


A FCM Consultoria é uma empresa especializada em Sustentabilidade e
Responsabilidade Corporativa. Nosso foco é apoiar as empresas no processo
de implantação da estratégia e dinâmica do desenvolvimento sustentável,
novo e decisivo papel que devem exercer junto à sociedade. Uma sociedade
só será economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente
correta se os indivíduos assumirem a responsabilidade que tem nessa
construção. Responsabilidade Individual, com foco em cada indivíduo que
compõe um grupo ou grupos é, portanto, o elemento central do
pensamento e dos trabalhos desenvolvidos pela FCM Consultoria:

• Voluntariado Corporativo
• Diversidade e Inclusão (D&I)
• Meio ambiente e Sustentabilidade
• Governança e Ética
• Educação: Palestras e Workshop



VOLUNTARIADO CORPORATIVO

• Diagnóstico e Estratégia
• Elaboração de Política, manuais e guias de atividades
• Criação e capacitação de Comitê de Voluntários
• Sensibilização, mobilização e engajamento de voluntários
• Programas de Reconhecimento
• Criação de ações pontuais e gincanas



DIVERSIDADE E INCLUSÃO (D&I)

• Diagnóstico e estratégia de D&I
• Projetos de Inclusão para Públicos Interno e Externo
• Demografia Interna - Censo de D&I
• Relacionamento com Stakeholders considerando D&I
• Eventos coorporativos internos para a promoção de D&I
• Criação e capacitação de Comitê de D&I



MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

• Diagnóstico Socioambiental
• Elaboração de Políticas de Sustentabilidade: Meio Ambiente e 

Responsabilidade Social
• Programas para redução de geração de resíduos
• Realização de campanhas para Meio Ambiente
• Implementação de indicadores/metas de sustentabilidade
• Identificação de Riscos e Oportunidades relacionados aos 

negócios e aos temas de sustentabilidade
• Implementação de projetos de cadeia de valor
• Eventos corporativos internos para a promoção da 

sustentabilidade



GOVERNANÇA E ÉTICA

• Criação/aprimoramento de Código de Ética;
• Fomentação de uma cultura ética
• Programa de compliance – proteção de negócios quanto a 

riscos internos e externos
• Divulgação/esclarecimento interno da Lei Anticorrupção (Lei 

da Empresa Limpa)



EDUCAÇÃO: PALESTRAS E WORKSHOP

Criação de programa de educação corporativa, visando construir e 
ampliar conhecimento sobre sustentabilidade nos seguintes temas:

• Blue Economy e Economia Circular
• Meio Ambiente
• Responsabilidade Social – Interna e Externa
• Diversidade e inclusão
• Voluntariado Corporativo
• Promoção da Ética Corporativa



EXPERIÊNCIA 

ACADEMICA E 

DE ATUAÇÃO 

DA FCM

Estados Unidos

Colômbia

Brasil

VALORES
• compromisso com a transformação da sociedade.
• compromisso com o diálogo.
• formação de indivíduos conscientes e responsáveis 

para o desenvolvimento sustentável.
• promoção da ética da corresponsabilidade.

Holanda

Quênia

Alemanha



CLIENTES



A FCM Consultoria trabalha com a contratação de consultores autônomos sob demanda de projetos.

Sócia-diretora da FCM Consultoria 

em Sustentabilidade com longa 

experiência no mundo corporativo e 

consultoria para vários segmentos 

do 2º e 3º setor. Expertises em 

Educação para Sustentabilidade, 

Diversidade e Inclusão, Programas 

de Ética, Programa de 

Sustentabilidade: planejamento, 

implantação e gestão, 

Responsabilidade Social: 

planejamento, implantação e 

gestão/voluntariado.

Flávia Moraes

Sócia-diretora

Aplicação de Lean Seis Sigma em projetos de

responsabilidade social, gestão para

sustentabilidade e projetos socioambientais..

Cláudia Martinelli - Consultora

Atuação desde 2002 em Estratégias de

Sustentabilidade, Responsabilidade Social,

Compras Sustentáveis e Sustentabilidade em

Cadeia Produtiva.

Cristina Fedato - Consultora

Longa trajetória no mundo corporativo,

atua em Soluções para o engajamento

voluntário, Gincanas Socioambientais,

Programas de reconhecimento e

Investimento Social Privado e pós

graduada em Gestão Estratégica da

Sustentabilidade na FIA – Fundação

Instituto de Administração (USP).

Fatima Lima – Consultora

Formada em Administração de Empresas pela

ESPM/SP, é especializada em gestão de

programas de voluntariado corporativo, e tem

conhecimentos avançados em softwares de

gestão e de análise de dados.

Gabriela Gonçalves - Consultora

Jeferson Igor - Consultor
Desde 2012, atuando no terceiro setor e em

organizações corporativas com programas e

projetos de voluntariado, sustentabilidade

corporativa e diversidade e inclusão. Designer de

formação pelo Senac, possui pós em Organizações

do Terceiro Setor e Diversidade e Inclusão pela FGV

e PUC.

Formado em Eng. Ambiental e Sanitária, atua há

4 ano e meio em sustentabilidade com expertise

em programa de voluntariado corporativo e pós

graduado em Eng. de Segurança do Trabalho

pela Escola Politécnica da USP.

Vinicius Siqueira - Consultor

EQUIPE



Flávia Moraes

55 11 3744 0477 / 2478 6505
55 11 99165 4402

flavia.moraes@fcmconsultoria.com.br

fcmconsultoria.com.br

facebook.com/fcmconsultoriaemsustentabilidade


