmente exerce cargo de
professora na Sciences PO, em Paris.


Patricia Moles-Rivero
Patricia Moles-Rivero é responsável pelas operações da Delfi Cacau no
Brasil, incluindo o mercado Sul-Americano desde 2003. Foi VicePresidente da A2R Fundos Ambientais e Gerente Geral do Fundo Terra
Capital. Sua experiência profissional inclui temas como finanças, mercado
de capitais internacional, private equity, desenvolvimento de negócios e
estratégia corporativa para a sustentabilidade. A partir de fevereiro de 2014
assumirá a direção executiva da Agrícola Conduru. Formada em Economia
pelo ITAM – Instituto Tecnológico Autônomo do México, possui mestrados
em Finanças Internacionais pela ESADE na Espanha e em
Desenvolvimento pela London School of Economics.



Suênia Maria Cordeiro de Sousa
Suênia Sousa é engenheira civil e atualmente coordena o Centro Sebrae
de Sustentabilidade (www.sustentabilidade.sebrae.com.br). Esta é a
unidade de referência nacional do Sistema Sebrae especializada neste
tema, que fica em Cuiabá (MT), junto à sede do Sebrae MT. O CSS tem
como missão gerar, prospectar e disseminar conhecimento sobre
sustentabilidade para os mais de 700 postos de atendimento da instituição
no país, visando a inclusão dos pequenos negócios na economia
sustentável. Suênia possui especialização em Inovação e Tecnologia com
foco em construções sustentáveis, e também é formada em Dinâmica de
Grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Ela é, ainda,
consultora do Sebrae MT e cursou o Programa de Formação de Líderes
pela Fundação Dom Cabral e Amana Key.
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Wilson Nobre Filho
Na FGV, atua como palestrante convidado desde 1984 e como professor
desde 1998. É membro fundador e pesquisador do Fórum de Inovação da
FGV-EAESP desde 2000. Como executivo, dirige desde 1995 empresa de
consultoria especializada em gestão de processos de negócios (BPM) e
dirigiu entre 1985 e 2000 empresa de consultoria em tecnologias de projeto
de engenharia (CAE/CAD/ CAM). Conduziu consultorias em dezenas de
empresas nacionais e internacionais de todos os portes. Suas áreas de
interesse incluem inovação nas organizações, sustentabilidade, design,
desenvolvimento de produtos e serviços. Na área social atua como
consultor e facilitador de iniciativas nas áreas de desenvolvimento
sustentável (criação de uma APA Área de Proteção Ambiental em EmbuSP) e segurança pública. Engenheiro Mecânico pela Escola de Engenhaia
Mauá (1979), com especialização em cálculo estrutural e CAE/CAD/CAM
no Brasil e EUA. Professor do Departamento de Produção e Operações da
FGV-EAESP – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (desde 1998), nos cursos de graduação, pósgraduação e educação continuada. Doutorando em Administração de
Empresas da FGV-EAESP. Pesquisador do Fórum de Inovação da FGVEAESP desde sua fundação em 2000. Empresário desde 1985 com
escritórios de consultoria em automação industrial (CIMConsult
Automação) e automação de processos de negócio (Nucleotec – Núcleo de
Tecnologia Avançada). Consultor técnico desde 1979 e consultor de
empresas desde 1985, trabalhando com o desenvolvimento de produtos,
serviços, otimização de processos administrativos e processos de negócio.
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