RELATÓRIO
ATIVIDADES
2021

DE

Conselho Diretor

Equipe

Mariana Luz (presidente)
Marcos Lisboa

Diretor Executivo

Ricardo Sennes

Sergio Leitão

Sergio Leitão
Gerentes de Portfólio
Conselho Científico

Jaqueline Ferreira

Rudi Rocha (presidente)

Larissa Rodrigues

Ariaster Chimeli
Bernard Appy

Gerente de Projetos

Fernanda Estevan

Juliana Siqueira-Gay

Izabella Teixeira
Marcelo Paixão

Coordenadoras de Projetos

Marcos Lisboa

Camilla Guimarães
Patrícia Pinheiro

Conselho Fiscal

Rebeca Lins

Plínio Ribeiro (presidente)

Stella Pieve

Fernando Furriela

Vitória Leão

Zeina Latif
Gerente de Processos Institucionais
Gisela Cordeiro

Analistas do Depto. Financeiro
Janice Aniceto
Rafael Cardoso

Gerentes de Comunicação
Cinthia Sento Sé (Comunicação de Projetos)
Salete Cangussu (Comunicação Estratégica)

Analista de Comunicação
Gabriela Matos

Coordenação editorial: Cinthia Sento Sé
Edição de textos: Cinthia Sento Sé
Edição de arte: Brazz design

O Escolhas
em 2021

ES C O LH A S
I N S T I T U T O

boletins

webinars

projeto de lei

campanhas

novos bolsistas

2 0 2 1

Equipe Escolhas

publicações
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Boa leitura.

estudos

D E

Por isso, para além da prestação de contas,
a elaboração deste relatório foi perpassada
pela reflexão sobre o que aprendemos em
um ano intenso como 2021 e pela análise
sobre como as iniciativas e publicações
desenvolvidas pelo Instituto Escolhas
apontaram soluções para os desafios
socioambientais que se apresentaram e
seguem colocados em nosso país.
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R EL AT Ó R IO

Graças ao início da vacinação contra a
Covid-19 no Brasil, 2021 começou com uma
certa dose de otimismo. Mas não seria exagero
afirmar que, ao longo do ano, eventos naturais
extremos - como enchentes históricas e
nuvens de poeira gigantes - reforçaram que
a pandemia é apenas um dos problemas
relacionados ao desequilíbrio ambiental.
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AGRICULTURA
E FLORESTAS

Os resultados desse estudo também foram
disponibilizados em uma plataforma, na qual
é possível entender como o avanço das áreas
de ocupação urbana sobre a vegetação nativa
impacta o bem-estar dos moradores e como
o investimento em agricultura sustentável
pode contribuir para melhorar as condições
de vida na metrópole. O estudo contou com o
apoio da Porticus.

ASSISTA AOS WEBINARS DE LANÇAMENTO CITADOS NESTA PÁGINA:
Mais perto do que se imagina
Além dos alimentos
Créditos de Carbono em Concessões Florestais

ES C O LH A S
I N S T I T U T O

Novembro

Redigido e protocolado pelo Deputado
Rodrigo Agostinho, o PL altera a Lei de
Gestão das Florestas Públicas (Lei n.º
11.284) para conferir maior celeridade
ao processo licitatório, flexibilidade
aos contratos e atratividade ao modelo
de negócio das concessões florestais,
permitindo, por exemplo, a comercialização
de créditos decorrentes da emissão evitada
de carbono com a conservação de florestas
naturais (REDD+).
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Na plataforma digital com os resultados do
estudo – realizado em parceria com o Instituto
Arapyaú – é possível montar um ranking de
florestas e comparar o potencial de geração
de créditos de carbono entre as concessões.

O Projeto de Lei 5518/2020 - cuja
elaboração foi subsidiada pelo estudo
Destravando a agenda da Bioeconomia:
soluções para impulsionar as concessões
florestais no Brasil, lançado pelo Escolhas
em 2020 - foi aprovado na Comissão de
Meio Ambiente da Câmara dos Deputados
e seguiu para a Comissão de Finanças e
Tributação no fim do ano.
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Ao migrar para a plataforma, os dados sobre
sistema alimentar e práticas agrícolas da
metrópole, foram apresentados em mapas
síntese, permitindo acesso simultâneo às
informações levantadas.

Resultado de uma parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
sua iniciativa TEEBAgriFood (sigla em inglês),
o estudo Além dos alimentos: a contribuição
da agricultura urbana para o bem-estar na
metrópole de São Paulo aborda os chamados
serviços ecossistêmicos, bens e serviços
fornecidos pela natureza que contribuem
direta ou indiretamente para o bem-estar
humano.

O estudo Créditos de carbono em concessões
florestais: quanto o Brasil pode ganhar
mantendo a floresta em pé? levantou o
potencial de comercialização de créditos de
carbono REDD+ em 37 áreas de concessão
florestal na Amazônia e em cinco áreas
na Mata Atlântica. Em ambos os casos,
os créditos de carbono revelam-se uma
estratégia para aumentar, significativamente,
as vantagens desse tipo de concessão junto ao
setor privado: a comercialização de créditos
REDD+ na Amazônia, por exemplo, poderia
gerar R$ 125 milhões por ano.

PL 5518 avança
na Câmara

D E

Os resultados do estudo Mais perto do que
se imagina: os desafios da produção de
alimentos na metrópole de São Paulo lançado em 2020 e realizado em parceria
com o Instituto Urbem, com apoio da Porticus
- foram disponibilizados em uma plataforma
dinâmica e interativa no início de 2021.

Acesse a
plataforma

Acesse a
plataforma
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Acesse a
plataforma

Junho

Janeiro

Três plataformas online foram desenvolvidas pelo Instituto neste âmbito, como
se vê nesta página. Além de ampliar o acesso aos dados, esse formato possibilita
a leitura simultânea de informações em gráficos e mapas, estimulando conexões,
conjecturas e análises comparativas.

Agosto

Em 2021, a temática realizou
desdobramentos de estudos lançados pelo
Escolhas no ano anterior - possibilitando,
com isso, o aprofundamento das análises
prévias e o detalhamento de dados e soluções já identificados.
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BIOECONOMIA
Dois novos estudos passaram a integrar a série Destravando a agenda da
Bioeconomia, à qual o Escolhas tem se dedicado desde 2019. O fortalecimento da
bioeconomia - como são chamados os setores e modelos de negócio que geram
renda com a manutenção da floresta em pé - configura-se como passo estratégico
para a conservação da biodiversidade brasileira.
Em 2021, o Escolhas concentrou esforços sobre a legislação e as ferramentas
disponíveis para viablizar o acesso justo e seguro ao patrimônio genético do país.
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I N S T I T U T O

ES C O LH A S

O objetivo era entender como pesquisadores,
empreendedores ou comunidades tradicionais
estão lidando com esse marco legal e discutir
sua implementação na prática.

Participaram do evento Daniel Sabará, CEO da
Beraca e vice-presidente do Instituto Beraca,
Geová Alves, presidente da Associação de
Comunidades Tradicionais do Bailique e
vice-presidente da cooperativa Amazonbai,
João Emmanuel Cordeiro Lima, sócio da
Nascimento Mourão Advogados, e Manuela
da Silva, assessora da vice-presidência
de Pesquisa e Coleções Biológicas e
coordenadora das Coleções Biológicas da
Fundação Oswaldo Cruz.
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A publicação destina-se, especialmente, a
pequenas e médias empresas e membros de
comunidades tradicionais, para que possam
operar dentro do marco legal e desenvolver
novos negócios com segurança.

Atento aos desafios enfrentados por
pesquisadores, empresas e comunidades
tradicionais para realizar pesquisas e
desenvolver produtos com base nas espécies
nativas que compõem a biodiversidade
brasileira, o Escolhas promoveu um debate
sobre a Lei de Acesso a Recursos Genéticos
e Conhecimento Tradicional Associado (a
mesma Lei nº 13.123/2015, abordada no
lançamento do mês anterior), na perspectiva
dos seus usuários.
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O Manual da Lei da Biodiversidade
destrincha a Lei Federal nº 13.123/2015,
que regula as atividades de pesquisa
e desenvolvimento com o patrimônio
genético de espécies da biodiversidade
brasileira e dos conhecimentos tradicionais
a ela associados. Em linguagem didática e
acessível, o Manual está dividido em sete
partes: (1) Contextualização; (2) Conceitos
fundamentais; (3) SISGen: cadastro e
notificação; (4) Repartição de benefícios;
(5) Governança; (6) Conformidade e (7)
Disposições transitórias.

Assista ao debate
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O estudo Destravando a agenda da
Bioeconomia: soluções para impulsionar
o uso sustentável dos recursos genéticos
e conhecimento tradicional no Brasil
analisou a legislação e as etapas de
cadastro para comercialização e pesquisa
dos produtos da biodiversidade brasileira,
levantando todas as dificuldades encontradas
pelos diferentes usuários para finalizar o
processo. O documento traz, ainda, uma
série de recomendações para aprimorar
o ambiente regulatório e facilitar o acesso
de pesquisadores, empreendedores e
comunidades tradicionais aos recursos da
sociobiodiversidade brasileira. O estudo
contou com o apoio do Instituto Arapyaú.

Leia o manual

Abril

Leia o sumário

Março

Fevereiro

Manual da Lei da
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O estudo serviu como subsídio para
a consulta pública do Inmetro sobre
geladeiras, que recebeu contribuições até a
última semana de maio de 2021.

ES C O LH A S
I N S T I T U T O

Junho

O estudo propõe um método prático para
que os investidores e a proteção ao meio
ambiente caminhem juntos, com a inclusão
dos seguintes custos ambientais nas análises
empresariais de rentabilidade financeira
para novos investimentos no setor: emissões
de gases de efeito estufa, ciclo de vida dos
projetos, queima direta de combustível,
decomposição de matéria orgânica em
reservatórios, serviços ecossistêmicos,
perdas econômicas pelo uso alternativo do
solo e uso de água.
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O estudo mostrou que, até 2030, seriam
economizados R$ 101 bilhões em contas
de luz, caso as geladeiras usadas no Brasil
seguissem os critérios de eficiência energética
estabelecidos pela referência internacional
da United for Efficiency (U4E) - iniciativa do
Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (UNEP), que estabelece níveis de
eficiência energética adequados para diversos
tipos de aparelhos. Com as geladeiras atuais
e seguindo as propostas do Inmetro para a
revisão dos critérios de eficiência energética
das etiquetas das geladeiras nos próximos
anos, a economia prevista é de apenas
R$ 17 bilhões.

O estudo Como incluir o meio ambiente na
matemática dos negócios? identifica os custos
ambientais desconsiderados pelos investidores
do setor elétrico, revelando a rentabilidade
das usinas se levarmos em consideração os
interesses das futuras gerações. Para isso, foram
utilizados os mesmos modelos econômicofinanceiros adotados pelo mercado e incluídos
em seus fluxos de caixa os custos dos impactos
ambientais de usinas hidrelétricas na Amazônia,
termelétricas a gás natural e a óleo combustível,
eólicas e solares fotovoltaicas na Caatinga.

AT I V ID A D E S

A matriz - desenvolvida após complexa
pesquisa, para garantir a robustez e a
precisão dos resultados apresentados permite uma análise objetiva, padronizada e
transparente, facilitando o financiamento de
projetos alinhados à conservação ambiental
e à mitigação dos efeitos da emergência
climática, em lugar daqueles que causam
graves prejuízos, afetando a vida de milhares
de brasileiros e a imagem do país no exterior.

Dados inéditos sobre quanto o consumidor
brasileiro poderia economizar se contasse
com geladeiras mais eficientes são o
destaque do estudo O que você ganha com
uma geladeira que consome menos energia?

Leia o sumário

D E

O estudo Matriz de Riscos: um caminho para
os bancos incorporarem o meio ambiente em
seus financiamentos quantificou e listou os
riscos ambientais oferecidos por três tipos de
usinas de geração de energia: hidrelétricas,
termelétricas a gás natural e eólicas, gerando
um instrumento decisivo para que as
instituições financeiras possam incorporar
os riscos identificados às análises de futuras
solicitações de recursos para investimentos
em energia.

Leia o sumário
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Outro destaque foi o lançamento de
uma matriz de riscos ambientais para
instituições financeiras, cinco meses
após a apresentação da proposta em
um evento online.

Leia o sumário

Maio

Mais uma temática que avançou em
pesquisas iniciadas no ano anterior.
Assim como 2020 revelou o peso
da compra de aparelhos de arcondicionado pouco eficientes na
conta de luz, em 2021 o Escolhas
mostrou como a melhoria da eficiência
energética das geladeiras poderia
economizar bilhões para a população e
os cofres públicos.

Março

ENERGIA
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Os dados reforçam o quanto a aplicação
de recursos públicos em consonância
com os princípios da sustentabilidade
pode gerar, também, ganhos ambientais
e sociais significativos. Vale lembrar
que o mercado brasileiro de compras
públicas movimenta bilhões de reais e faz
do governo federal o maior comprador
de produtos e serviços do país.

I N S T I T U T O

O estudo A insustentável leveza dos jabutis
avaliou, detalhadamente, os efeitos das
emendas feitas na Medida Provisória
nº 1.031/2021 – convertida na Lei nº
14.182/2021, que define os termos de
privatização da Eletrobrás. A análise
mostra como o texto aprovado prejudica
o planejamento energético do país,
contribuindo para o aumento das tarifas
pagas pelos consumidores e também
para as emissões brasileiras de gases de
efeito estufa (GEE), o que afeta inclusive
os compromissos de redução de emissões
assumidos pelo governo brasileiro.

D E

A pesquisa chama a atenção, ainda, para a
urgência de implementar um Programa de
Geração de Energia do Biogás para estimular
a produção e o aproveitamento dessa fonte
renovável nos negócios da bioeconomia.

Quanto seria economizado pelos cofres
públicos – no Brasil e no estado de São
Paulo - caso os aparelhos de ar-condicionado
e geladeiras comercializados no país
já estivessem adequados aos padrões
internacionais de eficiência energética?
Esta foi a pergunta respondida pelo estudo
inédito Como geladeiras e aparelhos de arcondicionado mais eficientes podem ajudar
o governo a gastar menos?, que mergulhou,
ainda, no arcabouço jurídico das compras
públicas sustentáveis e emergiu com a
boa notícia de que a legislação brasileira já
permite a incorporação da sustentabilidade
entre os critérios prioritários para a decisão de
processos licitatórios.

Leia o sumário

ASSISTA AOS WEBINARS DE LANÇAMENTO CITADOS NA PÁGINA ANTERIOR:
Matriz de Riscos: um caminho para os bancos incorporarem o meio ambiente em seus investimentos
O que você ganha com uma geladeira que consome menos energia?
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Em mais uma iniciativa inédita, o Escolhas
idealizou e lançou o estudo Biogás: energia
limpa para a Amazônia. Desenvolvido
em parceria com o Centro Internacional
de Energias Renováveis (CIBiogás-ER), o
estudo revelou que a geração de biogás a
partir dos resíduos sólidos urbanos e dos
resíduos da piscicultura e da produção de
farinha de mandioca poderia gerar 1,1 TWh
de eletricidade, suficiente para beneficiar 2,2
milhões de pessoas em toda a Amazônia.

Leia o sumário

Setembro

Leia o sumário

Julho

Julho

ENERGIA
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Nº 5

Em resposta à Consulta Pública Nº 1/2021,
da Agência Nacional de Mineração, o
Escolhas elaborou um documento com
contribuições à Minuta de Resolução
ANM Nº 2416537, que regulamenta o
Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente
de bem mineral proveniente de regime
de Permissão de Lavra Garimpeira.

Julho
de 2021

Brasil exporta
ouro ilegal
Estudo do Instituto Escolhas mostra que mais de
19 toneladas de ouro exportadas pelo Brasil não têm
qualquer registro de origem ou autorizações

Leia o sumário

Leia o PB
1

O policy brief do Escolhas, Brasil exporta
ouro ilegal, ganhou ampla repercussão na
imprensa (nacional e internacional) e nas redes
sociais ao revelar que o país exportou mais
de 19 toneladas de ouro ilegal em 2020.
Em setembro, o documento foi entregue às
lideranças indígenas Sônia Guajajara e Eloy
Terena e à deputada federal Joenia Wapichana
durante o acampamento Luta pela Vida, em
Brasília. E ao longo do segundo semestre de

2 0 2 1

Instituto Escolhas

2021, a equipe do Escolhas cumpriu uma
extensa agenda de apresentação do policy
brief nas embaixadas dos principais países
importadores de ouro brasileiro.

AT I V ID A D E S

Nada menos que 6,2 milhões de hectares
localizados em Terras Indígenas e Unidades
de Conservação estão ameaçados pela
exploração do ouro na Amazônia Legal. O
estudo Áreas protegidas ou áreas ameaçadas?
A incessante busca pelo ouro em Terras
Indígenas e Unidades de Conservação na
Amazônia revela que essa é a extensão dos
pedidos de pesquisa para a exploração do
metal em áreas protegidas, equivalente
a “duas Bélgicas” ou 40 cidades de São
Paulo. No total, 85 territórios indígenas
e 64 Unidades de Conservação estão na
mira dos pedidos, cuja apresentação vem
crescendo significativamente desde 2018.

Por Larissa Rodrigues, Gerente de Projetos e Produtos do Instituto Escolhas

D E

A pesquisa revelou, por exemplo, que
é os impactos da extração de ouro
e diamantes sobre os indicadores da saúde
e da educação não duram mais do que 3 e 5
anos, respectivamente - evidenciando que,
ao contrário do que dizem seus defensores,
tais atividades não contribuem para um
desenvolvimento social efetivo no território.

POLICY BRIEF

Consulta Pública
Nº 1/2021

ASSISTA AO WEBINAR DE LANÇAMENTO CITADO NESTA PÁGINA:
Qual o real impacto socioeconômico da exploração de ouro e diamantes na Amazônia?
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A exploração de ouro e diamantes não traz
avanços significativos para a população
dos municípios da Amazônia Legal. É o
que mostra o estudo inédito Qual o real
impacto socioeconômico da exploração
de ouro e diamantes na Amazônia?, com
foco nos efeitos da atividade minerária
sobre indicadores da saúde, educação
e do PIB per capita naquela região.

O Escolhas subsidiou a elaboração do
Projeto de Lei 836/2021, de autoria do
senador Fabiano Contarato (REDE/ES).
O PL, em tramitação no Senado, estabelece
as bases para a implementação de um
sistema de rastreabilidade do ouro brasileiro.

Agosto

Leia o sumário

Fevereiro

Janeiro

Após a repercussão alcançada pelo policy brief Brasil exporta ouro ilegal, os
dados levantados pelo Escolhas ao longo do ano ganharam maior visibilidade,
reforçando a urgência de desenvolver e implementar um sistema de
rastreabilidade do ouro brasileiro.

Clique nas imagens
para acessar

Junho

Em 2021, análises do Escolhas mostraram como a Amazônia está sendo
gravemente ameaçada pela mineração ilegal. Um dos estudos comprovou que a
exploração de ouro não traz avanços socioeconômicos relevantes e duradouros
para a região, enquanto outro colocou em evidência como mais de seis milhões
de hectares de Terras Indígenas e Unidades de Conservação estão sendo
“reservadas” por mineradoras e garimpeiros por meio de pedidos de pesquisa.

Março

MINERAÇÃO

19

ESCOLHAS COMUNICA

ES C O LH A S
I N S T I T U T O

Clique aqui para ler
outras matérias que citam os
estudos do Instituto Escolhas.

REDES SOCIAIS
Em 2021, o Escolhas manteve perfis em quatro
redes sociais – Instagram, Twitter, LinkedIn
e Facebook (este último descontinuado no
segundo semestre) – além do canal no Youtube.
A média de publicações ficou em quatro
posts por semana em cada uma das redes.

62%
57%

Ao longo do ano, o número de seguidores
no Instagram aumentou 62%; no
Twitter, 15%; e no LinkedIn, 57%.

15%

Pelo Youtube, foram realizadas oito
transmissões ao vivo, em formato webinar. Nesta
plataforma, as inscrições aumentaram 49%.

49%

2 0 2 1

Focada no jovem investidor, a campanha
estimulava o questionamento das
instituições financeiras sobre a origem
do ouro disponível para investimentos.
Cobrava, também, o compromisso com
mecanismos para a rastreabilidade do ouro
e a garantia de que o metal não havia sido
extraído de áreas proibidas, como Terras
Indígenas e Unidades de Conservação.

AT I V ID A D E S

A campanha convidou a sociedade brasileira
a olhar para uma questão fundamental: se
já não é necessário desmatar para produzir,
por que não apoiar com recursos públicos
(créditos, subsídios, seguro rural, anistias…)
apenas quem produz sem desmatar?

O Instituto
Escolhas foi citado
em 3926 matérias,
publicadas em
todos os estados
brasileiros e em
mais 46 países.

D E

CAMPANHA “OURO DA
AMAZÔNIA: TÔ FORA”

CAMPANHA “CHEGA
DE FINANCIAR O
DESMATAMENTO COM
DINHEIRO PÚBLICO”

R EL AT Ó R IO

Clique nas
imagens para
saber mais

IMPRENSA
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CÁTEDRA
ESCOLHAS DE
ECONOMIA E MEIO
AMBIENTE

MAR

Roberto
Dumas

“Se não olharmos para o meio
ambiente, perderemos dinheiro”, afirma
o economista, que traça um panorama
sobre a discussão socioambiental no
mercado financeiro brasileiro.

Geová
Alves

O presidente da Associação
das Comunidades Tradicionais do Bailique
fala sobre potencial de geração de renda
da floresta em pé e desafios para o uso
sustentável dos recursos da biodiversidade
e conhecimentos tradicionais.

No final do ano, foi lançado o edital
2022, voltado exclusivamente
para pesquisadores no início
do mestrado e provenientes da
Amazônia Legal, prioritariamente
indígenas e afrodescendentes.
O foco nesse novo público visa
contribuir para a descentralização da
produção acadêmica e a valorização
de pesquisadores dos estados
amazônicos.

“Expansão da soja na Amazônia
brasileira: impactos diretos e
indiretos da Moratória da Soja”
(FEA-RP/USP)

ES C O LH A S
I N S T I T U T O

Em 2021, a Cátedra recebeu um
número recorde de inscritos e
concedeu sete bolsas, sendo seis de
doutorado e uma de mestrado. Além
disso, foram defendidas duas novas
dissertações de mestrado.

Anna
Costola
Pede

Gabriel
Facundes
Monteiro
“Migração e mudança de cultura
agrícola: evidência do Brasil usando
um modelo de equilíbrio espacial”
(FEA/USP)
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A então coordenadora-executiva
da Articulação dos Povos Indígenas do
Brasil (Apib) fala sobre disputa de terras na
Amazônia e a presença cada vez maior de
mulheres indígenas na cena política do país.

Para o especialista em política
econômica europeia, novas regulações
que previnam a comercialização global de
produtos associados ao desmatamento
são um tema importante e urgente.

Dissertações defendidas em 2021

D E

Sonia
Guajajara

Markus
Krajewski

A Cátedra Escolhas de Economia e
Meio Ambiente segue como o único
programa de bolsas no Brasil a apoiar
pesquisadores que atuam na interface
entre as temáticas ambientais e as
ciências econômicas, estabelecendo
pontes entre esses diferentes campos
do conhecimento.

Clique aqui para ler os boletins do Instituto Escolhas.

R EL AT Ó R IO

FEV

A ex-ministra do Ambiente
do Peru avalia as possibilidades de
desenvolvimento sustentável e consolidação
de uma economia baseada nos recursos
da biodiversidade, considerando as
particularidades dos países amazônicos.

ABR

Lucía
Ruiz

MAI

JAN

12 edições e 5 entrevistas exclusivas.
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GOVERNANÇA
No dia 20 de agosto, Mariana Luz assumiu a
presidência do Conselho Diretor do Instituto
Escolhas. CEO da Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal, Mariana tem uma sólida carreira
no investimento social privado nacional e
internacional e foi nomeada Young Global
Leader, pelo Fórum Econômico Mundial.

I N S T I T U T O

ES C O LH A S

Ela substituiu o cientista político Ricardo
Sennes, que segue como membro do
Conselho, formado ainda pelo diretor
presidente do Insper, Marcos Lisboa,
e pelo advogado Sergio Leitão.

PROCESSOS INSTITUCIONAIS
A gestão da Comunicação, agora, também está
a cargo de duas novas gerências: comunicação
estratégica e comunicação de projetos.

Confira nosso documento de
Demonstrações Contábeis 2021
(disponível a partir de maio de 2022).

D E

RELATÓRIO FINANCEIRO

AT I V ID A D E S

2 0 2 1

Implantamos, por fim, uma Política
de Proteção a Pessoas em Situação
de Vulnerabilidade entre as políticas
e códigos de relacionamento que
regem o Instituto Escolhas.

R EL AT Ó R IO

O Instituto Escolhas investiu R$ 4,6 milhões
nos 23 projetos realizados em 2021. Para
dar conta dos novos desafios institucionais,
aumentamos o time e efetuamos
mudanças na estrutura organizacional,
que passou a contar com um novo nível
de gestão, a gerência de portfólios.

Todas as nossas publicações estão disponíveis
gratuitamente em www.escolhas.org.
Acompanhe nossas redes sociais para
conhecer em primeira mão os dados e
evidências produzidos pelo Escolhas
e para ficar por dentro de informações
relevantes da área socioambiental.

www.escolhas.org
Siga o Instituto Escolhas:
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