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•

Estratégia empresarial, competitividade e sustentabilidade

•

Riscos e oportunidades na transição para a economia de baixo carbono

•

Quem vai prosperar nas próximas décadas? Análise ESG e outros
referenciais para avaliação de negócios no novo contexto global

•

O conteúdo além do modismo: o que de fato importa quando o assunto é consumo consciente, inovação
sustentável, negócios sociais, investimento de impacto, economia circular, 4ª revolução industrial...

•

ODS e Agenda 2030: porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são um roteiro de ação global e o
mapa para um novo ambiente de negócios

Aron Belinky é sócio líder da ABC Associados, professor, pesquisador e consultor especialista em sustentabilidade,
responsabilidade social corporativa e consumo consciente, sendo desde 2014 responsável técnico pelo Índice de
Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), dentre outros projetos relacionados à gestão e avaliação de empresas pela
perspectiva do desenvolvimento sustentável. Mestre em Administração Pública e Governo pela EAESP/FGV, com formação em
Administração Pública pela mesma escola e em Geografia pela FFLCH/USP. É doutorando na EAESP/FGV, em pesquisa sobre
referenciais para avaliação de empresas sob a perspectiva da sustentabilidade. De 2013 a 2018 foi Coordenador de Programas
no Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces). Em sua atividade imediatamente anterior,
como Coordenador de Processos Internacionais do Instituto Vitae Civilis, foi responsável pela seção brasileira dos Diálogos
Nacionais sobre Economia Verde, da Green Economy Coalition, e por outros processos voltados à Conferência da ONU sobre
Desenvolvimento Sustentável de 2012, a Rio+20. Foi Secretário Executivo da ECOPRESS e do GAO - Grupo de Articulação das
ONGs brasileiras na ISO 26000, a norma internacional de Responsabilidade Social, de cuja construção e difusão participou
destacadamente, em nível nacional e global. Atua também como palestrante, no Brasil e no exterior. No setor empresarial,
atendeu empresas como Natura, Furnas, Vale, BRF, Suzano, Telefônica, Itautec, Anglo-American, ArcelorMittal, Wal-Mart e
Fundação CESP, entre outras. É membro do Conselho Superior de Meio Ambiente da FIESP e jurado de renomados prêmios no
campo da sustentabilidade. Se dedica a causas socioambientais desde 1976, e atua profissionalmente nessa área desde 2003,
quando se tornou consultor do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente, com cujas pesquisas segue colaborando. Antes atuou
no setor privado, dirigindo empresas próprias de médio porte, nos setores de ar-condicionado e comunicação.
Exemplos da produção de Aron Belinky:

•

FIA – Educação Corporativa (palestra)

•

Em busca do investimento sustentável (artigo)

•

Jornal da Gazeta (telejornal)

•

Da empresa cowboy à astronauta (artigo)

•

Capital Natural (com Gabeira e Abramovay)

•

A 3a geração da sustentabilidade empresarial (artigo)

•

Planeta Sustentável (depoimento curto)

•

Bate-papo FGV (entrevista longa)

•

TV Câmera (entrevista longa)

