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Ranking Sustentar de Inovação 2017 abre inscrições  
e premia inovações sustentáveis 

 
Junho de 2017 – As inscrições para a quinta edição Ranking Sustentar de Inovação, uma das 
iniciativas do 10.º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, também conhecido 
como SUSTENTAR 2017, já estão abertas e terminam em 30 de junho. Os primeiros colocados 
no Ranking serão apresentados em 29 de agosto, em Belo Horizonte, na Fundação Dom 
Cabral, durante o evento.  
 
O quinto Ranking Sustentar de Inovação e o 10.º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento 
Sustentável são promovidos pelo Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental, com 
o apoio de parceiros da sociedade civil e da comunidade empresarial nacional. As inscrições 
podem ser feitas nos endereços https://goo.gl/forms/MSFTvRvB96gR6I7l1 e 
www.institutosustentar.net. Os interessados podem enviar vários projetos em todas as 
categorias. 
 
“O Ranking Sustentar de Inovação colabora para que as empresas possam ter uma ferramenta 
de benchmarking para buscar modelos sustentáveis para seus produtos e serviços”, afirma 
Roberto Fagundes, presidente do conselho do Instituto Sustentar de Responsabilidade 
Socioambiental. Para ele, a iniciativa reforça a questão da produção e do consumo sustentável 
na sociedade.  
 
Critérios baseados em objetivos da ONU 
 
Neste ano, a novidade fica por conta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), adotados para nortear a avaliação das 
propostas apresentadas. O Ranking Sustentar de Inovação tem como objetivo avaliar o 
impacto das boas práticas de sustentabilidade no cenário empresarial brasileiro e divulgá-las 
amplamente. Outras metas da iniciativa são estimular a pesquisa e o desenvolvimento de uma 
comunidade corporativa, orientada à sustentabilidade, bem como à boa gestão das práticas e 
inovações sustentáveis.  
 
Os três primeiros colocados de cada uma das três categorias do Ranking – Produtos, Serviços e 
Iniciativas Sustentáveis – serão premiados na cerimônia de abertura da edição Belo Horizonte 
do 10.º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, marcado para 29 de agosto de 
2017, na Fundação Dom Cabral/FDC, em Minas Gerais. Na ocasião também será apresentado o 
vencedor da categoria “Destaque ONG”. 
 
Guia de Boas Práticas para benchmarking 
 
Informações sobre os projetos serão colhidas em um questionário de 30 perguntas, submetido 
às instituições que se inscrevem. Estas servirão de base para a publicação do Guia de Boas 
Práticas de Sustentabilidade, um catálogo de produtos e serviços produzido a cada edição. 
Neste ano, a avaliação adota critérios como utilização racional de recursos naturais e de 
matérias-primas e insumos verdes, métodos de produção sustentável, inovação, criatividade, 
dentre outros. 
 
O Instituto Sustentar busca, por meio do SUSTENTAR 2017, difundir as técnicas que tenham 
potencial para serem replicadas em outras instituições. Todas as informações fornecidas pelas 
empresas serão tratadas de forma confidencial e serão utilizadas somente para os fins da 
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pesquisa. Este ano o Instituto Sustentar conta com a parceria da WayCarbon para conduzir as 
várias etapas do processo de avaliação das instituições candidatas. 
 
Serviço: Sustentar 2017 
 
O SUSTENTAR 2017 – 10.º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável – é 
realizado pelo Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental. As inscrições gratuitas 
para o 5.º Ranking Sustentar de Inovação podem ser feitas em: 
https://goo.gl/forms/MSFTvRvB96gR6I7l1 ou pelo site: www.institutosustentar.net.  
 
29/8. BELO HORIZONTE  
Fundação Dom Cabral - FDC |Campus Aloysio Faria | Alphaville | Lagoa dos Ingleses | Nova 
Lima | MG 
 
12/9. SÃO PAULO 
Fundação Dom Cabral - FDC | Vila Olímpica | São Paulo | SP 
 
Mais informações, acesse:  
www.sustentar.net | www.institutosustentar.net | https://www.facebook.com/Sustentar/  
 
Jussara Utsch – (31) 2515-3382 | 2516-3382 | 99149-4071 
Jussara.utsch@institutosustentar.net 
Mariana Aguiar – mariana@sustentar.net 
 


