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E
carta da presidente

Estamos em um momento importante para evidenciar o protagonismo brasileiro nos debates internacionais 
sobre as mudanças climáticas, e de que modo o setor industrial pode contribuir com esse tema.

Este assunto vem sendo incorporado na rotina das principais empresas do País, assim como no 
procedimento de avaliação de novos investimentos dessas mesmas empresas. 

O risco climático tem sido incorporado na avaliação de negócios e agora integra, em muitos casos, 
decisões que envolvem bilhões de dólares, chegando até ao core business das empresas. Hoje, o que vemos 
é que as empresas perceberam que se não mudarem de atitude e utilizarem os recursos advindos da velha 
economia para financiar a nova economia de baixo carbono, ficarão para trás no mundo dos negócios. 

É o caso, por exemplo, da indústria mundial do petróleo, na qual já se evidencia o futuro da economia de 
baixo carbono. Já não há uma petroleira no mundo que não venha investindo em energia renovável em paralelo 
à exploração de petróleo. Isso acontece não somente para terem uma eventual compensação aos custos de 
emissões no mercado global de carbono, mas porque são medidas que cada vez mais geram bons negócios. 

O futuro já chegou. Já está gerando oportunidades lucrativas. Passados três anos do marco diplomático 
estabelecido pelo Acordo de Paris vemos que é cada vez maior o engajamento e a preocupação das empresas 
em se enquadrarem nesses novos padrões. 

O CEBDS tem acompanhado de perto essa mudança, quando não participa diretamente propondo 
políticas públicas que possam acelerar e incentivar novas práticas, como no estudo desenvolvido sobre 
a precificação de carbono no Brasil, que gerou a proposta de criação de um mercado nacional de carbono, 
entregue ao Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em 2018. 

 “Onde estamos?”, “Para onde queremos ir?” e “Como chegar lá?”. O CEBDS também abriu essas perguntas 
para as suas empresas associadas e sociedade, coletando contribuições e posteriormente encaminhando-
as à UNFCCC, por meio da realização do Diálogo de Talanoa. Boa parte dessas respostas já vem sendo 
colocada pelas nossas empresas que se juntam a outros atores para pavimentar esse novo caminho. 

Apresentamos nesse documento, portanto, com apoio dos dados cedidos pelo CDP e pelas nossas 
associadas, um panorama das ações de mitigação de emissões que já vêm sendo implementadas pelas 
empresas com sede no Brasil que se dispuseram a contribuir num primeiro momento. Falta agora dar escala 
para atender a urgência necessária ao cumprimento das metas.

As informações foram organizadas e detalhadas com o intuito de dar maior visibilidade ao que está sendo 
alinhado pela indústria brasileira dos mais diversos setores, e o quanto elas já estão comprometidas com 
o tema, seja em termos de monitoramento de suas emissões e estabelecimento de metas, seja adotando a 
precificação interna de carbono como ferramenta de tomada de decisão ou quaisquer outras estratégias de 
negócios que privilegiem a transição para a economia de baixo carbono.

Estou certa de que esse documento traz dados relevantes que contribuem para o debate geral e poderão 
evidenciar para autoridades e público em geral a necessidade de se olhar com atenção para esse tema, e 
incentivar outras empresas a se inspirarem e acordarem para uma nova realidade cada vez mais presente e 
que traz oportunidades de negócios. 

Boa leitura a todos. 
Marina Grossi • Presidente do CEBDS
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O que é O cebds?

OO CEBDS é uma associação civil sem fins lucrativos 
que promove o desenvolvimento sustentável nas 
empresas que atuam no Brasil, por meio da articulação 
junto aos governos e a sociedade civil, além de 
divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema. 
A instituição foi fundada em 1997 por um grupo de 
grandes empresários brasileiros atento às mudanças 
e oportunidades que a sustentabilidade trazia, 
principalmente a partir da Rio 92.

Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresarias 
do país, com faturamento equivalente a cerca de 45% do 
PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos 
diretos. Representa no Brasil a rede do World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD), que 
conta com quase 60 conselhos nacionais e regionais 
em 36 países, atuando em 22 setores industriais, além 
de contar com 200 grupos empresariais que atuam em 
todos os continentes.
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A
O que é a ctclima?

A Câmara Temática de Energia e Mudança do Clima (CTClima) é 
formada por grandes empresas brasileiras e tem a proposta de tratar 
dos temas relacionados à energia e mudança do clima e ajudar as 
empresas a aproveitarem novas oportunidades de mercado e minimizar 
seus riscos advindos do processo de mudança do clima. A CTClima 
também acompanha e participa das Conferências das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas (COP) e de fóruns do Governo 
Federal e da sociedade civil.

Governança (06/2017 – 06/2019)

Colíderes: Fábio Cirilo (Votorantim Cimentos) e Keyvan Macedo 
(Natura)

Coordenação:
Laura Albuquerque (CEBDS)
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P
intrOduçãO

Passados três anos do marco diplomático que foi estabelecido pelo Acordo de Paris1 e olhando para as 
ações que os países que exerceram a presidência das recentes Conferências das Partes (COP, na sigla em in-
glês) da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), perce-
bemos grandes avanços no que diz respeito a participação das outras partes interessadas, como setor privado, 
academia e sociedade civil, no avanço das ações climáticas e no chamado para aumento de ambição.

Tal fato ocorreu principalmente desde a Parceria Global de Marraquexe para Ação Climática (Marrakech 
Partnership for Global Climate Action2), que reconheceu o papel fundamental desses outros atores, antes 
sem participação formal nas mesas de negociações das COPs. Por meio do processo de diálogos facilita-
tivos, como o Diálogo de Talanoa, essas partes interessadas não-governamentais expressaram suas preo-
cupações e contribuições para ações climáticas mais concretas. O Diálogo de Talanoa é parte do processo 
oficial de consulta desenvolvido pela UNFCCC com o objetivo de incluir os diversos setores da sociedade, 
inclusive os potencialmente impactados, na discussão sobre o tema.

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) participou de diversos 
Diálogos de Talanoa trazendo questões que facilitam e apoiam a implementação do Acordo de Paris, e tam-
bém promoveu seu próprio diálogo, que foi oficialmente reconhecido pela UNFCCC, com diversos atores 
provocando respostas às perguntas que esse Diálogo traz: “Onde estamos?”, “Para onde queremos ir?” e 
“Como chegar lá?”. O CEBDS abriu essas perguntas para as suas empresas associadas e sociedade coletan-
do contribuições e posteriormente encaminhando-as à UNFCCC3.

Entendemos que boa parte dessas respostas já vem sendo colocada pelas nossas empresas em estudos 
anteriores desenvolvidos pelo CEBDS. Também acreditamos que estamos em um caminho já pavimentado. 
Ainda precisamos trabalhar em melhores condições de implementação, mas podemos caminhar com as 
mudanças necessárias.

Nosso estudo “Oportunidades e Desafios das Metas da NDC Brasileira para o Setor Empresarial”4 apre-
sentou o estado em que nos encontramos em cada segmento econômico. O trabalho oferece ao setor em-
presarial uma avaliação sobre como a contribuição apresentada pelo Brasil ao Acordo de Paris poderá rees-
truturar o sistema produtivo brasileiro por meio de oportunidades de negócios direcionadas a uma economia 
de baixo carbono. Ao mesmo tempo que oferece ao governo brasileiro um caminho possível para o cumpri-
mento da NDC brasileira com aporte concreto por parte do setor privado.  

Já o estudo “Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono para o Longo Prazo”5 traça para onde 
queremos ir e aponta os principais caminhos. O material captura oportunidades de longo prazo, importantes 
para o país, mas que extrapolam os limites da NDC brasileira que expira em 2030. O estudo ainda delineia os 

1 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
2 https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
3 http://cebds.org/publicacoes/relatorio-dialogo-de-talanoa e https://talanoadialogue.com/view-inputs
4 http://cebds.org/publicacoes/oportunidade-e-desafios-das-metas-da-ndc-brasileira
5 http://cebds.org/publicacoes/estrategia-de-desenvolvimento-de-baixo-carbono-para-o-longo-prazo
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papéis do setor empresarial e das distintas esferas de governo para contribuir ao máximo com a neutraliza-
ção das emissões globais de gases do efeito estufa (GEE) com visão até 2050. 

Para esse presente estudo, o CEBDS entende que é  o momento de mostrar como as empresas pretendem 
chegar lá e quais são os esforços que vêm sendo realizados nesse sentido de contribuir com o Acordo de 
Paris e, principalmente, com a mitigação das emissões. Para exemplificar os esforços, tentamos trazer um 
olhar mais focado para as nossas empresas buscando respostas para a pergunta “Como chegar lá?”. 

Realizamos uma avaliação de como as empresas estão se comprometendo no médio e no longo prazo 
em termos de monitoramento de suas emissões e de estabelecimento de metas, buscando quais já usam a 
precificação interna de carbono como ferramenta de tomada de decisão, quais estão investindo em projetos 
de redução de emissões e quanto vem sendo mobilizado para esses projetos.

Essas informações estão organizadas logo abaixo de forma consolidada com o objetivo de dar visibilida-
de ao setor empresarial brasileiro de forma agregada. Em seguida, há uma página por empresa com dados 
que demonstram como a gestão das emissões de GEE vêm sendo realizada, e como internalizar uma estra-
tégia de mudança climática na tomada de decisão por investimentos de baixo carbono. 

Ter uma capacidade interna robusta em questões climáticas é essencial para que as empresas aproveitem 
a ação climática como oportunidade e um motor de inovação, competitividade, gestão de risco e crescimento. 
O compromisso com o desenvolvimento de práticas internas consistentes, responsáveis e transparentes em 
torno do gerenciamento de mudanças climáticas pode garantir que os negócios estejam preparados para a 
transição. Nesse caso, trazemos casos de boas práticas realizadas pelas empresas associadas ao CEBDS.

Para ajudar o Conselho nessa busca dos compromissos empresariais, contamos com um grande parcei-
ro dessa agenda, o CDP, que, com sua extensa e robusta base de dados de relato voluntário, conseguiu nos 
trazer em números um perfil do setor empresarial no mundo e no Brasil. As empresas consideradas como 
brasileiras nesse trabalho são empresas com matriz no Brasil ou empresas globais que possuem dados na-
cionais disponibilizados e são associadas ao CEBDS. Para mais detalhes sobre a metodologia utilizada na 
amostra, empresas envolvidas e seleção de dados consulte o anexo com a Metodologia.

EmiSSõES dE GEE: 

As operações globais das empresas que possuem uma emissão consideravelmente elevada, reforçam 
sua responsabilidade como provedor de solução, podendo, inclusive, assumir um protagonismo na transição 
para o baixo carbono. Todas em empresas envolvidas nesse estudo possuem elaboração de inventário de 
emissões de GEE e monitoram suas emissões há pelo menos um ano. 

Nos anos de 2015 e 2016, as empresas brasileiras e empresas globais com filiais no Brasil associadas ao 
CEBDS e participantes desse estudo6 foram responsáveis por uma emissão total global de GEE de 360 e 259 
milhões de tCO2e, respectivamente. Tais valores são equivalentes a aproximadamente 1% e 0,7% das emis-
sões de CO2 do mundo todo7 e 17% e 11% das emissões de GEE do Brasil nesses anos. Em 2017, o percentual 
aumentou, alcançando 13% do total das emissões nacionais.

Quando olhamos apenas as empresas brasileiras associadas ao CEBDS, essas foram responsáveis por 
uma emissão de GEE de 247 e 165 milhões de tCO2e em 2015 e 2016, respectivamente, representando 0,7% 
e 0,5% das emissões de CO2 do mundo e 12% e 7% das emissões de GEE do Brasil. Em 2017, a representati-
vidade das empresas brasileiras cresceu 1%, totalizando 8% das emissões.

É possível perceber que, de 2015 a 2016, houve uma redução de 33% nas emissões de GEE das empresas 
brasileiras devido, majoritariamente, à alteração na produção e desinvestimentos, forçados pela crise eco-

6 38 empresas globais das quais 21 são brasileiras com matriz no Brasil ou empresas globais com dados nacionais. Para mais informa-
ções e lista de empresas completa consulte o anexo e o glossário.
7 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2andGHG1970-2016&dst=CO2emi
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nômica, mas também por ações de redução de emissão de GEE. Além disso, 75% das empresas brasileiras 
reduziram suas emissões de GEE no período de 2015 a 2016.

De 2016 a 2017 houve uma redução nas emissões de GEE de quase 1% e, apesar do incremento citado de 
1% de representatividade nas emissões de GEE nacionais (de 7 para 8%), 35% das empresas brasileiras di-
minuíram suas emissões por razões ligadas a alteração na produção e por ações de redução das emissões.

0 2 4 6 8 10 12

Alteração na Abrangência

Alteração na Metodologia

Alteração na Produção

Alteração das Condições de Operações

Aquisições e Fusões

Atividades de Redução de Emissões

Consumo de Energias Renováveis

Desinvestimentos

Otimização de Processos

Uso de Diesel

Razões Reportadas pelas Empresas para as Alterações nas Emissões

Razões para alterações  entre 2016 e 2017Razões para alterações  entre 2015 e 2016

mEtAS dE rEdução: 

Com esse expressivo volume de emissões, a maioria das empresas tem ciência de sua responsabilidade 
e aponta para onde quer ir e como contribuir para o Acordo de Paris, estabelecendo suas metas de redução 
de emissões de GEE. 

Sabe-se que são necessários esforços globais e metas do Acordo de Paris cada vez mais ambiciosas, 
pois mesmo que todos os países cumpram com sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na 
sigla em inglês), a meta de conter o aumento da temperatura global em até 2 °C, em relação aos níveis pré
-industriais, com esforços a uma temperatura de 1,5 °C, dificilmente será atingida. As previsões que se tem 
até hoje levam esse cenário para uma faixa de 2,6 a 3,2°C8. 

A NDC brasileira propõe a redução de 37% das emissões de GEE nacionais até 2025 (equivalente à emis-
são líquida do país de 1.346 milhões de tCO2e), além de uma indicação de redução de 43% das emissões 
nacionais até 2030 (equivalente à emissão líquida do país de 1.208 milhões tCO2e), ambas com base nos 
níveis registrados em 2005.

Neste estudo, percebemos que as empresas vêm buscando ser mais ambiciosas, pois concluímos que 
a maioria, (mais de 90% das empresas globais), possui algum tipo de meta de redução de emissões de GEE 
e 86% das empresas brasileiras também já estabeleceram suas metas, sendo que mais frequentemente as 
metas contêm aspectos de redução absoluta e de intensidade abrangendo as emissões de escopos 1, 2 e 3.9 

8 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
9 Consultar definição de escopo 1,2 e 3 no glossário.
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Nesse sentido, é relevante reforçar o papel que as metas baseadas na ciência possuem e a importância 
de as empresas realizarem esforços para fazer uso da iniciativa Science-Based Targets (SBTi)10, que incenti-
va a adoção desse tipo de meta e oferece recursos e ferramentas para o comprometimento com o estabele-
cimento das mesmas, além de estratégias para o cálculo de metas plausíveis e consistentes com o objetivo 
de aumento máximo da temperatura média global da superfície terrestre de 2°C. A iniciativa conta também 
com uma etapa de validação de acordo com os critérios da iniciativa. 

Percebemos que mais empresas globais já possuem metas aprovadas e validadas nesse sentido e que 
pouco mais da metade das empresas brasileiras relata possuir uma meta baseada em ciência (52%). No en-
tanto, dessas empresas brasileiras, apenas duas realizaram o processo de validação junto a SBTi. Ao alinhar 
suas metas com os preceitos científicos, as empresas assumem a liderança na transição para a economia 
de baixo carbono e sinalizam seu compromisso na luta contra as mudanças climáticas.

Um ponto estratégico é olhar para a longevidade das metas. Quando elas serão cumpridas? 

A maioria das empresas brasileiras – quase 90% – possui metas de curto prazo se estendendo até 2025 
o que, de certa forma, nos aponta um alinhamento empresarial ao prazo da Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC) estabelecida pelo Brasil11. Por outro lado, poucas empresas já estabeleceram metas de 
médio e longo prazo, ou seja, que se estendam até 2030 e 2050, respectivamente. 

É natural que à medida que as metas venham sendo cumpridas, elas também sejam atualizadas e nes-
se caso, é importante que sigam com os preceitos do Acordo de Paris de também serem mais ambiciosas, 
resultando no estabelecimento de novas metas. É imperativo que as empresas conciliem a visão de curto 
prazo em relação aos seus objetivos de mitigação com uma visão de futuro, na qual haja uma contribuição 
mútua entre estas perspectivas, de forma a eliminar as barreiras e evoluir na trajetória de mitigação.

Ano-Alvo dAS mEtAS dAS EmprESAS brASilEirAS12:

2025 2030 2050

têm
metas até

têm
metas até

têm
metas até

18
empresas

3
empresas

3
empresas

invEStimEnto Em projEtoS dE rEdução dE EmiSSõES: 

Para o cumprimento das metas de redução de emissões, sejam elas baseadas ou não na ciência, as em-
presas voltadas para sua resiliência no futuro estão aproveitando a ação climática como um impulsionador de 
inovação, competitividade, gerenciamento de riscos e crescimento, ao mesmo tempo em que proporcionam as 
reduções de emissões necessárias para mitigar as mudanças climáticas e contribuir com o Acordo de Paris. 

Nos últimos três anos, as empresas brasileiras implantaram 1.340 projetos, totalizando um investimento 
de mais de US$ 85,8 bilhões em ações para redução de emissões que incluem majoritariamente eficiência 
energética, otimização de processo e busca por fontes energéticas de baixo carbono.13 

10 https://sciencebasedtargets.org/
11 http://www.mma.gov.br/clima/ndc-do-brasil.html
12 Uma mesma empresa pode ter mais de uma meta contendo prazos diferentes
13 Esses dados referem-se somente a sub-amostra da somas das empresas que reportaram dados para o Brasil (ver anexo 1).
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O valor investido em projetos deste tipo cresceu desde 2015, quando tivemos o valor de US$ 26,5 bilhões 
investido, seguido de uma queda expressiva para US$ 23,1 bilhões em 2016 e do crescimento para US$ 36,2 
bilhões em 2017. Juntos, esses projetos contribuíram para uma redução de mais de 217,9 milhões de tCO2e, 
sendo que a maior redução de emissões de GEE desses anos, 60% da redução acumulada, foi devido aos 
projetos investidos em 2017, que representaram um decréscimo das emissões de 130 milhões de tCO2e. 

O ano de 2017 possuiu mais investimentos e excelentes resultados na redução das emissões. A título de 
comparação, a redução de emissões alcançada pelas empresas brasileiras, se levarmos em conta apenas 
2017, equivale a 16% da redução a ser cumprida pelo Brasil em sua NDC em 202514. Essa comparação traz 
uma ordem de grandeza relevante para os projetos que vêm sendo implementados pelas empresas, que 
mais uma vez confirmam seu protagonismo no tema, e ressalta o quão estratégico é o país possuir um sis-
tema robusto, completo e abrangente de monitoramento, relato e verificação de emissões de GEE. 

Para facilitar a compreensão das informações apresentadas no estudo, pode-se utilizar com referência 
o valor do investimento direto no país (IDP), monitorado pelo Banco Central do Brasil, que apresentou em 
2017 o resultado de US$ 70,3 bilhões15. Mais uma vez, e com desembolsos, as empresas demonstram de que 
maneira estão dispostas a investir em mitigação das emissões e de que forma. É mais uma evidência de que 
a economia de baixo carbono é um bom negócio.

14 empresas implementaram 
projetos de eficiência energética
12 de otimização de processos

5 de energia de baixo carbono

1 de gestão de resíduos

2 de melhoria de design de produtos

1 de redução de emissão fugitiva

10 de otimização de processos

6 de energia de baixo carbono

2 de mudanças comportamentais

2017
2016

2015
14 empresas implementaram 
projetos de eficiência energética
7 de otimização de  processos

6 de energia de baixo carbono

4 modernização de equipamentos

2 maior eficiência no transporte

1  de redução de emissão fugitiva

1 de gestão de resíduos

1 de avaliação de ciclo de vida

Número de empresas por tipo de projeto

1 de gestão de resíduos

1 de melhoria de design de produtos

2 de redução de emissão fugitiva

15 empresas implementaram projetos de eficiência energética

14 A NDC brasileira propõe a redução de 37% das emissões de GEE nacionais até 2025 (equivalente à reduzir 787 milhões de tCO2e), 
além de uma indicação de redução de 43% das emissões nacionais até 2030 (equivalente a reduzir 925 milhões tCO2e), considerando 
como base nos níveis registrados em 2005 de emissões nacionais de 2.133 milhões de tCO2e.
15 http://bcb.gov.br/censoce/port
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prECifiCAção intErnA dE CArbono: 

O estabelecimento de preços internos para as emissões de GEE nas empresas pode cumprir inúmeros 
objetivos, como a identificação de riscos ocultos nas operações da empresa e em sua cadeia de valor e o 
redirecionamento de recursos para atividades de baixo carbono16. A maioria das empresas brasileiras já vem 
se antecipando a esses riscos, com 57% delas utilizando um preço interno de carbono entre US$ 1,79 e US$ 
175, sendo a média dos valores de US$ 31,46. Além disso, o restante das empresas, em sua maioria, pretende 
utilizar o preço interno no curtíssimo prazo, dentro de dois anos. 

Quando comparamos os preços internos praticados pelas empresas brasileiras em relação aos preços glo-
bais consolidados pelo relatório State & Trends do Banco Mundial17, concretizamos e fortalecemos a narrativa 
da grande oportunidade que a precificação de carbono traz para o Brasil e para as empresas brasileiras. É 
possível reduzir emissões de GEE a custos menores no Brasil do que em outros países. Percebemos que os 
preços internos de carbono das empresas brasileiras possuem um custo consideravelmente menor que em 
outros países. Os preços internos de carbono de empresas globais estão na faixa de US$ 0,01- US$ 909/tCO2e.

A abordagem metodológica para estabelecimento do preço interno mais frequente é o estabelecimento 
do preço sombra. As empresas empregam o preço sombra para avaliar se um projeto de investimento seria 
lucrativo, caso as emissões de GEE fossem tributadas ou a empresa tivesse de arcar com custos adicionais 
para cumprir metas em um mercado regulado de carbono. Trata-se de um custo hipotético para designar o 
preço estimado de um bem ou serviço para o qual não há mercado definido. As outras formas de se utilizar 
o preço interno são compensação, preço implícito e valoração de externalidades.

O fato de 57% das empresas brasileiras utilizarem a precificação interna de carbono explicita que esse 
instrumento vem sendo adotado como uma variável fundamental na escolha e definição de novos projetos.

A maioria das empresas brasileiras já vem se 
antecipando a esses riscos, com 57% delas 

utilizando um preço interno de carbono

prECifiCAção dE CArbono: 

As políticas climáticas empresariais ou nacionais que envolvem o cumprimento de uma meta de redução 
de emissões de GEE devem adotar instrumentos de controle ou instrumentos de precificação, sendo que ins-
trumentos de preços influenciam na decisão entre não emitir ou pagar para emitir aos próprios emissores. 
Os instrumentos de precificação criam oportunidades de minimização de custos, dando às empresas a liber-
dade de escolher tecnologias e tomar a decisão de pagar o preço pela emissão, de acordo com seus custos 
de controle e metas de produção e expansão18. Desta forma, os instrumentos de precificação oferecem uma 
abordagem de menor custo para reduzir as emissões.

Dentre as empresas brasileiras 5  (ou 25%) já participa de algum sistema regulado de precificação de car-
bono em outros países. Outras 8 empresas (38% ) prevê algum sistema regulado de precificação de carbono 
nos próximos 3 anos e 6 empresas (29%) não prevê nenhum sistema regulado nos próximos 3 anos.

Ainda, das empresas que reportaram 57% (12 de 21) gerou ou comprou créditos de carbono no ano de 
2017, sendo que  a maioria gerou créditos. As empresas já envolvidas no mercado de carbono estão ansio-
sas pelo desenvolvimento desse mercado no Brasil. Em julho de 2017, o CEBDS estruturou uma Proposta de 

16 http://cebds.org/publicacoes/fact-sheet-empresas
17 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29687/9781464812927.pdf?sequence=5&isAllowed=y
18 http://cebds.org/publicacoes/precificacao-de-carbono-na-industria-brasileira
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Precificação de Carbono para a Indústria em um modelo de mercado de carbono e vislumbra ações de curto 
prazo para estruturar as bases desse mercado no Brasil.19

Considerando o bom retrato relatado, mais uma vez, o CEBDS traz o leque de oportunidades que a econo-
mia de baixo carbono traz para os negócios. É possível perceber que as empresas brasileiras se preocupam 
e estão atuando para a renovação dos ciclos tecnológicos para um desinvestimento em tecnologias com 
emissão de GEE e que buscam o caminho da requalificação da infraestrutura e das práticas no Brasil. 

Durante esse trabalho também percebemos que há um caminho a ser percorrido em relação a maior 
transparência das empresas e ampliação do número de empresas participantes do estudo. Porém, também 
acreditamos que o exercício solicitado às empresas de desagregação de seus dados internamente gere bons 
diálogos internos, e projetos entre seus diferentes departamentos e traga cada vez mais autonomia para as 
equipes de gestão de mudança do clima dentro das empresas. 

Nas páginas a seguir é apresentado o que cada uma das empresas participantes deste trabalho vêm 
fazendo e realizando individualmente. O somatório das ações faz parte das estatísticas explicitadas acima.

19 http://cebds.org/publicacoes/precificacao-de-carbono-na-industria-brasileira

É possível reduzir emissões de GEE a custos 
menores no Brasil do que em outros países. 

Percebemos que os preços internos de carbono 
das empresas brasileiras possuem um custo 

consideravelmente menor que em outros países.

29%

38%

9%

24%

Empresas no mercado 
de carbono (2017)

Geração ou Compra de 
créditos de carbono

Não

Sem Informação

Sim

Comprou créditos

Gerou créditos

Gerou e comprou créditos

34%

58%
57%

8%

Participação em Sistemas Regulados de Precificação de Carbono (mercado ou taxa)

Não, e não preveem uma regulação nos próximos 3 anos.
Não, mas preveem que haverá uma regulação nos próximos 3 anos.
Sem Informação
Sim

60% (3 empresas) participam apenas de sistemas de comércio de emissões

40% (2 empresas) participam de sistemas de comércio emissão e taxação

Nenhuma participa apenas de sistemas de taxação

5 empresas brasileiras já 
participam de sistemas 

regulados de precificação em 
outros países

33%

10%
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alcOa
Com mais de 10 milhões de toneladas produzidas anualmente, opera minas de bauxita e refinarias 

de alumina no Brasil há mais de 50 anos, possuindo 4 unidades produtivas e 3 escritórios no país. 

Possui como meta reduzir até 2020 a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por tonelada de 
alumínio produzida em 30% em comparação a 2005.

Pretende estabelecer preço interno de carbono dentro de dois anos

BOA PRÁTICA:   Redução de perfluorocarbono em operações de fundição. Este composto químico é o 
segundo gás de efeito estufa em massa mais emitido pelas operações da Alcoa globalmente. Esta iniciativa 
de redução baseia-se em otimização de processos, contando com práticas de gestão mais eficientes para 
promover a redução de emissões. É esperada redução de 127.520 tCO2e, sendo que para esta iniciativa ne-
nhum investimento foi necessário.

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência 
energética e otimização de processos.

Análise do Resultado do 
Investimento da Alcoa

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 4.700.000 35 projetos 

implementados*
815.423
 tCO2e

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 22 Projetos
2016 • 1 Projetos
2017 • 12 Projetos 2015 • 566.000,00 tCO2e

2016 • 121.903,00 tCO2e
2017 • 127.520,00 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

34.878.990

25.797.726
23.063.653

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Desinvestimentos

Alteração na produção

Motivos das variações: 
2016/2017

Consumo de energia renovável
Atividades de redução de emissões

3
ANOS
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ambev
Maior empresa de bebidas da América Latina, a Ambev produz a cada ano mais de 160 milhões de 

hectolitros de bebidas. Faz parte do maior grupo cervejeiro do mundo, a Anheuser-Busch InBev (AB 
InBev), e possui atuação em 18 países.

Possui como meta reduzir até 2025 a intensidade de emissões (escopos 1, 2 e 3) por litro produ-
zido em 25% em comparação a 2017.

Pretende estabelecer preço interno de carbono dentro de dois anos

BOA PRÁTICA:    As iniciativas de redução de emissões da Ambev baseiam-se principalmente em me-
lhorias relacionadas a eficiência energética. As ações abrangem principalmente eficiência em torres de res-
friamento, bombas a vácuo, bem como melhor gestão de início e encerramento de linhas de produção.

Análise do Resultado do 
Investimento da Ambev

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 116.070.000 1.150 projetos 

implementados*
1.137.682

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 350 Projetos
2016 • 400 Projetos
2017 • 400 Projetos 2015 • 500.000,00 tCO2e

2016 • 500.000,00 tCO2e
2017 • 137.682,00 tCO2e

2015 • US$ 42.748.000
2016 • US$ 36.661.000
2017 • US$ 36.661.000

5.195.245 4.675.759

6.183.256

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões

Motivos das variações: 
2016/2017
Fusões

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência 
energética e energia de baixo carbono.
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anglO american
Mais de 100 anos de experiência em mineração, com operação diversificada na África, América do 

Norte, América do Sul e Austrália, atuando com variedade de minérios. Capacidade produtiva de mais 
de 16 milhões de toneladas de minério de ferro no Brasil anualmente.

Possui como meta reduzir as emissões (escopos 1 e 2) até 2030 em 30% em comparação a 2016.

Utiliza o preço interno de carbono como ferramenta de orientação para definição de orçamento e 
avaliação de projetos. Aplica o tipo preço implícito, com valor de US$ 8,74.

BOA PRÁTICA:   A captura e uso de metano em suas operações consiste em uma das principais estra-
tégias da Anglo American para atingir suas metas de redução de emissões, considerando seus escopos 1 
e 2. O gás capturado é utilizado na geração de energia, dessa forma além de reduzir as emissões geradas 
pela própria empresa, reduz também as emissões associadas ao seu consumo de eletricidade. Em 2017 a 
capacidade desta iniciativa foi ampliada de 15 MW para 144 MW, com estimativa de redução de emissões 
equivalente a 1.412.407,00 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos, gestão de resíduos e redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do 
Investimento da Anglo American

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 72.993.413 690 projetos 

implementados*
10.585.496 

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 324 Projetos
2016 • 342 Projetos
2017 • 24 Projetos 2015 • 4.600.000 tCO2e

2016 • 4.500.000 tCO2e
2017 • 1.485.496 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2015 • US$ 19.134.241
2016 • US$ 52.943.172
2017 • US$ 916.000

18.227.939

17.753.252
17.958.182

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Motivos das variações: 

2016/2017
Alteração na produção
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arcelOrmittal 
Maior produtora de aço do mundo com atuação em mais de 60 países, conta com capacidade ins-

talada de produção no Brasil de 12,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano.

Possui como meta reduzir internacionalmente até 2020 a intensidade de emissões (escopos 1, 2 
e 3) por tonelada de aço produzido em 8% comparado a 2007.

Está estruturando um sistema interno de precificação de carbono como preparação para futuras 
regulações e para guiar investimentos. 

BOA PRÁTICA:    O foco da ArcelorMittal para a gestão de carbono em suas atividades é em eficiência 
energética e no uso de biorredutor renovável (carvão vegetal). Dentre as atividades utilizadas pela compa-
nhia neste sentido, destacam-se as iniciativas de instalação de equipamento mais eficientes, aproveitamen-
to energético de gases e coprodutos dos processos, controle e otimização do uso de equipamentos, melhoria 
da carbonização, entre outras.

Análise do Resultado do Investimento 
da ArcelorMittal 

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 123.997.346 7 projetos 

implementados*
3.251.649

  tCO2e
em projetos relacionados à instalação de tecnologias 

mais limpas e projetos de eficiência energética
*projetos que apresentam maior potencial 

para contribuição em reduções de 
emissão de GEE

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos quantificados

2015 • 6 Projetos
2016 • 7 Projetos
2017 • 7 Projetos

2015 • 1.071.444 tCO2e
2016 • 1.162.746 tCO2e
2017 • 1.017.458 tCO2e

2015 • US$ 73.528.884
2016 • US$ 18.426.061
2017 • US$ 32.042.401

*Dados para o Brasil.

18.326.568

17.937.791

18.522.944

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alterações na produção

Motivos das variações: 
2016/2017

Alterações na produção

As principais atividades implementadas 
pela empresa no período foram em 
eficiência energética, aproveitamento 
energético de gases do processo, 
e uso de biorredutor renovável.

3
ANOS
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bancO bradescO
Com mais de 70 milhões de clientes, é uma das principais Instituições Financeiras da América La-

tina, com atuação também na América do Norte, Europa e Ásia.

Possui como meta reduzir emissões (escopo 1) em 1% até 2017 em relação a 2016.

Pretende estabelecer preço interno de carbono dentro de dois anos

BOA PRÁTICA:   Visando diminuir sua pegada de carbono, o Banco Bradesco foca principalmente em 
diminuição de deslocamentos. Com isso, atualizou seus procedimentos de utilização de sua frota aérea, 
resultando em redução de cerca de 10% de emissões nesta categoria, sem a necessidade de investimento. 
Da mesma forma, criou 28 novas salas de videoconferência, reduzindo a necessidade de viagens a negócio, 
iniciativa que envolveu US$ 2.240.000 de investimento e que permitirá evitar 2.260 tCO2e. 

Análise do Resultado do 
Investimento do Banco Bradesco

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 82.756.351 15 projetos 

implementados*
38.262 
tCO2e

3
ANOS

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 6 Projetos
2016 • 3 Projetos
2017 • 6 Projetos 2015 • 9.199 tCO2e

2016 • 3.381 tCO2e
2017 • 25.682 tCO2e

*Dados para o Brasil.

2015 • US$ 486.081
2016 • US$ 955.405
2017 • US$ 81.314.864

63.461

51.059 55.795

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração em condições de operação
Uso de diesel

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e modernização de equipamentos.
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bancO dO brasil
Com mais de 200 anos de existência e presença internacional desde 1941, possui USD 1,37 trilhão 

em ativos, com atuação nas Américas, Europa e Ásia.

Pretende estabelecer metodologia para realizar a  precificação interna de carbono nos próximos anos

BOA PRÁTICA:    As principais práticas implementadas em 2017 envolvem:

• Implementação de ações para a otimização do consumo de energia nas dependências do BB, como:
• Implantação da modernização do Sistema de iluminação, com a substituição de 300 mil lâmpadas fluo-

rescentes por LED e previsão para substituição de mais 1,6 milhão de lâmpadas até 2020.
• Substituição de equipamentos de Sistema de ar condicionado por outros com maior eficiência em cerca 

de 300 (trezentas) dependências.

• Com a adesão ao CDP Supply Chain foi iniciado o primeiro ciclo de avaliação de risco socioambiental na 
nossa cadeia de fornecedores, que incluiu 83 empresas. A partir das respostas será possível conhecermos 
o nível de maturidade dos fornecedores em relação aos aspectos socioambientais de seu negócio.

• Recolhimento de 1.420 toneladas resíduos tecnológicos e mobiliários (244 mil itens) por serviço especia-
lizado de reciclagem industrial para destinação ambientalmente adequada, conforme parâmetros legais.

• Início do processo para adquirir, a partir de 2018, energia elétrica de fontes renováveis no Ambiente de Con-
tratação Livre (ACL), contribuindo para redução de emissões de GEE e mitigar impactos ao meio ambiente.

Análise do Resultado do 
Investimento do Banco do Brasil

InvestIu ResuLtOu
US$ 28.264.400.000 16.639 operações 

de crédito*
3

ANOS financiou investimentos em agronegócios para 
reduzir a emissão de carbono*, mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas, conforme 
objetivos do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, 

via Programa ABC e  Pronaf 2015 • 8.995
2016 • 4.005
2017 • 3.639

2015 • US$ 9.522.400.000
2016 • US$ 9.574.600.000 
2017 • US$ 9.167.400.000 

*Dados para o Brasil.

Pela diversidade 
dos projetos 

financiados, ainda 
não foi possível 

contabilizar 
a emissões 
evitadas.

101.906

68.391

67.346
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução de emissões

Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Atividades de redução de emissões
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bancO itaú
Líder no setor bancário brasileiro em ativos totais com USD 1,384 trilhão, está presente na América 

do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.  

Possui como meta reduzir as emissões (escopo 2) até 2020 em 11% em comparação a 2013.

Utiliza o preço interno de carbono principalmente para entender riscos associados a determinados 
investimentos. Utiliza a abordagem preço sombra, e considera o valor confidencial.

BOA PRÁTICA:   Uma das frentes de atuação do Banco Itaú para redução de emissões de GEE ocorre 
com a modernização de suas agências. O investimento associado ultrapassa US$ 2.967.882 e envolve me-
lhorias como telhas isolantes, vidro térmico, 100% de lâmpadas LED, sistema de ar-condicionado eficiente, 
automação de sistemas e painéis fotovoltaicos. Os resultados até o momento indicam redução do consumo 
de eletricidade pela metade, com redução associada de 235 tCO2e.

Análise do Resultado do 
Investimento do Banco Itaú

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 3.688.539 29 projetos 

implementados*
100.579
 tCO2e

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 14 Projetos
2016 • 11 Projetos
2017 • 4 Projetos 2015 • 41.841 tCO2e

2016 • 55.157 tCO2e
2017 • 3.581 tCO2e

*Dados para o Brasil.

2015 • US$ 44.859
2016 • US$ 755.940
 2017 • US$ 2.887.738

106.026

65.234

74.808
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Aquisições

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos, mudança comportamental e energia de baixo 
carbono.

3
ANOS
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bancO santander brasil
Uma das principais Instituições Financeiras da América Latina, é o único Banco internacional, com 

escala, presente em todas as regiões do Brasil, onde acumula ativos totais de mais de USD 683 bi-
lhões, além de possuir também presença na América do Norte e Europa.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1, 2 e 3) até 2018 em 9% em comparação com 
2015.

A empresa considera o preço de carbono conforme a abordagem de compensação,  tendo como 
base os projetos de compensação de emissões que adquire (VERs), e tendo como valor US$ 6,64.

BOA PRÁTICA:    Considerando a representatividade de consumo de eletricidade em suas emissões, o 
Banco Santander implementou ação para substituir mais 432 mil lâmpadas fluorescente por lâmpadas LED 
em suas agências. A redução associada a esta ação é de 50% da energia utilizada para iluminação e o inves-
timento associado é de US$ 3.500.

Análise do Resultado do Investimento 
do Banco santander Brasil

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 28.472.508  11 projetos 

implementados*
10.958 
tCO2e

em projetos relacionados a mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido
redução efetiva pela soma de 

todos os projetos
2015 • US$ 14.524.941
2016 • US$ 12.596.216
2017 • US$ 1.351.351

*Dados para o Brasil.

57.720

38.668

39.877

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração em metodologia

As principais atividades implementadas 
pela empresa no período foram em 
eficiência energética, otimização de 
processos, gestão de resíduos, mudança 
comportamental e energia de baixo carbono.

3
ANOS
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basf
A BASF obteve em 2017 mais de USD 3,6 milhões em vendas só na América do Sul, onde opera em 

10 países. Líder no setor químico, possui operações também em mais de 80 países.

Possui como meta reduzir até 2020 a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por tonelada de 
produto vendido em 40% em relação a 2002.

 A BASF adota abordagem sistêmica, considerando o preço de carbono para investimentos, opera-
ções e cadeia de fornecimento, conforme sua  metodologia Value-to-Society. Adota o tipo preço 
sombra no valor de EUR 70,00.

BOA PRÁTICA:   Os projetos de redução de emissões da BASF ocorrem sobretudo em suas atividades 
industriais. Em uma unidade na América do Norte, a troca do processo de ozonólise pelo processo utilizando 
reator resultou em redução de aproximadamente 6.500 tCO2e. Além disso, a companhia também atua em 
outras frentes, por exemplo, na otimização de processos visando a consumir insumos de maneira mais efi-
ciente, o que reduz inclusive suas emissões de escopo 3.

Análise do Resultado do 
Investimento da BAsf

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 21.970.080 3.574 projetos 

implementados*
891.000
 tCO2e

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido
redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 2900 Projetos
2016 • 328 Projetos
2017 • 346 Projetos 2015 • 296.000 tCO2e

2016 • 345.000 tCO2e
2017 • 250.000 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2015 • US$ 627.000
2016 • US$ 345.000
2017 • US$ 20.862.000

22.170.000
21.978.000

22.571.000

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Desinvestimentos

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na produção
Alteração em condições 

de operação

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética e otimização de 
processos.

3
ANOS
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bayer
Líder nas áreas de saúde e agricultura, a Bayer acumula mais de 150 anos de experiência, com 

operações em todos os continentes.

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por unidade de venda em 
20% até 2020 em relação a 2015.

BOA PRÁTICA:    Dentre as iniciativas de eficiência energética utilizadas pela Bayer para reduzir suas 
emissões, destacam-se: instalação de tecnologia de recuperação de calor, renovação do isolamento térmico 
de edifícios e instalação de novo boiler para produção de vapor. Juntas, estas iniciativas possibilitarão a 
redução de 2.112 tCO2e e anualmente.

Análise do Resultado do  
Investimento da Bayer

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 18.797.244 44 projetos 

implementados*
116.862

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

 adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • US$ 13,584,241
2016 • US$ 2,523,447
2017 • US$ 2,689,556

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil..

9.350.000

1.610.000

1.660.000
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução de emissões

Desinvestimentos
Alteração na produção

Alteração na abrangência

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na produção

2015 • 25 Projetos
2016 • 8 Projetos
2017 • 11 Projetos

2015 • 108.607 tCO2e
2016 • 1.334 tCO2e
2017 • 6.921 tCO2e

As principais atividades implementadas 
pela empresa no período foram em 
eficiência energética, otimização de 
processos e mudança comportamental.

3
ANOS
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braskem
Com produção anual de resinas termoplásticas e outros produtos químicos acima de 20 milhões de 

toneladas, a Braskem é a maior empresa petroquímica das Américas e a quinta maior em capacidade 
de produção no mundo, com escritórios e unidades industriais no Brasil, México, EUA e Alemanha.

Possui como meta reduzir as emissões (escopos 1 e 2) em 28,85% até 2024 em relação a 2008.

Utiliza o preço interno de carbono do tipo Shadow Price como ferramenta para tomada de decisão 
no portfolio de investimentos, abrangendo os escopos 1 e 2; entre 2016 e 2018,  51 projetos utili-
zaram a metodologia, sendo que 37 desses com redução das emissões que totalizaram um valor 
correspondente a 1,2% do inventário anual da empresa (emissões GEE escopo 1 e 2).

BOA PRÁTICA:   Após a identificação das potenciais ameaças de eventos climáticos às suas operações, 
com uma visão até 2040, a Braskem aprovou 121 ações para mitigação dos potenciais riscos climáticos 
classificados como alto, gerando assim seu plano de adaptação às mudanças climáticas cujo Sponsor é o 
Vice Presidente das Unidades onde esse tema é mais material. No Brasil, o maior Risco Futuro: maior fre-
quência de secas severas, com consequente escassez hídrica e impacto na geração de energia elétrica por 
hidrelétricas. O cumprimento do plano é acompanhado periodicamente através de indicadores de esforço, e 
a etapa atual se encontra na construção de indicadores de eficácia, objetivos e metas, e desenvolvimento de 
parcerias e engajamento para uma maior eficácia na mitigação desses riscos.

Análise do Resultado do 
Investimento da Braskem

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 2.402.461 334 projetos 

implementados*
1.652.218 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • US$ 662.162
2016 • US$ 932.731
2017 • US$ 807.567

2015 • 80 Projetos
2016 • 122 Projetos
2017 • 132 Projetos 2015 • 1.059.408 tCO2e

2016 • 24.258 tCO2e
2017 • 568.552 tCO2e

9.452.469

9.482.524

9.355.685
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Aumento de produção

Motivos das variações absolutas: 2015/2016
Aumento de produção

Motivos das variações absolutas: 2015/2016
Atividades de redução

de emissões

Motivos das variações: 
2015/2016

Atividades de redução
de emissões

0,632

0,617 0,612
Emissões absolutas Intensidade de emissões (tCO2 por produto)

*Dados para o Brasil.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e redução de emissões fugitivas.

3
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caixa ecOnômica federal
Com mais de USD 2,2 trilhões em ativos administrados, é um dos principais players do Sistema 

Financeiro Nacional, possuindo mais de 70 milhões de clientes.

BOA PRÁTICA:    Em sua agência em Vazante, MG, a Caixa possui uma usina fotovoltaica para auto 
geração de energia, composta por 276 painéis solares e com produção anual em média em mais de 90 MWh. 
O investimento solar neste tipo de iniciativa soma US$ 100.000.000, com período de payback entre 4 e 10 
anos e redução associada de CO2e em 533 toneladas anualmente.

Análise do Resultado do Investimento 
da Caixa ecônomica federal

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 100.000.000 1 projeto 

implementado*
533

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

 adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

*Dados para o Brasil.

2017 • 1 Projeto
2017 • 533,00 tCO2e

As principais atividades implementadas 
pela empresa no período foram em 
energia de baixo carbono.

3
ANOS

2017

Emissões (tCO2e)
110.354
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casa da mOeda
Fundada há mais de 300 anos, atua na produção do meio circulante brasileiro e de outros produtos 

de segurança, como passaportes com chips e selos fiscais. Possui capacidade produtiva anual de 4 
bilhões de moedas.

BOA PRÁTICA:   Envolvendo investimento de US$ 4.500.000, a Casa da Moeda implantou o projeto RE-
BIO União, que consiste em área reflorestada visando compensar os impactos das emissões da organização. 
A compensação de GEE associada é estimada em 8.772 tCO2e.

Análise do Resultado do 
Investimento da Casa da Moeda

InvestIu ReDuZIu
US$ 4.500.000 8.772 

tCO2e

3
ANOS

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

*Dados para o Brasil.

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em captura de 
carbono.

2017

Emissões (tCO2e)
4.318
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cemig
A atuação da Cemig estende-se a 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Sua capacidade 

instalada é de 8,5 GW.

BOA PRÁTICA:    Por meio da tecnologia LUVOS (sigla para aquecedor de ar regenerativo) aplicadas 
em suas plantas térmicas, a CEMIG consegue evitar que sejam lançados anualmente na atmosfera cerca de 
1.906 toneladas de CO2e. Trata-se de tecnologia que aproveita o calor residual dos gases na chaminé, o que 
aumenta a eficiência da operação e reduz a temperatura que os gases são lançados na atmosfera. O investi-
mento associado gira em torno de US$ 9.513.000.

Análise do Resultado do  
Investimento da Cemig

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 214.428.953 184 projetos 

implementados*
6.618.413 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

 adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos
2015 • US$ 208.302.702
2016 • US$ 2.571.081
2017 • US$ 3.555.169

*Dados para o Brasil.

2015 • 91 Projetos
2016 • 91 Projetos
2017 • 2 Projetos

2015 • 3.306.337 tCO2e
2016 • 3.306.337 tCO2e
2017 • 5.739 tCO2e

974.120

568.267
713.262

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução de emissões

Alteração na produção
Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração em metodologia

Possui como meta reduzir emissões (escopo 1) até 2021 em 8% em relação a 2014.

O preço de carbono é utilizado na avaliação de futuros investimentos e segue a metodologia The 
Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Também serve de parâmetro para avaliação de even-
tuais situações de regularização. É adotada abordagem preço sombra e valor de US$ 14,13.

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência energética, 
energia de baixo carbono e otimização de processos.

3
ANOS
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cOca-cOla
Maior produtor de bebidas não alcoólicas do Brasil, atua no país com mais de 210 produtos. Glo-

balmente, está presente em mais de 200 países e acumula capacidade produtiva anual de mais 8,7 
bilhões de litros.

Possui como meta reduzir até 2020 a intensidade de emissões (escopos 1, 2 e 3) por litro de bebi-
da vendida em 25% em relação a 2010.

Pretende estabelecer preço de carbono dentro de dois anos

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do 
Investimento da Coca-Cola

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 74.239.285 700 projetos 

implementados*
111.923 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos
2015 • US$ 29.813.502
2016 • US$ 34.411.971
2017 • US$ 10.013.812

2015 • 271 Projetos
2016 • 276 Projetos
2017 • 153 Projetos

2015 • 42.353 tCO2e
2016 • 54.393 tCO2e
2017 • 15.177 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2.339.288

1.528.008

879.432
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução 

de emissões
Otimização de processos

Motivos das variações: 
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Desinvestimentos

3
ANOS
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cpfl energia
Com mais de 100 anos de história, leva energia a mais de 9 milhões de clientes em 679 municípios, 

em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Conta com 3.282 MW de capacidade instalada de ge-
ração, sendo 95% de fontes renováveis. Oferece soluções integradas em comercialização de energia, 
eficiência energética, geração distribuída infraestrutura energética e serviços de consultoria. 

Análise do Resultado do  
Investimento da CPfL energia

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
R$ 2.100.000.000 92 projetos 

implementados*
12.597.894

  tCO2e
3

ANOS em projetos relacionados a geração renovável
projetos de eólica, 

biomassa, PCH e solar
projetos de P&D e inovação e 
de Eficiência Energética redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

*Dados para o Brasil.

Possui como meta reduzir em 2% ao ano o balanço das emissões 

A CPFL Energia estuda três cenários de precificação de carbono

914.748

1.183.248
1.288.934

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Menor despacho de geração
de energia térmica 

Motivos das variações: 
2016/2017

Aumento do fator de emissão do Sistema 
Interligado Nacional (SIN)

Maior despacho de geração de energia térmica
Alteração na metodologia para cálculo 

da mudanças do uso do solo

2015 • R$ 494.000.000
2016 • R$ 979.000.000
2017 • R$ 621.000.000

2015 • R$ 96.000.000
2016 • R$ 133.000.000
2017 • R$ 99.000.000 2015 •  4.694.525 tCO2e

2016 •  4.598.189 tCO2e
2017 •  3.305.180 tCO2e

BOA PRÁTICA:    A CPFL tem buscado entender e se preparar para um possível sistema de precificação 
de carbono. Neste sentido, nos últimos dois anos atuamos em duas frentes principais: em 2017, iniciamos 
um projeto interno envolvendo 8 áreas e 35 colaboradores, com o objetivo de compreender os impactos e 
oportunidades da precificação de carbono para o setor elétrico brasileiro, por segmento de atuação (Gera-
ção, Distribuição, Comercialização e Serviços). Dentre os estudos contemplados no projeto foram realizadas 
simulações de três diferentes cenários de preço de carbono para analisar os impactos em questões como 
PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), despacho, custo e tarifa ao consumidor. Já em 2018 estrutu-
ramos um sistema de gestão centralizada dos projetos de crédito de carbono do qual temos participação 
acionária, que foram registrados tanto no MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), quanto no VCS 
(Voluntary Carbon Standard).

*Soma dos Escopos 1 e 2. Abordagem participação societária (PS).
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dsm
Empresa global baseada na ciência que atua em saúde, nutrição e animais. Está presente em mais 

de 200 localidades em 46 países.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) em 30% até 2030 em relação a 2016.

Para todo investimento de grande porte, duas opções são apresentadas. Uma com um preço 
sombra de carbono de US$ 50 por tonelada e outro sem preço de carbono ou com preço muito 
inferior. Dessa forma é possível avaliar o impacto de futuras regulações que possam vir a incidir 
nos projetos da companhia.

boA prÁtiCA:         As atividades de eficiência energética da DSM consistem basicamente em implanta-
ção de iluminação LED, melhoria na captura de vapor e maior eficiência de motor. Estas ações juntas repre-
sentam economia de 90TJ e 6,200 tCO2e anualmente.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética.

Análise do Resultado do 
Investimento da DsM

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 19.378.860 78 projetos 

implementados*
23.406 
tCO2e

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • US$ 2.736.000
2016 • US$ 9.918.000
 2017 • US$ 6.724.860

2015 • 14 Projetos
2016 • 35 Projetos
2017 • 29 Projetos

2015 • 9.000 tCO2e
2016 • 8.200 tCO2e
2017 • 6.206 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

1.067.405,00

1.460.000,00
1.600.000,00

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Aumento de produção
Motivos das variações: 

2015/2016
Alteração na produção

3
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ecOlab
Líder mundial em tecnologias e serviços relacionados à água, higiene e energia. Possui soluções 

diversificadas para diversos setores, atendendo clientes em mais de 170 países.

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por unidade de receita em 
10% até 2020 em relação a 2015.

Análise do Resultado do  
Investimento da ecolab

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 1.558.197  41 projetos 

implementados*
4.173
 tCO2e

em projetos relacionados à instalação de tecnologias 
mais limpas e projetos de eficiência energética

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • US$ 421.790
2016 • US$ 211.674
2017 • US$ 924.733

2015 • 12 Projetos
2016 • 11 Projetos
2017 • 18 Projetos

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2015 • 2.817 tCO2e
2016 • 551 tCO2e
2017 • 805 tCO2e

702.602 698.884

641.182
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução 
de emissões

Alterações na produção

Motivos das variações: 
2015/2016

Atividades de redução 
de emissões

Alteração na metodologia

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência energética e 
otimização de processos.

3
ANOS
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eletrObras
Maior empresa de geração de energia elétrica brasileira, com capacidade geradora equivalente a 

cerca de um terço do total da capacidade instalada do país, sendo mais de 90% deste total de fontes 
com baixa emissão de gases de efeito estufa. Em 2017 foram mais de 182.000 GWh gerados, sendo 
142.000 GWh de operações próprias.

Possui como meta reduzir as emissões do escopo 1 em 1% e do escopo 2 em 1% até 2021 em  rela-
ção a 2016. 

A avaliação de riscos climáticos considera o impacto financeiro da taxação de carbono na receita 
da empresa, em especial relacionado a usinas termoelétricas. A abordagem utilizada é do tipo 
sombra, com valor de US$ 66,20.

boA prÁtiCA:       O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) foi criado em 1985 
pelo Ministério de Minas e Energia e  é executado pela Eletrobras. Em 2017 o Procel proporcionou uma 
economia energética de 21,2 bilhões de kWh, o que correspondeu a 4,57% de todo o consumo nacional de 
eletricidade naquele ano, evitando a emissão de 1.965 milhão de tCO2 equivalentes na atmosfera. 
Em 2017 o custo anual evitado foi de aproximadamente US$ 3.793 bilhões . Neste ano os recursos financei-
ros aplicados no programa pela Eletrobras totalizaram US$ 7,5 milhões.

Análise do Resultado do 
Investimento da eletrobras

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 12.093.890 15 projetos 

implementados*
42.076.879 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • US$ 4.618.918
2016 • US$ 5.051.675
2017 • US$ 2.423.296

2015 • 5 Projetos
2016 • 5 Projetos
2017 • 5 Projetos

2015 • 11.149.126 tCO2e
2016 • 15.167.439 tCO2e
2017 • 15.760.314 tCO2e

*Dados para o Brasil.

13.244.974
11.175.790

9.735.754
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na produção

Motivos das variações: 
2015/2016

Desinvestimentos
Alteração na produção

As principais atividades implementadas pela empresa 
no período foram em eficiência energética e energia de 
baixo carbono.

3
ANOS
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fibria
Líder mundial na produção de celulose de fibra curta de mercado, com capacidade produtiva de 

7,25 milhões de toneladas anuais de celulose. Possui unidades produtivas em todos os Estados do 
Sudeste, além de Bahia e Mato Grosso do Sul.

Possui como meta de dobrar o sequestro de carbono até 2025 em relação a 2011, aumentando o 
sequestro líquido de 5,5 milhões de tCO2eq/ano, em 2011, para 11,1 milhões de tCO2eq/ano, em 
2025, por meio do aumento das áreas florestais (plantios de eucalipto e áreas de conservação) e da 
restauração de áreas degradadas com espécies nativas.

A precificação interna do carbono é realizada com o objetivo de compreender o impacto de uma 
taxação e para criar soluções alinhadas a uma economia de baixo carbono. Adota a abordagem 
preço sombra, no valor de US$ 5 para sequestro (florestas), US$ 10 para emissões industriais e 
de logística e US$ 30 para novas tecnologias

boA prÁtiCA:      Em 2016, a Fibria criou um grupo de trabalho que avaliou e indicou os cenários de re-
ferência para o cálculo de um preço interno de carbono (shadow pricing). Como resultado, definimos a tone-
lada de CO2 equivalente para diferentes contextos: USD 5 para sequestro (florestas), USD 10 para emissões 
industriais e de logística e USD 30 para novas tecnologias.
Nosso propósito é reconhecer e comunicar mais um valor dos nossos plantios e áreas de conservação, com-
preender o impacto de uma taxação de emissões de gases de efeito estufa e criar soluções alinhadas a uma 
economia de baixo carbono.

Análise do Resultado do 
Investimento da fibria

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 82.127.610 32 projetos 

implementados*
99.249.493 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos
2015 • US$ 10.559.870
2016 • US$ 60.839.800
2017 • US$ 10.727.940

2015 • 23 Projetos
2016 • 6 Projetos
2017 • 3 Projetos

2015 • 2.965 tCO2e
2016 • 14.780 tCO2e
2017 • 99.333 tCO2e

*Dados para o Brasil.

1.142.460

1.077.941

1.204.268

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Alteração na produção

Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2015/2016

Aumento na produção e 
atualização fator de emissão 

transporte marítimo

3
ANOS

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência energética e 
otimização de processos.
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grupO bOticariO
Indústria de transformação do tipo de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com 

produção anual de mais de 300 milhões de itens, possui 4 mil pontos de venda espalhados por 1750 
cidades em todo o Brasil, além de vendas também em outros 12 países. 

Reduzir em termos absolutos de emissões de escopo 1 em 21,05% até 2017 em relação a 2015, e 
para a intensidade do escopo 2 (location-based) reduzir em 25,36% até 2017 em relação a 2015. 
Reduzir a intensidade por tonelada de produto em 35,78% referente a escopo 1 e em 35,23% refe-
rente a escopo 2, também até 2017 em relação a 2015.

Pretende estabelecer preço de carbono nos próximos dois anos.

boA prÁtiCA:       Em 2017 o Grupo Boticário aderiu ao comercio livre de energia, com o objetivo de inves-
tir em processos de maior eficiência energética e isso resultou em uma redução de 1.598 de tCO2e.

*Dados para o Brasil.

10.601 9.835

8.177
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Energias Renováveis e 
Otimização de processos

Motivos das variações: 
2015/2016

Energias Renováveis e 
Otimização de processos
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Heineken
Com capacidade produtiva anual de mais de 220 milhões de hectolitros, é a cerveja mais interna-

cional do mundo, sendo vendida em mais de 170 localidades.  

BOA PRÁTICA:    A Heineken havia estabelecido meta de reduzir o consumo de eletricidade para diminuir 
a intensidade de emissão por litro de produto em 40% até 2020, em comparação aos valores de 2008. Esta 
meta foi atingida em 2017, com redução de 41%, de 10,4 para 6,4 kg CO2e/hl.

Análise do Resultado do  
Investimento da Heineken

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
9 projetos 

implementados*
244.880

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

 adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2015 • 2 Projetos
2016 • 6 Projetos
2017 • 1 Projetos

2015 • 134.000 tCO2e
2016 • 105.880 tCO2e
2017 • 5.000 tCO2e

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por litro produzido em 40% 
até 2020 em relação a 2008.

Pretende estabelecer preço de carbono nos próximos dois anos

1.653.923

1.757.665

1.532.799
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na produção
Aquisições Motivos das variações: 

2016/2017
Atividades de redução 

de emissões
Desinvestimentos

As principais atividades implementadas pela 
empresa no período foram em eficiência energética, 
otimização de processos, design de produto e 
energia de baixo carbono.
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kpmg
Rede de firmas independentes sob propriedade e gestão locais, que conta com escritórios estrate-

gicamente localizados no Brasil em 22 cidades, 13 Estados e Distrito Federal. Globalmente, opera em 
154 países.

BOA PRÁTICA:    Em um de seus edifícios administrativos a KPMG está implantado troca de lâmpadas 
por versões LED. O investimento relacionado é de US$ 1.750 e a redução de 717 tCO2e.

Análise do Resultado do  
Investimento da KPMG

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 46.750 3 projetos 

implementados*
1.109
tCO2e

3
ANOS

em projetos relacionados a mitigação e 
 adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopos 1, 2 e 3) por número de colabora-
dores em 10% até 2020 em relação a 2016.

211.999

206.852
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações: 
2016/2017

Consumo de energia 
renovável

Atividades de redução 
de emissões

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e energia de baixo carbono.
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micHelin
Presente em mais de 170 países e mais de 100 anos de história, conta com capacidade produtiva 

anual de mais de 180 milhões de pneus.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) até 2050 em 50% em relação a 2010.

Desde 2016, cada líder de projeto deve submeter duas versões de um mesmo projeto, uma con-
vencional e a outra com preço de carbono a US$ 50 a tonelada, com objetivo de subsidiar a toma-
da de decisão e assim mitigar riscos. É adotada abordagem tipo sombra e preço de EUR 50,00.

BOA PRÁTICA:   Redução de vazamento de vapor e maior eficiência nas prensas de pneus permitiu a 
redução anual de 61.478 tCO2e pela Michelin, com investimento de US$ 15.700.000.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em eficiência energética, otimização de processos, energia 
baixo carbono e mudança comportamental.

Análise do Resultado do 
Investimento da Michelin

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 73.781.940 915 projetos 

implementados*
828.460 

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 316 Projetos
2016 • 369 Projetos
2017 • 230 Projetos

2015 • US$ 31.354.560
2016 • US$ 24.124.680
2017 • US$ 18.302.700 2015 • 103.230 tCO2e

2016 • 234.230 tCO2e
2017 • 491.0000 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

3.564.372

3.462.269

3.431.998
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Atividades de redução 
de emissões
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micrOsOft
Com operações em mais de 100 países, possui 25 anos de presença e conta com 9 filiais mais 

escritório central no Brasil.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) até 2045 em 75% em relação a 2013.

A taxa incide sobre às áreas de negócio conforme as emissões que cada uma gera. O dinheiro 
recolhido então é direcionado ao fundo da companhia com objetivo de investir em atividades de 
redução de emissões. Adota a abordagem taxa interna ao preço de US$ 8,03.

BOA PRÁTICA:   Boa parte da agenda de sustentabilidade da Microsoft é atribuída às suas ações em 
energia. A empresa compra RECs para tornar suas fontes de energia mais sustentáveis e assim economizar 
mais de 1.700.000 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, gestão de resíduos, 
otimização de processos, financiamento sustentável e energia 
de baixo carbono.

Análise do Resultado do 
Investimento da Microsoft

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 20.931.805  10.275 projetos 

implementados*
1.434.940

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 3512 Projetos
2016 • 3764 Projetos
2017 • 2999 Projetos

2015 • US$ 2.387.600
2016 • US$ 10.280.500
2017 • US$ 8.263.705 2015 • 355.145 tCO2e

2016 • 554.810 tCO2e
2017 • 524.985 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

1.727.997

2.149.020

2.790.348

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução 
de emissões

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na produção

3
ANOS
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natura
Maior multinacional brasileira de cosméticos, possui operações também em outros 8 países entre 

América do Sul, América do Norte e Europa. 

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) até 2021 em 8% em relação a 2015.

O preço de carbono é utilizado como ferramenta para mensuração do impacto das externalidades 
da empresa. Em 2017, as externalidades representaram 6,9% da receita líquida. Este impacto foi 
parcialmente compensado pelo programa Carbono Neutro da organização. Adota a abordagem 
avaliação de impactos ao preço de US$ 15,00.

BOA PRÁTICA:    A Natura desenvolve ações em seus produtos para incentivar a sustentabilidade. Den-
tre estas ações, destacam-se utilização de refil e vidros reciclados. A redução de tCO2e é estimada em 6.387.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em otimização de processos e design de produtos.

Análise do Resultado do 
Investimento da natura

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
20 projetos 

implementados*
24.770
tCO2e

3
ANOS

em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 4 Projetos
2016 • 8 Projetos
2017 • 8 Projetos

2015 • 3.705 tCO2e
2016 • 12.487 tCO2e
2017 • 8.578 tCO2e

*Dados para o Brasil.

7.661 7.018

11.193

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração em condições
de operação
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neOenergia
Como integrante do Grupo Iberdrola, a Neoenergia é responsável por levar energia a cerca de 13,7 mi-

lhões de clientes no Brasil. Está presente em 16 Estados e conta com capacidade instalada de 4,5 GW*.

Reduzir até 2020 a intensidade das emissões de CO2 em 30%, com relação as emissões especí-
ficas da companhia em 2007. Manter esta intensidade de emissões abaixo dos 150 gramas por 
kWh em 2030, dados que seriam 50% inferiores aos das emissões em 2007.

E, finalmente, ser neutra em carbono em 2050.

BOA PRÁTICA:   Nos três últimos anos (2015 a 2017) a capacidades renovável do Grupo aumentou em 
4,6 GW. Esta nova capacidade conseguiu evitar mais de 10.000.000 tCO2 neste período.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em eficiência energética, otimização de processos, energia 
de baixo carbono e modernização de equipamentos.

Análise do Resultado do 
Investimento da neoenergia

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 83.736.283.200  22 projetos 

implementados*
44.603.000

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 9 Projetos
2016 • 8 Projetos
2017 • 5 Projetos

2015 • US$ 25.977.208.500
2016 • US$ 22.529.848.500
2017 • US$ 35.229.226.200 2015 • 17.700.000 tCO2e

2016 • 19.500.000 tCO2e
2017 • 7.403.000 tCO2e

**Dados globais, incluindo a filial no Brasil.
* Entre ativos em operação ou em construção 

91.741.261

26.691.055 26.846.490

2015 2016 2017

Emissões diretas (tCO2e) 
Grupo IberdrolaMotivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução de emissões

Desinvestimentos

Motivos das variações: 
2016/2017

Aquisições
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nestlé
Maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, está presente em 191 países ao redor do mundo. 

Com atuação diversificada, conta com quase 100 marcas em 20 categorias diferentes de mercado.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1, 2 e 3) até 2050 em 50% em relação a 2010.

O preço de carbono é utilizado como ferramenta para avaliação e gestão dos riscos e oportuni-
dades das operações da empresa associadas ao EU-ETS Fase III. É adotada abordagem preço 
sombra e valor de 16 francos suíços.

BOA PRÁTICA:   A Nestlé, membro do RE100, adquire mais de 25,7% de sua eletricidade de fontes reno-
váveis. Dessa forma mais de 400.00,00 toneladas de tCO2e são evitadas de irem para a atmosfera.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em eficiência energética, otimização de processos, energia 
de baixo carbono e gestão de resíduos.

Análise do Resultado do 
Investimento da nestlé

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 59.691.000   625 projetos 

implementados*
827.604

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 320 Projetos
2016 • 133 Projetos
2017 • 172 Projetos

2015 • US$ 42.359.400
2016 • US$ 13.235.040
2017 • US$ 4.096.560 2015 • 422.884 tCO2e

2016 • 56.057 tCO2e
2017 • 348.663 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

7.630.728

7.344.480

7.171.104
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução
de emissões

Motivos das variações: 
2016/2017

Atividades de redução 
de emissões

Desinvestimentos

3
ANOS
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petrObras
Uma das maiores empresa de energia do mundo, conta com capacidade de produção diária de mais 

de 2,7 milhões de barris, além de atuar também com biocombustíveis, energia solar e energia eólica.

A empresa realiza avaliações de investimentos considerando diferentes cenários de taxação de 
carbono. É adotada abordagem preço sombra e valor de US$ 175,00.

BOA PRÁTICA:   A Petrobras substituiu o uso de gas natural em suas refinarias por biogás advindo de 
aterro, iniciativa que proporcionou redução de 38.000 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em eficiência energética, otimização de processos e 
redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do 
Investimento da Petrobras

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 170.854.311    92 projetos 

implementados*
5.978.317

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 40 Projetos
2016 • 26 Projetos
2017 • 26 Projetos

2015 • US$ 24.842.751
2016 • US$ 133.005.780
2017 • US$ 13.005.780 2015 • 1.941.147 tCO2e

2016 • 2.018.585 tCO2e
2017 • 2.018.585 tCO2e

*Dados para o Brasil.

77.665.275

66.500.000

67.052.227
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Atividades de redução 

de emissões
Desinvestimentos

Alteração na produção

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na produção

3
ANOS
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pHilip mOrris
Empresa líder no mercado de tabaco, com produtos comercializados em mais de 180 países. Dedi-

cada a substituir cigarros por produtos sem fumaça.

Em 2017 atingiu a meta global inicial prevista para 2020 de redução de 30% nas emissões (es-
copo 1 e 2) em relação a 2010. Possui como meta reduzir as emissões (escopos 1 e 2) em 60% 
até 2040. 

O preço de carbono é incluído em todo investimento com potencial de impacto ambiental signifi-
cativo, sendo considerado na avaliação do projeto. São adotadas as abordagens preço sombra e 
taxa interna e valor de US$ 17,00.

BOA PRÁTICA:   Em sua frota, a Philip Morris possui idade média dos veículos em 3,5 anos, sempre 
buscando permanecer com veículos modernos.

No caso do Brasil, os esforços para redução das emissões foram neutralizados pelo aumento de produção 
ocorrido no período analisado. As principais atividades implementadas pela empresa foram em eficiência 
energética, otimização de processos, redução de emissões fugitivas, controle e utilização de bioetanol. 

Análise do Resultado do Investimento
da Philip Morris

InvestIu ResuLtOu
R$ 3.463.054    12 projetos 

implementados*
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

2015 • 2 Projetos
2016 • 4 Projetos
2017 • 6 Projetos

2015 • R$ 699.504
2016 • R$ 1.336.698
2017 • R$ 1.426.852

*Dados para o Brasil.

16.631

17.187 17.266

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações: 
2015/2017

Aumento de produção
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scHneider electric
Especialista global em gestão de energia e automação industrial. Com mais de 180 anos de histó-

ria, atende consumidores em mais de 100 países.

Possui como metas reduzir emissões (escopos 1 e 2) em 60% até 2050 em relação a 2017, 100% 
de Utilização de Energia Renovável até 2030

O preço de carbono é utilizado para promover projetos que envolvam eficiência energética, bem 
como para identificar oportunidades que envolvam baixa emissão de carbono. Também é utiliza-
do na avaliação de cenário para compreensão do impacto das mudanças climáticas ao negócio. 
São adotadas abordagens preço sombra e preço implícito e o valor é de EUR 30,00.

BOA PRÁTICA:   A Schneider Electric já certificou 130 sites de acordo com a ISO 50.001 - Sistema de 
Gestão de Energia, incluindo 3 localidades no Brasil,  garantindo amplo engajamento de sua liderança e o 
estabelecimento de planos concretos de melhoria da performance energética. Esta iniciativa entre outras, 
inclusas em um abrangente programa de resposta às mudanças climáticas,  alicerçado em “metas baseadas 
na ciência” permitiram as reduções expressas acima.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do Investimento
da schneider electric 

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 47.196.000    6 projetos 

implementados*
222.052

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 2 Projetos
2016 • 2 Projetos
2017 • 2 Projetos

2015 • US$ 17.556.0001 
2016 • US$ 15.960.00001 
2017 • US$ 13.680.0002

2015 • 54.923 tCO2e
2016 • 83.189 tCO2e
2017 • 83.940 tCO2e

*Dados para o Brasil.

1 Eficiência Energética e Transporte
2 Transporte

467.687 467.121

480.168

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações: 

2016/2017
Alteração na produção

3
ANOS



CEBDS 45

siemens
Com mais de 100 anos de atuação no país, a empresa transforma sua excelência em eletrificação, 

automação e digitalização em soluções para romper fronteiras e levar a engenhosidade a todos os 
brasileiros.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) em 100% até 2050 em relação a 2014.

O preço de carbono é aplicado aos 5000 principais fornecedores para gestão climática da cadeia 
de valor. É adotada abordagem preço sombra ao valor de  EUR 8,75.

BOA PRÁTICA:   Em algumas unidades, a Siemens substituiu a cobertura de concreto por material iso-
lante térmico, evitando assim perda de calor, e gerando redução de 4.909 tCO2e anualmente.

As principais atividades implementadas pela empresa no período 
foram em eficiência energética, otimização de processos e 
redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do 
Investimento da siemens

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 81.639.920 942 projetos 

implementados*
558.593

tCO2e
3

ANOS
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 341 Projetos
2016 • 236 Projetos
2017 • 365 Projetos

2015 • US$ 21.931.357
2016 • US$ 29.254.343
2017 • US$ 30.454.218 2015 • 93.847 tCO2e

2016 • 26.430 tCO2e
2017 • 438.316 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2.025.717
1.808.519

2.347.351

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução
de emissões

Motivos das variações: 
2016/2017

Aquisições
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telefônica vivO
Maior empresa de telecomunicações do Brasil, com mais de 97,8 milhões de pontos de acesso a 

seus produtos e serviços, em mais de 4,3 mil cidades de todo o Brasil.   

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) em 82% até 2050 em relação a 2015.

Pretende estabelecer preço de carbono nos próximos dois anos.

BOA PRÁTICA:   Substituição de iluminação pela versão LED, acarretando economia de 1.231 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, energia de baixo 
carbono e redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do Investimento
da telefônica vivo

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 113.654.280 423 projetos 

implementados*
924.583

tCO2eem projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 119 Projetos
2016 • 132 Projetos
2017 • 172 Projetos

2015 • US$ 53.209.867
2016 • US$ 29.031.146
2017 • US$ 31.413.266 2015 • 339.667 tCO2e

2016 • 501.571 tCO2e
2017 • 83.345 tCO2e

*Dados para o Brasil.

2.346.310

2.181.385

2.064.011
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução
de emissões

Motivos das variações: 
2016/2017

Atividades de redução
de emissões

3
ANOS
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ReDuZIu
18.590
tCO2e

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

ticket lOg 
Líder no setor de gestão de frotas e soluções de mobilidade para o mercado urbano no Brasil, a Ticket 

Log possui mais de 25 anos de experiência e administra 1 milhão de veículos de empresas de todos os 
portes, oportunizando a modernização de seus negócios e a simplificação da rotina de trabalho.

Possui como meta mundial reduzir a intensidade de emissões (escopos 1 e 2) por metro quadra-
do em 52% até 2030 em relação a 2013.

Pretende estabelecer preço de carbono nos próximos dois anos.

BOA PRÁTICA:   A Ticket Log disponibiliza aos seus clientes o Projeto Crédito de Carbono, que, além 
de fomentar uma atuação mais sustentável entre as empresas, permite a geração de créditos de carbono 
por meio da redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE de frotas comerciais de veículos com 
tecnologia flex e abastecimento em etanol. Também, disponibiliza a Plataforma Compense, ambiente de 
comercialização e compensação de GEE para clientes.

As principais atividades implementadas pela empresa no período foram 
voltadas as soluções sustentáveis ofertadas aos clientes e melhorias 
nos processos internos com objetivo de aumentar a eficiência 
energética e reduzir as emissões, desenvolver a economia de baixo 
carbono e engajamento com clientes e funcionários.

Análise do Resultado do Investimento 
da ticket Log 

InvestIu ResuLtOu
US$ 670.320 7 projetos 

implementados*em projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido

2015 • 2 Projetos 
2016 • 2 Projetos
2017 • 3 Projetos

2015 • US$ 171.000
2016 • US$ 193.800
2017 • US$ 305.520

*Dados para o Brasil.

535

626

564

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Aquisições

Motivos das variações: 
2016/2017

Reorganização
estrutural - física

3
ANOS

2015 • 4.458 tCO2e
2016 • 5.208 tCO2e
2017 • 8.924 tCO2e
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unilever
Possui mais de 400 marcas compradas em 190 países, impactando diariamente 2,5 bilhões de pessoas.

Possui como meta reduzir emissões (escopos 1 e 2) em 100% até 2030 em relação a 2015.

O preço de carbono é aplicado na forma de taxa às áreas de negócio conforme suas emissões, 
com objetivo de criar fundo voltado à energia limpa e ações climáticas. Além disso, é aplicado 
também a todas decisões de investimento de capital acima de 1 milhão de USD, para assim fo-
mentar decisões por projetos mais eficientes. É adotada abordagem preço sombra e preço implíci-
to e valor de EUR 40,00.

As principais atividades implementadas pela empresa 
no período foram em eficiência energética,  energia de 
baixo carbono, mudança comportamental, otimização de 
processos e redução de emissões fugitivas.

Análise do Resultado do 
Investimento da unilever

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 57.324.174 759 projetos 

implementados*
175.990

tCO2eem projetos relacionados a mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas

*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 201 Projetos
2016 • 312 Projetos
2017 • 246 Projetos

2015 • US$ 17.946.777
2016 • US$ 12.980.040
2017 • US$ 26.397.357 2015 • 59.698 tCO2e

2016 • 56.416 tCO2e
2017 • 59.876 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

2.404.176

1.798.957
2.258.032

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Atividades de redução de emissões
Desinvestimentos

Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na abrangência
Alteração na produção

Alteração na metodologia
Aquisições

3
ANOS
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vale
Com sede no Brasil e atuação em cerca de 30 países, ocupa o 1º lugar mundial na produção de 

minério de ferro, com capacidade produtiva anual acima de 366 milhões de toneladas.

Definiu uma meta para 2030 a redução de 16% da intensidade de emissões de Gases do Efei-
to Estufa (GEE) diretas e indiretas, considerando como ano-base suas emissões de 2017. Para 
efeito de cálculo, a meta considera a produção do minério ferro, o principal produto da empresa, 
como parâmetro para calcular as produções dos demais produtos da Vale, como carvão, níquel e 
cobre. Todas as emissões da Vale são convertidas  em emissões equivalentes de GEE por tone-
lada de minério de ferro. Para alcançar a meta, a Vale aposta na eletrificação de suas operações, 
autogeração de 100% de energia proveniente de fontes renováveis no Brasil e o reflorestamento 
de 100 mil hectares de áreas degradadas

O preço de carbono é utilizado na avaliação de potenciais riscos associados às emissões de GEE. 
É adotada abordagem preço implícito no valor de US$ 10,00.

BOA PRÁTICA:   US$ 2.212.250.000 investidos em veículos elétricos para substituir veículos conven-
cionais, com redução associada de 43.486 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética, otimização de 
processos e modernização de equipamentos.

Análise do Resultado do 
Investimento da vale

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 598.391.891 21 projetos 

implementados*
131.748

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 7 Projetos
2016 • 10 Projetos
2017 • 4 Projetos

2015 • US$ 486.486
2017 • US$ 597.905.405

2015 • 7.003 tCO2e
2016 • 29.178 tCO2e
2017 • 95.567 tCO2e

*Dados para o Brasil.

16.239.997

14.700.369
15.128.339

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)
Motivos das variações:

2015/2016
Alteração na produção

Desinvestimentos
Alteração na metodologia

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na abrangência
Alteração na produção

3
ANOS
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vestas
Possui mais de 94 GW de capacidade produtiva instalada, o que representa mais de 17% do total 

global. É líder no setor de energia eólica, possuindo presença em 79 países. 

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopos 1, 2 e 3) por MWh produzido em 
10% em relação a 2016.

As principais atividades implementadas pela empresa no 
período foram em eficiência energética.

Análise do Resultado do 
Investimento da vestas

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 298.634 46 projetos 

implementados*
1.846
tCO2eem projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido redução efetiva pela soma de 

todos os projetos

2015 • 4 Projetos
2016 • 36 Projetos 
2017 • 6 Projetos

2015 • US$ 37.918
2016 • US$ 150.480
2017 • US$ 110.235 2015 • 483 tCO2e

2016 • 648 tCO2e
2017 • 715 tCO2e

*Dados globais, incluindo a filial no Brasil.

73.958
83.644

59.812
2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na produção

Motivos das variações: 
2016/2017

Alteração na produção

3
ANOS



CEBDS 51

vOtOrantim cimentOs
Criada no Brasil em 1933, é uma das maiores empresas do setor de materiais de construção no 

mundo, com operações presentes em 13 países. Conta com capacidade produtiva anual de mais 52 
milhões de toneladas de cimento. 

Possui como meta reduzir a intensidade de emissões (escopo 1) por tonelada de cimento em 25% 
até 2020 em relação a 1990.

O preço de carbono é utilizado como ferramenta para avaliar viabilidade de projetos considerando 
diferentes cenários de regulação. É adotada abordagem preço sombra e valor de US$ 10,00.

BOA PRÁTICA:   Substituição de combustíveis em processos de queima, de materiais fósseis por  resí-
duos e biomassa, gerando redução de 406.000 tCO2e.

As principais atividades implementadas pela empresa 
no período foram em substituição de combustível fóssil, 
eficiência energética e uso de materiais primas alternativas.

Análise do Resultado do Investimento 
da votorantim Cimentos 

InvestIu ResuLtOu ReDuZIu
US$ 81.081.081 15 projetos 

implementados*
406.000 

tCO2e
em projetos relacionados a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas
*total de projetos com o valor investido

redução efetiva pela soma de 
todos os projetos

2015 • 5 Projetos
2016 • 8 Projetos
2017 • 2 Projetos

2015 • US$ 33.783.783
2016 • US$ 24.324.324
2017 • US$ 22.972.972 2015 • 200.000 tCO2e

2016 • 98.000 tCO2e
2017 • 108.000 tCO2e

*Dados para o Brasil.

14.869.593
13.549.501

12.081.370

2015 2016 2017

Emissões (tCO2e)

Motivos das variações:
2015/2016

Alteração na produção

Motivos das variações: 
2016/2017

Atividades de redução de emissões
Consumo de combustíveis 

alternativos, incluindo 
biomassas.

3
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A
metOdOlOgia

As análises realizadas foram elaboradas com base em dados das empresas associadas ao CEBDS e da-
dos de reporte ao CDP. Foram analisados dados de 38 empresas associadas ao CEBDS. Dessas, 36 análises 
foram realizadas com base nas respostas das empresas ao Programa de Mudanças Climáticas do CDP para 
os anos de 2015, 2016 e 2017, e 2 análises foram baseadas em dados enviados diretamente, de maneira 
voluntária, pelas empresas associadas, mas que ainda não respondem ao CDP, para fins exclusivos desse 
estudo. A lista de empresas avaliadas encontra-se no Anexo 1. 

As variáveis analisadas foram referentes a dados de emissões e projetos de redução de emissão, metas e 
performance e precificação de carbono, referentes as sessões C4, C6, C7 e C11 do questionário de mudanças 
climáticas do CDP. As questões avaliadas encontram-se no Anexo 2.

Foram analisadas duas amostras: a primeira contendo as 38 empresas associadas ao CEBDS que con-
cordaram em participar do estudo, contendo dados e ações globais e nacionais, dependendo da abrangência 
do reporte de cada uma (Anexo 2); a segunda amostra com 21 empresas consiste em um recorte da primeira 
contendo apenas empresas com matriz no Brasil (empresas brasileiras) e as empresas globais que fornece-
ram seus dados nacionais, ou seja, que a abrangência dos dados se restringia ao Brasil.

Para avaliação da trajetória de emissões das empresas utilizou-se o recorte temporal de 2015, 2016 e 
2017, e apenas empresas que reportaram dados de emissões para os 3 anos consecutivos foram conside-
radas. Além da trajetória, as principais razões indicadas para explicar a variação foram avaliadas conforme 
as categorias do CDP.

Para as metas, buscou-se compreender a existência de metas de redução de emissão, sua longevidade 
(curto, médio e longo prazo), tipo e abrangência, assim como o estabelecimento de metas baseadas em 
ciência. 

Quanto à precificação de carbono, buscou-se identificar a utilização ou não de mecanismos de precifica-
ção interna de carbono, a abordagem utilizada na tomada de decisão e valores aplicados.

Avaliou-se também dados em investimentos, implementação e o resultado das emissões associadas aos 
projetos de redução de emissão implementados pelas empresas nesses respectivos anos. 

Como as empresas vêm contribuindo com o Acordo de Paris52
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AnExo 1 – liStA dE EmprESAS quE pArtiCipArAm do EStudo

eMPResA
RePORtOu AO CDP 
PARA MuDAnÇAs 

CLIMÁtICAs eM 2018

ABRAnGÊnCIA 
DO RePORte

PARtICIPOu 
DO estuDO

Alcoa Aluminio S.A. Reporte público Global Sim
Amaggi Exportação e Importação Ltda Não reporta Brasil Não
Ambev Cia. de Bebidas das Américas Reporte público Global Sim
Amil Assistência Médica Internacional S/A. Não reporta Brasil Não
Anglo American Brasil Reporte público Global Sim
Approach Comunicação Não reporta Brasil Não
Arcelor Mittal Brasil Reporte público Global Sim
Banco Bradesco S.A Reporte público Brasil Sim
Banco do Brasil Reporte público Brasil Sim
Banco Itaú S/A. Reporte público Brasil Sim
Banco Santander (Brasil) S.A. Reporte público Brasil Sim
Banco Votorantim Não reporta Brasil Não
BASF Reporte público Global Sim
Bayer Reporte público Global Sim
BNDES Não reporta Brasil Não
Bradesco Seguros S.A. Reporte público Brasil Via Matriz
Braskem Reporte público Brasil Sim
BRK Ambiental Não reporta Brasil Não
Caixa Econômica Federal Reporte não Público Brasil Sim
Casa da Moeda do Brasil Não reporta Brasil Sim
Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais Reporte público Brasil Sim
Coca-Cola Reporte público Global Sim
Cpfl Energia S/A Reporte público Brasil Sim
Cpfl Renováveis Sa Reporte não público Brasil Não
DSM Reporte público Global Sim
Ecolab Reporte público Global Sim
Eletrobras - CENTRAIS ELETRICAS Reporte público Brasil Sim
Eletrobras Eletronuclear Reporte público Brasil Via Matriz
Eletrobras Furnas Reporte público Brasil Via Matriz
Fibria Celulose S.A. Reporte público Brasil Sim
Grupo Abril Não reporta Brasil Não
Grupo Boticário Não reporta Brasil Sim
Heineken Brasil Reporte público Global Sim
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Reporte público Brasil Não
Kpmg Risk Advisory Services Ltda. Reporte público Global Sim
Lorentzen Empreendimentos Não reporta Brasil Não
Michelin Reporte público Global Sim
Microsoft Brasil Reporte público Global Sim
Monsanto do Brasil Não reporta Brasil Não
Natura Cosmeticos S/A. Reporte público Brasil Sim
Neoenergia S.A. Reporte público Global Sim
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Nestlé Brasil Ltda. Reporte público Global Sim
New Steel Não reporta Brasil Não
Petróleo Brasileiro S/A. Reporte público Brasil Sim
Philip Morris Internacional Reporte público Global Sim
Schneider Eletric Brasil Ltda Reporte público Global Sim
Shell Brasil Petróleo Ltda. Reporte público Global Não
Siemens Ltda. Reporte público Global Sim
Suzano Papel e Celulose S.A. Não reporta Brasil Não
Telefonica Vivo Reporte público Global Sim
Ticket Log - Embratec - Empresa Brasileira de 
Tec. e Adm. de Convênios HAAG S.A.

Reporte público Global Sim

Tv Globo Não reporta Brasil Sim
Unilever Reporte público Global Sim
Vale Reporte público Brasil Sim
Vedacit Não reporta Brasil Sim
Vestas do Brasil Energia Eólica Ltda Reporte público Global Sim
Votorantim Cimentos Reporte não público Brasil  Sim
We Work Não reporta Brasil Não

ANExO 2 – QUESTõES UTILIzADAS NO ESTUDO, COM BASE NO QUESTIONáRIO DE CDP 
DE MUDANçAS CLIMáTICAS DE 2017.

RefeRÊnCIA QuestãO

C4.1 Existia uma meta de emissões que estava ativa no ano de referência?
C4.1a Forneça detalhes de suas metas de emissões absolutas e do progresso em relação a 

essas metas (foco aqui é identificar se existem metas baseadas em ciência).
C4.1b Forneça detalhes de suas metas de intensidade de emissões e do progresso em relação a 

essas metas (foco aqui é identificar se existem metas baseadas em ciência).
C4.3 Existiam iniciativas de redução de emissões que estavam ativas no ano de referência? 

Observe que isto pode incluir aquelas nas fases de planejamento e/ou implementação.
C4.3a Indique o número total de projetos em cada fase de desenvolvimento e, para aqueles em 

fase de implementação, informe a economia de CO2e estimada.
C4.3b Forneça detalhes sobre as iniciativas implementadas no ano de referência, na tabela 

abaixo (vide questionário).
C6.1 Qual foi o total de emissões brutas de Escopo 1 de sua organização, em toneladas 

métricas de CO2e?
C6.3 Qual foi o total de emissões brutas de Escopo 2 de sua organização, em toneladas 

métricas de CO2e?
C7.9 Como o total de emissões brutas (Escopos 1 e 2 combinados) do ano de referência variou 

em comparação com o do ano de referência anterior?
C7.9a Caso tenha ocorrido qualquer variação no total de emissões brutas (Escopos 1 e 2 

combinados), identifique as razões dessa variação e compare cada uma delas com as 
emissões do ano anterior.

C11.3 Sua organização usa um preço interno do carbono?
C11.3 Forneça detalhes de como sua organização usa um preço interno do carbono.
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ANExO 3 – GLOSSáRIO DE TERMOS TÉCNICOS

Alteração na Abrangência: quando o cálculo de emissões é alterado pois passou a considerar diferenças 
na operação.

Alteração na Metodologia: determinada característica ou etapa da metodologia de cálculo de emissões 
é alterada, ocasionando alteração nas emissões, por exemplo alteração no fator de emissão do sistema 
interligado nacional.

Alteração na Produção: empresa produziu mais naquele ano, por condições de mercado e econômicas 
mais favoráveis, causando aumento nas emissões.

Atividades de Redução de Emissão: projetos implementados pelas empresas que ocasionam redução em 
suas emissões de gases de efeito estufa.

Emissões Fugitivas: emissões de gases de efeito estufa que ocorrem devido a vazamentos e outras libe-
rações involuntárias.

Escopo 1: emissões de gases de efeito estufa associadas às operações diretas das empresas.

Escopo 2: emissões de gases de efeito estufa associadas ao consumo de eletricidade e vapor. 

Escopo 3: emissões de gases de efeito estufa associadas às operações indiretas das empresas vincula-
das a cadeia de valor.

Meta Absoluta: meta de redução de emissões de gases de efeito estufa que considera reduzir de maneira 
absoluta.

Meta Baseada em Ciência: meta que considerando as operações da empresa contribui para manter o 
aquecimento global em até 2°C.

Meta de Intensidade: meta de redução de emissões de gases de efeito estufa que considera reduzir de 
maneira relativa, ou seja, emissões por algum indicador corporativo (e.g. reduzir emissões de escopo 1 
por unidade produzida).

Otimização de processos: rearranjo de elementos em determinado processo que ocasiona otimização de 
recursos e/ou redução de emissões.

Preço Interno de Carbono: ferramenta que auxilia tomada de decisão ao atribuir valor monetário às emis-
sões de gases de efeito estufa.

Preço Implícito: divisão do custo de abatimento/compras pelas toneladas de CO2e. Este cálculo ajuda a 
quantificar os investimentos de capital necessários para atender às metas climáticas, e é usado frequen-
temente como referência para implantar um preço interno de carbono mais estratégico.

Preço Sombra: custo hipotético do carbono para cada tonelada de CO2e, como ferramenta para revelar 
riscos e oportunidades ocultos em suas operações e na cadeia de suprimento, e para apoiar uma tomada 
de decisão estratégica relacionada a investimentos no mercado futuro.

Projetos de Eficiência Energética: projetos que visam promover maior eficiência na utilização dos recur-
sos envolvidos em geração e/ou consumo de eletricidade.

Projetos de Energia de Baixo Carbono: projetos que implementam ou ampliam utilização de tecnologias 
que possuam emissões nulas ou significativamente mais baixas do que outras fontes carbono intensivas.

SBTi - Science Based Targets Initiative: organização dedicada a auxiliar empresas a estabelecer metas 
baseadas em ciência.

Taxa Interna: tipo de preço interno de carbono que consiste em uma taxa para cada área da organização 
conforme suas emissões que posteriormente gera um fundo para iniciativas sustentáveis.

tCO2e: unidade de emissão de gases de efeito estufa que unifica o potencial de aquecimento de todos os 
gases para o carbono.





Patrocinadores Tema Clima:


	Página em branco



