
 

FGV EESP debate sobre os desafios e o futuro da responsabilidade social 

corporativa com especialista da OCDE  

Evento acontece sexta-feira (20), a partir das 9h, e conta com a participação do professor Dr. Roel 

Nieuwenkamp, coordenador do Grupo de Trabalho da OCDE sobre Responsible Business Conduct 

O Centro de Estudos do Comércio Global e do Investimento (CCGI) da Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP) e o Consulado-Geral 

dos Países Baixos em São Paulo recebem nesta sexta-feira (20), a partir das 9h, o 

Professor Dr. Roel Nieuwenkamp, coordenador do Grupo de Trabalho da OCDE sobre 

Responsible Business Conduct, para debater aspectos de responsabilidade social das 

empresas, desde políticas de sustentabilidade à existência de políticas de diversidade 

no meio empresarial. Trata-se de uma visita ao Brasil que passará por Brasília e Rio de 

Janeiro.  

 

Vale ressaltar que o Brasil, neste ano, formalizou pedido de acessão à Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, para consegui-la, precisa 

atender a diversas práticas da organização, incluindo critérios de responsabilidade 

social corporativa. Ao se tornar membro da OCDE, o país pode aprimorar suas práticas 

regulatórias e conquistar mais investimentos internacionais, além de poder 

experimentar efeito positivo sobre suas exportações e melhorar a imagem do país no 

exterior.  

 

Pensando na possibilidade de acessão do Brasil à OCDE, como as regras e diretrizes da 

organização podem impactar no meio empresarial brasileiro? Que adaptações as 

empresas precisariam fazer? O Brasil pode se tornar uma voz importante no trato 

dessa temática e expandir algumas dessas práticas para o contexto latino-americano? 

 

A palestra do professor Dr. Roel Nieuwenkamp e o debate que se seguirá contarão 

com a participação de diversas representações consulares europeias com sede em São 



Paulo, advogados, gestores de empresas nacionais e multinacionais, professores e 

pesquisadores.  

 

Caro jornalista, caso queira acompanhar o evento contate a assessoria de imprensa 

(11) 3284-6147.  

 

SERVIÇO 

Debate sobre pedido de adesão do Brasil à OCDE 

Data: 20/10 

Horário:  

Local: FGV – Rua Itapeva, 474 – Auditório do 6º andar 

 

 

 

Informações para a imprensa: 

Insight Comunicação 

Luana Magalhães – luana.magalhaes@insightnet.com.br 
Gisele Ribeiro – gisele.ribeiro@insightnet.com.br 
Cláudia Izumi – claudia.izumi@insightnet.com.br 

 

 


