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D
Carta da PreSidente

Desde que o Acordo de Paris foi assinado em 2015, e passou a ser considerado o maior acordo climático 
global, o Brasil e o mundo passaram por inúmeras transformações. Independentemente da adesão maior 
ou menor de governos em relação às suas proposições neste período, uma certeza se sobrepõe: aumentou 
consideravelmente a adesão das empresas a formas de cumprir o acordo.

O CEBDS é uma instituição que constantemente recebe de lideranças do setor empresarial confirmações 
de que este é um caminho sem volta e de que não é mais possível ignorar os efeitos das mudanças do clima 
no planeta e seus reflexos nos negócios. Preparar-se para os efeitos da emergência climática (termo que 
já substituiu mudança climática no léxico global dada a urgência do tema) e reduzir significativamente as 
emissões ao longo de toda cadeia de produção é uma questão de sobrevivência no mundo dos negócios.

A implementação do Acordo de Paris pode desbloquear ao menos US$ 13,5 trilhões em investimentos 
nos próximos 15 anos. Apenas as soluções do projeto Low Carbon Technologies Partnership Initiative (LC-
TPi) – iniciativa que o CEBDS representa no Brasil e envolve diversos setores para ações de mitigação 
- podem gerar de 25 a 45 milhões de empregos por ano, respondendo por 65% das reduções de emissões 
necessárias em todo o mundo. E, claro, ninguém em sã consciência quer ficar de fora disso.

Felizmente, esta mudança já vem acontecendo junto à grandes empresas, que vêm promovendo uma 
análise profunda de suas cadeias produtivas, precificando internamente o carbono, inserindo os riscos cli-
máticos em seus planejamentos, e vendo oportunidades de fazer negócios.

Os resultados desta publicação comprovam que as empresas no Brasil gradualmente estão responden-
do às demandas da emergência climática. Em 2018, o recorte aqui apresentado demonstra que empresas 
associadas ao CEBDS representam  oportunidades que representam impactos financeiros positivos de US$ 
123,7 bilhões, com um investimento necessário para materializá-las de US$ 17,5 bilhões. Isso, por si só, de-
nota uma razão clara para investimento em soluções que contribuam para a descarbonização da economia.

Estamos no caminho, mas precisamos acelerar o passo. A década entre 2020 e 2030 é fundamental para 
traçar esse futuro. Como você vai ver nas páginas a seguir, o setor empresarial, já ciente da importância de 
cuidar do clima tem sido o principal ator dessa mudança. A partir de agora, o que nós devemos fazer é adotar 
medições mais acuradas, projetos baseados na ciência, indicadores comuns e comparáveis e maior transpa-
rência. Isso tudo, com uma postura inclusiva e atenta para os direitos humanos que estão intrinsecamente 
conectados aos principais efeitos das mudanças climáticas. Neste caminho há imensas oportunidades para 
a economia brasileira ser protagonista. E a hora de aproveitar esse protagonismo é agora.

Meu muito obrigada ao WWF-Brasil que esteve ao nosso lado na apuração dos dados de nossas empre-
sas, e ao CDP pelo trabalho de fazer esse compilado do setor empresarial.

Boa leitura e bons negócios. 

Marina Grossi, 
 presidente do CEBDS
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OO Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS) é uma associação civil sem fins lucrativos 
que promove o desenvolvimento sustentável por meio da 
articulação junto aos governos e a sociedade civil, além de 
divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.

O CEBDS foi fundado 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 empresariais do país, 
responsáveis por mais de um milhão de empregos diretos.

Representante no Brasil da rede do World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), que conta com quase 60 
conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 setores 
industriais, além de 200 grupos empresariais que atuam em todos 
os continentes.

CEBDS 5
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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 (06/2019 – 06/2021)

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

Coordenação:
Karen Tanaka (CEBDS)
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Em um momento de profunda transformação, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto comportamen-
tal e também dos parâmetros físicos do clima, os negócios estão diante de desafios de natureza complexa 
que exigem olhar inovador no âmbito do modelo de negócio. 

A crise climática representa o mais urgente desses desafios, devido ao seu caráter disruptivo e a  sua 
dimensão global. Para lidar com suas consequências, pelo menos dois fatores são considerados peças-
chave. A primeira delas é inovação, de maneira a acelerar a transição para novas tecnologias e desenvolver 
soluções que contribuam para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) e capturar carbono da at-
mosfera. A segunda é resiliência, pois precisaremos lidar com um grau de imprevisibilidade cada vez maior 
diante de eventos climáticos mais frequentes e intensos.

O Acordo de Paris1 representou um marco importante, contudo, sua implementação ainda depende da 
superação de alguns desafios de governança, para que possa permear efetivamente as políticas tanto na 
esfera internacional quanto nacional e local. Para frear o aumento da temperatura global a 2ºC, conforme 
previsto pelo Acordo de Paris, será necessário alcançar um ritmo de descarbonização de 7,5% .a.a. até 2070 
em âmbito internacional. Se almejarmos a meta mais segura, que consiste em direcionar esforços para 
limitar ainda mais o aumento da temperatura a 1,5ºC, devemos reduzir 11,3% a.a. até 2090. No entanto, no 
último ano o índice de descarbonização alcançado foi de apenas 1,6% segundo o Índice da Economia de 
Baixo Carbono 2019 divulgado pela PwC 2

Por isso, mais do que nunca, o protagonismo empresarial se faz necessário para aumentar o nível de 
ambição das ações de enfrentamento da mudança do clima e para viabilizar rotas de descarbonização da 
economia. Essa é uma conversa que extrapola as políticas internacionais sobre clima e diz respeito a várias 
agendas estratégicas: crescimento econômico, inovação, infraestrutura e geração de empregos apenas para 
citar alguns exemplos.

Este estudo chega em sua segunda edição, beneficiando-se, mais uma vez, da colaboração com o CDP. 
Nas páginas seguintes, apresentaremos uma análise detalhada de como as empresas estão integrando 
questões climáticas às decisões de negócios no Brasil e qual o impacto conjunto que o setor empresarial 
vem gerando no país. 

1 Em dezembro de 2015, 195 Partes assinaram o Acordo de Paris e assumiram compromissos para limitar o aumento da temperatura 
média global bem abaixo dos 2°C, com esforços para se chegar a 1.5°C em relação aos níveis pré-industriais até o final do século . 
O cumprimento desse objetivo requer uma drástica redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) de 40% a 72% ainda neste 
século.
2 PwC, 2019. O Índice de Economia de Baixo Carbono monitora a taxa de transição de baixo carbono em cada uma das economias do 
G20 em comparação com suas contribuições nacionalmente determinadas (do inglês Nationally Determined Contribution – NDC). São 
considerados fatores como: mudanças na intensidade de carbono, mudança média anual de intensidade de carbono, mudanças nas 
emissões relacionadas a energia, crescimento do Produto Interno Bruno – PIB, entre outros. Disponível em:https://www.pwc.co.uk/
services/sustainability-climate-change/insights/low-carbon-economy-index.html
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A partir dessa análise, apresentamos evidências claras de como a mudança do clima consiste em um 
dos principais vetores tanto de riscos como de oportunidades para os negócios, e de como as empresas 
brasileiras estão atuando para enfrentar o problema. 

Este estudo se baseia nas respostas de 61 companhias brasileiras e multinacionais com operações no 
país, as quais responderam ao pedido de informação enviado pelo CDP em nome de investidores internacio-
nais. Destas, 22 fazem parte do CEBDS. O grupo total de 61 empresas analisadas representa cerca de 90% 
do capital comercializado em bolsa de valor no Brasil. 

De acordo com o Relatório de Riscos Globais 2019, do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em in-
glês), a mudança do clima aparece direta ou indiretamente associada a três dos cinco riscos globais mais 
prováveis e a quatro dos cinco riscos globais com maior impacto negativo3. 

Há também um entendimento crescente de que a crise climática ameaça a estabilidade financeira, cujo 
exemplo mais notório vem da Força-Tarefa sobre Divulgações Relacionadas ao Clima (do inglês- Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures - TCFD), sob a liderança do Comitê para Estabilidade Financeira (do 
inglês - Financial Stability Board – FSB). Essa Força-Tarefa apresentou em junho de 2017 um conjunto de 
recomendações para divulgações financeiras voluntárias relacionadas ao clima para que sejam consisten-
tes, comparáveis, confiáveis, claras, eficientes e úteis para a tomada de decisão de bancos, seguradoras e 
investidores trazendo mais transparência para toda cadeia de investimento. 

Os resultados deste estudo mostram que as empresas no Brasil gradualmente estão respondendo a essa 
demanda. Observamos também que o exercício de entendimento dos impactos climáticos pela lente finan-
ceira tem contribuído para que as companhias materializem as oportunidades associadas. Ainda que de 
maneira estimada, em 2018, elas reportaram oportunidades que representam impactos financeiros positivos 
de Us$ 124 bilhões, com um investimento necessário para materializá-las de US$ 17,5 bilhões. Enquanto os 
riscos apresentaram impactos negativos de US$ 45 bilhões. Portanto, há uma justificativa empresarial clara 
para investimento em soluções que contribuam para a descarbonização da economia. 

Muitas empresas já perceberam isso e estão direcionando investimentos em pesquisa & desenvolvimen-
to (P&D) de soluções de baixo carbono, sendo que o montante total destinado a este fim em 2018 foi de US$ 
7,7 bilhões.

Uma vez que uma gestão eficiente depende primordialmente da capacidade de medição adequada, ao 
estabelecer uma métrica financeira, permite-se um maior embasamento  para se tomar medidas na direção 
da nova economia, em que questões climáticas serão cada vez mais determinantes para a competitividade.
Para isso, cada vez mais, as organizações precisarão se apoiar em indicadores orientados ao futuro para 
navegar suas estratégias em cenários de maior restrição em relação a emissões de carbono e a mudanças 
nos parâmetros físicos do clima. Entre esses indicadores destacam-se as metas baseadas na ciência, abor-
dagem utilizada por 32% das empresas da amostra deste estudo.

Complementando o sistema de navegação de bordo para essa nova economia, temos a precificação 
interna de carbono que já é uma prática adotada por mais de 600 companhias em todo o mundo e 19 em-
presas dentro do espaço amostra deste estudo. Reconhecida pela TCFD como uma ferramenta de transição, 
consiste em incorporar de forma voluntária um preço para suas emissões como forma de gerir riscos e 
oportunidades climáticos. 

As decisões que empresas, investidores e governos estão tomando hoje em áreas estratégicas como 
energia e infraestrutura vão definir seu curso de desenvolvimento no futuro. Os resultados alcançados pelas 
empresas revelados neste estudo demonstram a percepção de que enfrentar a mudança do clima representa 
mais oportunidades do que riscos para o Brasil e que investir para materializar essas oportunidades é finan-
ceiramente mais vantajoso do que gerir os impactos negativos associados.

3 O relatório define como risco global um evento incerto ou condição que, se ocorrer, poderia impactar negativamente várias indústrias 
e países nos próximos dez anos. Disponível em: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
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Por isso, esperamos que esse amadurecimento por parte das empresas possa contribuir também para que 
as decisões estratégicas de planejamento e investimento para o Brasil considerem riscos e oportunidades as-
sociados ao clima. Essa é uma forma de atacar, de uma só vez, as múltiplas crises que enfrentamos no Brasil, 
alavancando uma nova economia capaz de frear a mudança do clima e ao mesmo tempo gerar prosperidade.

O Brasil, país com uma das menores taxas de intensidade carbônica segundo o Índice da Economia de 
Baixo Carbono 2019 divulgado pela PwC, conta com uma série de vantagens comparativas nesse cenário de 
economia em transição. Mas para transformar essas vantagens comparativas em competitivas será neces-
sária a integração dos riscos e oportunidades financeiras associadas à mudança do clima no planejamento 
estratégico e nas decisões políticas e de negócios. 

O Brasil também poderia gerar valor econômico oferecendo ao mundo soluções baseadas na natureza 
para reverter a mudança do clima a partir da captura e armazenamento de carbono em florestas nativas ou 
plantadas, bem como em práticas de manejo sustentável do solo, que consistem nas medidas mais custo
-efetivas entre as opções de mitigação existentes. Essas é um dos apontamentos do recente Relatório Es-
pecial do IPCC sobre Mudanças Climáticas sobre uso do solo, lançando em agosto de 2019, concluindo que 
atividades agroflorestais, práticas agropecuárias de baixo-carbono ou regenerativas podem contribuir com a 
redução de até 10 GtCO2e por ano até 2050, o que equivale a 20% das emissões antropogênicas4.

Os resultados deste estudo, elaborado conjuntamente pelo CEBDS e CDP, revelam que os riscos e opor-
tunidades climáticas já começam a pautar as decisões de negócios. Para ilustrar isso, trazemos casos de 
boas práticas realizadas pelas empresas associadas ao CEBDS.

Esse aprendizado das empresas pode ajudar na construção de políticas adequadas visando maior resi-
liência da economia e sociedade brasileira diante das transformações trazidas pela mudança do clima. a 
mudança do clima deveria ser incorporado como uma das variáveis críticas nas propostas de reformas em 
discussão no País. Assim, políticas econômicas, tributárias e ambientais, dentre outras, não mais competi-
riam entre si, mas sim poderiam convergir para fortalecer a competitividade do Brasil nessa nova economia. 

A integração das questões climáticas na construção dessas políticas, inclusive, pode apresentar solu-
ções para tratar o atual déficit orçamentário por meio de instrumentos financeiros inovadores como títulos 
verdes e debentures incentivadas. Há um apetite crescente de investidores por esses produtos financeiros. 
Para se ter uma ideia desse potencial, o mercado global de investimento de impacto, que considera critérios 
Ambientais, Sociais e de Governança (ASG), já movimenta US$ 502 bilhões de dólares, considerando os 
ativos de 1.300 investidores de impacto de todo o mundo. Além disso, foram captados US$ 521 bilhões via 
títulos verdes no mundo e US$ 7 bilhões somente na América Latina.

Nas páginas a seguir encontramos exemplos de como algumas empresas estão encontrando formas 
inovadoras de superar os riscos percebidos e direcionar investimentos para Pesquisa & Desenvolvimento 
de soluções que contribuem para a descarbonização, estratégia que consiste em um passaporte para essa 
nova economia do século 21. 

4 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Muitas empresas estão direcionando 
investimentos em pesquisa & desenvolvimento 

(P&D) de soluções de baixo carbono, sendo 
que o montante total destinado a este fim em 

2018 foi de US$ 7,7 bilhões.
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QUADro-reSUMo De reSUltADoS:

61 empresas participantes do estudo, de variados setores.

Essas empresas representam 90% do capital comercializado em bolsas de valores 
no Brasil.

Empresas analisadas investiram um total de Us$ 7,7 bilhões em P&D de baixo 
carbono. 

32%

68%

85%

30%

93%

33%
se comprometeram com uma meta baseada na ciência

83% identificam riscos associados às mudanças climáticas

identificam oportunidades associadas às mudanças climáticas

fazem uso de cenários climáticos 

desenvolveram um plano de descarbonização e 10% têm um plano de descarbonização 
em desenvolvimento a ser finalizado nos próximos 2 anos

utilizam precificação interna de carbono.* Outros 21% pretendem fazê-los nos próximos 
2 anos

integram mudança do clima à estratégia de negócios. 

*Ou seja, estão voluntariamente atribuindo preços para suas emissões como forma de gerir riscos e oportunidades associados ao clima
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MetoDologiA 

As análises foram elaboradas com base em dados das empresas que reportaram suas informações a 
investidores por meio do CDP referentes à sua atuação no Brasil. Incluem-se companhias brasileiras e tam-
bém multinacionais com operações no Brasil, dentre companhias associadas ao CEBDS e outras. No total, 
foram 61 companhias analisadas, com base nas respostas submetidas ao Programa de Mudanças Climá-
ticas do CDP em 2019. Algumas empresas que não reportam ao CDP, responderam às mesmas perguntas 
separadamente para fins exclusivos desse estudo. A lista de empresas avaliadas encontra-se no Anexo 1.

As variáveis analisadas se referiram a dados sobre gestão de riscos e oportunidades, emissões de GEE e 
projetos de redução de emissão, metas e precificação de carbono, referentes às sessões C2, C3, C4, C6, C7, 
C9 e C11 do questionário de mudanças climáticas do CDP. As questões avaliadas encontram-se no Anexo 2.

Além disso, buscou-se compreender a existência de metas de redução de emissões, 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 pre-
cificação interna de carbono, a abordagem utilizada na tomada de decisão e valores aplicados.

O estudo deste ano traz novos indicadores, como o de investimentos dedicados a Pesquisa & Desen-
volvimento de soluções que contribuam para redução de emissões e/ou captura de carbono da atmos-
fera. Além disso, em linha com a evolução do questionário do CDP, também consideramos dois novos 
indicadores: uso de análise de cenários climáticos e  desenvolvimento de um plano de transição para uma 
economia descarbonizada.

Para todos esses indicadores, foram considerados os dados referentes ao ano fiscal de 2018 a partir 
das informações reportadas pelas empresas à solicitação de informação de investidores enviada pelo 
CDP em 2019. 

Já para os indicadores referentes a investimentos em iniciativas de redução de emissões e as emissões 
evitadas por meio desses projetos, optamos por considerar o período dos últimos quatro anos, somando os 
resultados reportados pelas empresas em 2019 aos registrados no período anterior de 2016 a 2018, compi-
lados no estudo do ano passado.  

Essa decisão metodológica de analisar os resultados acumulados justifica-se pelo fato de que um dos 
objetivos deste estudo é analisar eventuais contribuições das empresas para alcance dos objetivos traçados 
na NDC do Brasil ao Acordo de Paris. Considerando que as metas da NDC brasileira estão projetadas para o 
horizonte de tempo de 2025 e 2030, optamos por considerar a série histórica para poder inferir qual seria a 
contribuição acumulada das empresas analisadas para o alcance dos compromissos assumidos pelo Brasil. 

 É importante observar que a amostra de empresas considerada nessa série de estudos é flutuante, uma 
vez que o número de companhias que disponibilizam seus dados publicamente pode variar. Portanto, nem 
todos os indicadores são comparáveis de um ano para o outro. Para ter um certo grau de comparabilidade, 
na última seção do estudo, faremos uma comparação no universo das empresas do CEBDS.
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riScoS e oPortUniDADeS

Atendendo à demanda crescente de diferentes stakeholders por transparência, as empresas começam 
a consolidar procedimentos para gestão dos riscos e oportunidades relacionados ao clima. Isso tem feito 
com que cada vez mais companhias mensurem os impactos financeiros da mudança do clima e, ao fazê-lo, 
também estão conseguindo identificar oportunidades associadas, bem como direcionar investimentos para 
materializá-las.

A TCFD classifica os riscos climáticos em dois grupos: de transição, associados a novas regulações, 
tecnologias, hábitos de consumo e mercados; e físicos, decorrentes de mudanças nos padrões climáticos 
baseados em eventos agudos (como furacões e tempestades) ou crônicos (como secas ou elevação do nível 
do mar). Os riscos físicos podem ter implicações financeiras diretas para as organizações, como danos aos 
ativos e impactos indiretos, incluindo interrupção da cadeia de fornecimento.

A análise das respostas das empresas mostra que a crise climática se apresenta como importante vetor 
de riscos e também de oportunidades para o setor empresarial, sendo que o impacto financeiro positivo das 
mudanças climáticas associados a oportunidades é maior que o impacto negativo dos riscos.

tABelA 1: relação do impacto financeiro de riscos e oportunidades associados ao clima

ImpaCto fInanCeIro neGatIvo (rIsCos) InvestImento neCessárIo  
para Gestão

US$ 45 bilhões US$ 1,8 bilhão 
ImpaCto fInanCeIro posItIvo 

(oportunIdades)
InvestImento neCessárIo 

para materializá-las

Us$ 124 bilhões US$ 17,5 bilhões

Dentre as empresas analisadas, 84% reportaram riscos climáticos. Entre os riscos mais citados estão os 
físicos (44%), incluindo, por exemplo, mudanças nos parâmetros de chuva e variabilidade nos padrões de 
clima e aumento da gravidade e frequência de eventos climáticos extremos. Em segundo lugar vêm os riscos 
de transição regulatório e legais (26%), como por exemplo, a precificação de carbono.
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tABelA 2: tipos de riscos climáticos reportados pelas empresas

rIsCos por tIpo %

Crônico: Mudanças nos padrões de precipitação e extrema variabilidade nos padrões 
climáticos

24%

Aguda: Maior gravidade de eventos climáticos extremos, como ciclones e inundações 14%

Política e legal: aumento do preço das emissões de GEE 11%

Política e legal: Mandatos e regulamentação de produtos e serviços existentes 10%

Política e legal: Outros 8%

Mercado: Mudando o comportamento do cliente 7%

Política e legal: Obrigações aprimoradas de relatório de emissões 7%

Crônico: aumento da temperatura média 5%

Mercado: aumento do custo de matérias-primas 4%

Tecnologia: custos para fazer a transição para tecnologias de menor emissão 2%

Mercado: Outros 2%

Reputação: Mudanças nas preferências do consumidor 2%

Agudo: Outro 1%

Política e legal: exposição a litígios 1%

Crônico: Outro 1%

Tecnologia: Substituição de produtos e serviços existentes por opções de menor emissão 1%

Reputação: Maior preocupação das partes interessadas ou feedback negativo das partes 
interessadas

1%

Reputação: Outro 1%

Crônico: aumento do nível do mar 1%

Uma vez que esses riscos se materializam, os impactos financeiros são da ordem de US$ 45 bilhões e 
estão relacionados principalmente a aumento do custo operacional (47%), diminuição de receitas devido a 
redução da capacidade operacional (12%) e aumento do custo de capital (8%). As empresas reportaram um 
investimento total de US$ 1,8 bilhão para gestão desses riscos, o que representa uma razão de impacto x 
investimento de 24,18 vezes.

É importante notar que esse impacto financeiro já é uma realidade, uma vez que, do montante total, US$ 
1,8 bilhão corresponde a impactos financeiros atuais e outros US$ 2 bilhões de curto prazo. 
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tABelA 3: Mensuração do impacto financeiro negativo dos riscos e investimento necessário para 
geri-los

Horizonte De teMPo iMPActo FinAnceiro (US$) inveStiMento (US$)

Atual 1.851.408.149,01 21.113.773,85 

Longo prazo 330.090.933,18 623.696.516,78 

Termo médio 40.793.626.882,14 1.014.301.439,33 

Curto prazo 1.843.073.572,72 209.962.539,36 

Desconhecido 376.266.653,61 128.823,15 

total 45.194.466.190,67 1.869.203.092,47 

A maior parte dos riscos também é percebida nas operações diretas (74%), mas eles também estão dis-
tribuídos ao longo da cadeia de valor (24%) e cadeia de investimento (1%).

gráFico 1: onde ocorrem os riscos?

Considerando todos os riscos reportados, as empresas analisadas foram capazes de fornecer um valor 
potencial de impacto financeiro em 54% dos casos, seja na forma de número ou um intervalo estimado. Por-
tanto, os valores apresentados devem ser ainda mais expressivos, à medida que avança a incorporação das 
questões climáticas ao gerenciamento de risco integrado. 

gráFico 1: Sua empresa é capaz de fornecer um valor potencial de impacto financeiro para 
os riscos?

 

73

53

33

Não, não temos esse número

Sim, um número estimativo

Sim, um intervalo estimado

74% operações diretas 14% Cadeia de fornecimento

11% Cliente 1% Cadeia de investimento
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Ainda mais empresas reportaram que identificam oportunidades associadas a mudança do clima (85%). 
Dentre elas, uma parcela de apenas 3% destas oportunidades ainda não é considerada tangível. A maior 
parte dessas oportunidades ainda é percebida nas operações diretas (65%), mas há oportunidades distri-
buídas ao longo da cadeia de valor, considerando tanto clientes quanto fornecedores (33%) e também de 
investimento na cadeia de valor.

gráFico 2: Sua empresa reportou oportunidades relacionadas às Mudanças climáticas?

82%

15%

3%

Sim

Não

Sim, identificamos 
oportunidades, mas 
não conseguimos
realizá-las

Em relação às oportunidades, elas são bem diversas. As mais citadas referem-se a desenvolvimento e/
ou expansão de produtos e serviços de baixo carbono (16%), uso de energia de baixo carbono (11%), acesso 
a novos mercados (10%), uso de processos de produção e distribuição mais eficientes (7%), mudanças nas 
preferências do consumidor (6%), entre outras.

Chama a atenção que o impacto financeiro positivo associado a essas oportunidades totaliza um expres-
sivo montante de US$ 123,7 bilhões, cifra 2,7 vezes maior que o que o total de impactos negativos associa-
dos a riscos. E para materializar essas oportunidades são necessários investimentos de US$ 17,5 bilhões, o 
que representa uma razão de impacto x investimento de 7 vezes. 

A área com maior potencial de impacto positivo é a de desenvolvimento de novos produtos e serviços 
de baixo carbono, que será objeto de análise na seção de investimentos. Adiantamos que muitas empresas 
têm investido nessa área como forma de construir resiliência para os negócios na transição para economias 
descarbonizadas. Mais detalhes na tabela abaixo:

tABelA 4: Mensuração do impacto financeiro positivo das oportunidades e investimento neces-
sário para materializá-las

tiPo De oPortUniDADe (US$) iMPActo FinAnceiro (US$) inveStiMento (US$)

Produtos e serviços 107.118.230.322,37 6.333.102.851,15 

Mercados 15.600.120.693,88 8.553.792.394,28 

Eficiência de recursos 607.291.831,48 100.400.383,35 

Fonte de energia 392.881.462,24 2.572.806.171,04 

Resiliência 3.864,69 32.373.772,64 

total 123.718.528.174,68 17.592.475.572,47 
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Considerando a variedade de setores econômicos (ver Anexo 1) representados na amostra de empresas 
analisadas, temos um apontamento de que no entendimento dessas companhias a mudança do clima é 
muito mais um vetor de oportunidades do que de riscos.

Considerando todas as oportunidades reportadas, as empresas analisadas foram capazes de fornecer um 
valor potencial de impacto financeiro em 47% dos casos, seja na forma de número ou um intervalo estimado. 

gráFico 3: A sua empresa é capaz de fornecer um valor potencial de impacto financeiro para as 
oportunidades?

Não, não temos esse número

Sim, um número estimado

Sim, um intervalo estimado

66

38

21

Trata-se, portanto, de um amadurecimento importante de percepção das empresas. Com isso espera-se 
que elas avancem no sentido de estabelecer compromissos ainda mais ambiciosos e investimentos mais 
robustos de descarbonização, contribuindo para acelerar a nova economia.

eStrAtégiA De negócioS 

A grande maioria das empresas analisadas (93%) declara que integra a mudança do clima à estratégia 
dos negócios. Outra forma que começa a ser incorporada à gestão empresarial é o uso de indicadores orien-
tados ao futuro, entre eles destacam-se a análise de cenários e o desenvolvimento de um plano de transição 
para uma economia de baixo carbono. 

gráFico 4: Sua empresa integra Mudanças climáticas à estratégia de negócios

Sim Não

93%

7%
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A análise de cenário é uma ferramenta poderosa que permite comparar diferentes alternativas a partir de 
premissas e hipóteses definidas em relação a uma linha de base, de maneira a subsidiar melhores decisões 
e elaboração de metas. É uma prática adotada por 68% das empresas analisadas. Outros 18% ainda não utili-
zam esse tipo de análise, mas pretendem fazê-lo nos próximos dois anos. O desenvolvimento de um plano de 
transição para uma economia de baixo carbono é parte fundamental de uma estratégia robusta para garantir o 
atingimento de metas e a perenidade dos negócios. Dentre as empresas analisadas, 30% já possuem um plano 
e outros 8% têm um plano em desenvolvimento com previsão de ser finalizado em até dois anos.

gráFico 5: Uso de cenários climáticos

 

40%

25%
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Sim, qualitativo

Não, mas prevemos
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gráFico 6: Desenvolveu um Plano de transição Para uma economia de Baixo carbono?
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Não, não temos um plano de
transição de baixo carbono

A adoção de tais práticas revela aprendizados importantes no que diz respeito a como a adaptação da 
estratégia à mudança do clima está se tornando cada vez mais importante para a resiliência do negócio. 

A análise de cenários e o desenvolvimento de um plano de transição de baixo carbono permitem às orga-
nizações considerarem uma gama mais ampla de premissas, incertezas e possíveis estados futuros ao ava-
liar as implicações financeiras da mudança do clima, o que será cada vez mais determinante para assegurar 
a perenidade do negócio no médio e longo prazo.

Considerando a transversalidade do tema, esse exercício de identificação, mensuração e gestão de riscos 
e oportunidades climáticos precisa envolver diferentes áreas do negócio e não apenas a área de gestão de 
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riscos ou mesmo de sustentabilidade ou ambiental. Por isso, o questionário do CDP possui um conjunto de 
perguntas que procura entender como isso permeia a governança das empresas, incluindo questões especí-
ficas sobre a forma de comunicação dos riscos e oportunidade, uma vez identificados.

geStão De eMiSSõeS

Em 2018, as empresas analisadas foram responsáveis por uma emissão total global de 48,4 MtCO2e, o 
que representa 2,4% das emissões totais brasileiras considerando os dados do Sistema de Estimativas de 
Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) divulgados em novembro de 20195. 

Entre elas, 65% reportaram queda nas suas emissões enquanto 23% testemunharam um aumento 
quando comparadas ao ano anterior. Houve empresas que não reportaram informações sobre emissões 
(7%), quem reportou emissões pela primeira vez (3%) e aquelas cujas emissões não tiveram alterações 
significativas (2%). 

Emissões de GEE Comparadas ao ano anterior de relato

5 Para fins de cálculo foram consideradas o dado 1,939 bilhão de toneladas brutas de gases de efeito estufa, medidas em gás carbôni-
co equivalente (CO2 e) emitidas no Brasil segundo relatório do SEEG:  https://seeg-br.s3.amazonaws.com/2019-v7.0/documentos-a-
naliticos/SEEG-Relatorio-Analitico-2019.pdf

O desenvolvimento de um plano de 
transição para uma economia de baixo 
carbono é parte fundamental de uma 

estratégia robusta para garantir o atingimento 
de metas e a perenidade dos negócios.

65% diminuiram

23% aumentaram

2% permaneceram

*Não responderam ou não podem comparar 
pois é o primeiro ano de relato (10%)
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gráFico 7: Motivo da redução nas emissões
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gráFico 8: Motivo do Aumento nas emissões

8

6

3
2

Variação na produção Aquisições Outro Mudanças na metodologia

Considerando a amostra geral de 61 empresas, foram reportadas 145 iniciativas de redução de emissões 
que juntas totalizam 13,3 MtCO2e de emissões evitadas. Considerando o acumulado de emissões evitadas 
pelas empresas analisadas nos últimos quatro anos.

No que se refere aos escopos, de acordo com a nomenclatura do inventário de emissões, a maior parte 
das reduções proporcionadas por essas iniciativas está concentrada no escopo 1, ou seja, nas operações, 
seguida pelas emissões de escopo 2, advindas da compra de energia. As iniciativas de redução de emissões 
no escopo 3, referente à cadeia de valor, são minoria.



Como as empresas vêm contribuindo com o Acordo de Paris   |   Edição 201920

gráFico 9: emissões reduzidas
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As reduções de emissões associadas às operações indiretas das empresas vinculadas à sua cadeia de 
valor (escopo 3) são um ponto a ser mais explorado por meio da capilarização de iniciativas em colaboração 
tanto com clientes quanto fornecedores. O estímulo para fazê-lo é a repartição de riscos e custos, o que se 
apresenta como uma estratégia acertada tendo em vista que às áreas com maior oportunidade de redução 
de emissões daqui para a frente estão distribuídas ao longo da cadeia de valor.

A predominância de iniciativas de redução de emissões na área de eficiência energética nas operações 
mantém uma tendência observada nos últimos quatro anos conforme mostrou o primeiro estudo desta sé-
rie divulgado no ano passado. Essas iniciativas de redução de emissões geralmente caracterizam-se como 
áreas de investimentos com custo marginal de abatimento negativo, pois proporcionam redução de custos 
e/ou incremento da eficiência operacional.

Ainda existem oportunidades de redução de GEE nessas áreas, mas para alcançar as reduções necessárias 
para limitar o aumento da temperatura em até 2°C, com esforços para 1,5°C, serão necessárias transformações 
“rápidas” e “sem precedentes” em setores-chave da economia como energia, transporte, indústria e uso da 
terra. Segundo o Relatório Especial de 1,5°C (SR1.5) do Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC, na sigla em inglês), em setores-chave da economia como energia, transporte, indústria e uso da terra.

Mudança de cenário
É importante observar que os compromissos climáticos que o Brasil firmou no Acordo de Paris se 

baseiam em um cenário de desmatamento sob controle. Por isso, a retomada do aumento do desmata-
mento coloca em risco não só a possibilidade de atingir os compromissos climáticos brasileiros, mas 
também as chances de o mundo conseguir reverter a crise climática.

Até os modelos climáticos mais pessimistas consideram a manutenção da floresta amazônica 
como sumidouro de carbono. Se a Amazônia continuar sendo queimada, convertida em pasto ou área 
para plantio de soja, até os modelos climáticos mais otimistas projetam um aumento de temperatura 
média global maior de 2ºC.

Isso traz ameaças tanto do ponto de vista de riscos reputacional, que podem se reverter em barreiras 
tarifárias e não tarifárias para os produtos brasileiros no exterior, bem como riscos físicos com a perda 
de serviços ecossistêmicos importantes prestados pelas florestas com seus rios voadores. Isso impacta 
diretamente a economia brasileira fortemente dependente do regime de chuvas regulado pelas florestas 
(geração de energia hidroelétrica, segurança alimentar, exportações, etc.). Vide figura a seguir:
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Fonte: Margulis et al, 20106

Portanto, as empresas, mesmo as que atuam em setores que não estão diretamente expostos aos riscos 
de desmatamento nas suas operações e cadeia de valor, podem se beneficiar de uma articulação mais ativa 
em relação ao combate ao desmatamento e à recuperação de áreas degradadas, devido aos altos riscos 
reputacionais e físicos associados ao desmatamento.

Esse entendimento está em linha com a Agenda CEBDS Por um País Sustentável7 que em sua proposta 
5 estabelece como prioridade: zerar o desmatamento líquido nos biomas brasileiros e aumentar as taxas de 
reflorestamento a médio prazo. As soluções desse documento foram elaboradas em conjunto no Conselho 
de Líderes do CEBDS, um grupo de trabalho formado por executivos de empresas.

Também está expresso no posicionamento do CEBDS sobre o desmatamento que defende o aprimo-
ramento dos sistemas de controle e monitoramento para zerar o desmatamento ilegal no curto prazo na 
Amazônia e em todos os biomas, e reduzir o desmatamento legal. 

6 Margulis et al,2010. Economia da mudança do clima no Brasil: custos e oportunidades.
7 https://biblioteca.cebds.org/agenda-cebds-2018
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MetAS De reDUção De eMiSSõeS

Há uma concordância de mais de 95% da comunidade científica  de que a as atividades antrópicas são 
a causa primária da desestabilização do clima do Planeta. Desse modo, temos testemunhado no espaço de 
tempo de nossas vidas, mudanças que levariam eras geológicas para ocorrer. Para reverter esse processo, 
precisaremos reduzir em 45% as emissões globais de GEE em relação aos níveis pré-industriais até 2030. 
Além disso, o mundo deverá alcançar em 2050 uma neutralidade de carbono, ou seja, terá que deixar de 
emitir mais CO2 do que se retira da atmosfera.

O Acordo de Paris representou um marco importante para traçar rotas de descarbonização. Mas até o 
momento seguimos em uma trajetória de aumento das emissões, que caso seja mantida levará a um aumen-
to das temperaturas médias entre 3,7°C e 4,8°C até o final deste século (2100), levando-nos a uma mudança 
do clima perigosa e possivelmente irreversível. 

Portanto, o protagonismo das empresas nunca foi tão necessário. Cabe às companhias definir metas de 
redução de emissões em linha com os objetivos previstos no Acordo de Paris. Deixar de fazê-lo significa frus-
trar as expectativas de stakeholders, além de colocar em risco a perenidade do negócio no médio e longo prazo.

Entre as empresas analisadas neste estudo, 73,7% delas possuem metas de redução de emissões. Mas 
a maioria (82%) refere-se a metas de curto prazo, no horizonte de até 2025, sendo apenas 15% após 2025. 

Ano-alvo da meta

Observamos que 32% das empresas já se comprometeram com metas baseadas na ciência, ou seja, ali-
nhadas aos objetivos do Acordo de Paris. Trata-se de um amadurecimento importante, mas que na maioria 
dos casos ainda depende de implementação, uma vez que apenas 7% possuem metas aprovadas pelo comi-
tê da iniciativa Science Based Targets. 

A iniciativa Metas Baseadas na Ciência defende o estabelecimento de metas baseadas na ciência como 
uma maneira poderosa de aumentar a vantagem competitiva das empresas na transição para a economia de 
baixo carbono. É uma colaboração entre o CDP, o World Resources Institute (WRI), o WWF e o Pacto Global das 
Nações Unidas (UNGC). As metas baseadas na ciência se apoiam no conceito de um orçamento global de 
carbono, que contabiliza as emissões de GEE lançadas  na atmosfera desde o início da Revolução Industrial 
e os efeitos do aumento da concentração desses gases para o clima. Assim, é possível estimar o nível das 
emissões que ainda podem ser colocadas na atmosfera para termos chances de manter os níveis de aque-
cimento global abaixo de 2°C, limite definido pela comunidade científica para evitar uma mudança climática 
perigosa e irreversível8.
8 https://www.carbontrust.com/news/2018/09/what-exactly-is-a-science-based-target/

*15% das empresas não reportam ano-alvo
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gráFico 10: é uma meta baseada na ciência?
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Quando olhamos apenas as empresas brasileiras associadas ao CEBDS, 82% delas possuem metas. En-
tre elas, 54% já se comprometeram com uma meta baseada na ciência (já aprovado ou em processo de 
aprovação pelo comitê da Iniciativa Science Based Targets). 

O intuito é que o estabelecimento de metas baseadas na ciência se torne uma prática comercial padrão e 
permita às corporações desempenhar um papel importante no preenchimento do hiato de emissões deixado 
pelos compromissos assumidos pelos governos no âmbito do Acordo de Paris. 

A definição de metas deve vir acompanhada de investimento contínuo em redução de emissões e estra-
tégias para descarbonizarão, temas que vamos desenvolver na seção a seguir.

inveStiMentoS
Estima-se que o investimento necessário para o cumprimento da Contribuição Nacionalmente Determi-

nada (do inglês, Nationally Determined Contribution – NDC) do Brasil será da ordem de R$ 890 bilhões a R$ 
950 bilhões até 2030. Trata-se de um volume expressivo de investimentos, que precisará contar com a parti-
cipação do setor empresarial para que se concretize.

Em 2018, as empresas brasileiras e globais analisadas com operações no Brasil investiram US$ 1,3 bilhão 
em 145 iniciativas de redução de emissões9. Juntas elas totalizam 13,3 MtCO2e de emissões evitadas, com 
uma média de r$ 130 por tonelada de co2e evitada. Essas iniciativas estão relacionadas majoritariamente à 
eficiência energética, tanto de processos produtivos quanto das instalações, e representam mais que a metade 
das iniciativas de redução de emissões reportadas: 51% pela amostra geral das empresas analisadas. A ins-
talação e compra de energia de baixo carbono juntas também representam uma parcela significativa de 21% 
dessas iniciativas, mostrando que também esta opção também vem sendo explorada pelas empresas. 

9 http://biblioteca.cebds.org/oportunidades-desafios-metasndc
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No período de 2015 a 2018, as empresas analisadas na amostra haviam realizado 1.318 projetos de 
redução de emissões de GEE, totalizando um investimento de mais de US$ 2,1 bilhões em ações para redu-
ção de emissões que incluem majoritariamente eficiência energética, otimização de processo e busca por 
fontes energéticas de baixo carbono. Apesar dos valores não serem comparáveis, uma vez que o universo 
das empresas analisadas é diferente é válido analisar a natureza dos projetos e iniciativas em mitigação 
que se mantém majoritariamente em projetos de eficiência energética. Tais projetos apresentam benefícios 
econômicos associados, como redução de custos e aumento da eficiência operacional no curto prazo e ca-
racterizam-se por serem medidas mais custo-efetivas, ou seja. que levam a um menor custo global. 

Ao olhar a curva de custo marginal de abatimento de GEE10 no Brasil (figura a seguir), é possível notar 
que medidas de eficiência energética, como troca de combustível, que já vem sendo implementadas pelas 
empresas, aparecem com um custo marginal de abatimento negativo, o que podem ser entendidas como 
oportunidades de mitigação sem custos diretos. Além disso, uma análise mais detalhada do gráfico permite 
perceber que há ainda grandes oportunidades em áreas como transporte, gestão de resíduos, edificações, 
tratando gargalos de logística e infraestrutura. Mas o abatimento de emissões nessas áreas é positivo, o 
que significa que incorre em maior custo. Tais medidas requerem, portanto, uma maior convicção por parte 
das empresas e/ou sinais mais claros de preço para emissões (mecanismo de precificação de carbono) ou 
incentivos para produção mais limpa.

10 A curva de custo marginal de abatimento é um instrumento analítico que procura identificar ocusto da redução de determinada 
quantidade de GEE resultante de uma medida de mitigação. Portanto, orienta o tomador de decisão em relação as medidas mais 
custo-efetivas, ou seja, considerando os custos e efeitos, visando orientar a alocação de investimento.

gráFico 11: iniciativas de redução de emissão

15% Instalação de energia de baixo carbono

8% Compra de energia de baixo carbono

4% Outros  |  2% Não respondido

51% Eficiência Energética

24% Serviços de construção
26% Processos

1% Materiais de construção

20% Reduções de emissão

18% Emissões de processo
2% Emissões fugitivas
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Para chegar a essa curva de custo de redução de gases de efeito estufa do Brasil, a McKinsey & Company 
avaliou mais de 120 oportunidades de redução de GEE em todos os principais setores da economia brasilei-
ra. Os resultados indicam que o Brasil tem potencial para reduzir as emissões estimadas para 2030 de 2,8 
GtCO2e para 0,9 GtCO2e, ou seja, uma redução anual de 1,9 GtCO2e, o que equivale a uma redução de 70% das 
emissões. A Figura 2 ilustra as principais iniciativas que compõem esse volume de redução de GEE e o custo 
associado a cada uma delas, considerando-se a somatória dos investimentos e custos operacionais menos 
benefícios econômicos auferidos11.

FigUrA 2: custo marginal de abatimento de emissões no Brasil até 2030
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Outras indústrias
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Fonte: McKinsey & Company, 2009. 

inovação

Observamos que já existe um grupo de empresas apostando na inovação como resposta à crise climáti-
ca, com 24% das analisadas investiram em Pesquisa & Desenvolvimento de soluções de baixo carbono. Jun-
tas essas empresas reportaram um investimento de US$ 7,7 bilhões em 2018, em 47 projetos, concentrados 
em sua maioria no setor de energia, conforme tabela 5:

11 file:///C:/Users/User/Downloads/20090814_10A_PAULO%20FERNANDES%20E%20VICENTE%20ASSIS%20-%20SUSTENTABILIDADE.PDF
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tABelA 5: investimento em Pesquisa & Desenvolvimento em Soluções de Baixo carbono

inDúStriA  áreA De  
inveStiMento  nº iniciAtivAS  totAl  

inveStiDo (US$) 

Redes de 
concessionárias de 
energia 

 P&D 10 19.086.843,60 

Cimento e concreto 
Propriedade, planta e 

equipamento 
1 480.000.000,00 

P&D 1 176.000.000,00 

Comércio, atacado, 
distribuição, aluguel e 
leasing 

P&D 1 64.411.574,50 

Geração de energia 
térmica 

Equipamento 1 7.947.895,42 

Propriedade, planta e 
equipamento 

2 6.825.723.044,42 

P&D 13 76.850.351,81 

Serviços 1 12.109.376,01 

Geração de energia 
renovável 

P&D 2 550.847,79 

Fundição, refino e 
formação de metais 

P&D 1 55.000.000,00 

Produtos químicos P&D 1 44.000.000,00 

Tabaco 
Propriedade, planta e 

equipamento 
1 16.113,81 

Serviços comerciais e 
de consumo 

Produtos 2 55.000,00 

Propriedade, planta e 
equipamento 

5 4.771.738,36 

P&D 1 79.262,40 

Serviços 2 231.450,13 

Mineração de carvão 
Propriedade, planta e 

equipamento 
2 - 

total  47 7.766.833.498,24 

Quando olhamos apenas as empresas brasileiras associadas ao CEBDS, elas reportaram grande parte des-
ses projetos (total de 33), sendo responsáveis pela quase totalidade dos investimentos em Pesquisa & Desen-
volvimento de soluções de baixo carbono, U$S 7,6 bilhões de um total de US$ 7,7 bilhões da amostra geral.
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PreciFicAção De cArBono

O estímulo a um maior investimento privado na descarbonização poderia vir por meio de um sinal de pre-
ço para emissões de carbono na economia brasileira por meio da adoção de um mecanismo de precificação 
sobre as emissões de GEE. A precificação de carbono, seja por meio de tributação ou sistema de comércio 
de emissões, já é realidade em 45 países e 30 jurisdições, incluindo muitos vizinhos latino-americanos, tais 
como Argentina , Chile, Colômbia e México. 

A precificação do carbono pode ser mandatória ou voluntária. Na versão mandatória, os principais ins-
trumentos utilizados atualmente são a tributação, o sistema de comércio de emissões (cap and trade) ou 
uma combinação entre os dois anteriores. Seguindo o princípio de poluidor-pagador, ambos mecanismos 
permitem a internalização dos custos gerados pelas emissões de carbono, ou seja, as empresas passam a 
incorporar esses custos externos (involuntários) às suas decisões de negócios. 

O estudo “Mudança do Clima – Avaliação dos reflexos das metas de redução de emissões sobre a eco-
nomia e a indústria brasileira”, elaborado pela Fiesp, prevê uma tendência no aumento das emissões brasi-
leiras no período 2020 a 205012. O modelo utilizado no estudo mostra que as metas de redução de emissões 
previstas na NDC brasileira para 2030 seriam atingidas, mas depois disso as emissões voltariam a crescer 
caso não sejam tomadas medidas adicionais. 

A precificação de carbono é um instrumento que permitiria um redirecionamento dos investimentos em 
projetos de baixo carbono, uma vez que passa a incorporar na análise financeira o custo da emissão de 
carbono. Políticas de precificação de carbono bem formuladas também estimulam a inovação e novas 
formas de crescimento econômico, baseadas em tecnologias, processos e serviços neutros ou pouco 
intensivos em carbono. 

Há um consenso crescente entre lideranças empresariais brasileiras de que a precificação de carbono 
pode incentivar investimentos, garantir a competitividade das empresas e estimular a inovação tecnológica 
de baixa emissão no País. A exemplo disso, um grupo de empresas brasileiras se posicionou por meio da 
carta aberta do Setor Privado de Apoio a Precificação de Carbono no Brasil13. Elaborada pela Iniciativa Em-
presarial Pelo Clima (IEC) com apoio da Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), iniciativa do Banco Mun-
dial. Trata-se de um documento assinado por mais de 30 CEOs e CFOs de grandes empresas e organizações 
que defende o estabelecimento de um mecanismo de precificação adequado às características da economia 
e ao perfil de emissões de GEE do Brasil. Dessa forma, pretende-se incentivar investimentos, garantir a com-
petitividade das empresas e estimular a inovação tecnológica de baixa emissão. 

PreciFicAção internA De cArBono 

À medida que os negócios começam a experimentar impactos financeiros, decorrentes das mudanças 
climáticas, muitas empresas passaram a adotar a precificação interna para apoiar o seu planejamento es-
tratégico e decisão de investimento. 

Basicamente, o que essas empresas estão fazendo, voluntariamente, é incorporar os custos gerados 
pelas suas emissões em seus orçamentos, o que ajuda a gerir riscos e tomar decisões de investimento, 
levando em conta diferentes cenários climáticos. Essa tendência foi reforçada com a divulgação das reco-
mendações da TCFD, que apresenta o planejamento com base em diferentes cenários climáticos como um 
elemento-chave para a resiliência da estratégia de negócio.
12 https://sitefiespstorage.blob.core.windows.net/uploads/2017/03/estudo-fiesp-mudanca-do-clima.pdf
13 https://biblioteca.cebds.org/carta-aberta-setor-privado-apoia-precificacao-de-carbono-no-brasil
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Portanto, a precificação interna ajuda a identificar possibilidades de geração de novas receitas, como 
incentivo para impulsionar eficiências de energia, reduzir custos e orientar decisões de investimento de ca-
pital. A precificação interna de carbono já é uma prática adotada por 33% das empresas analisadas. Outras 
35% ainda não utilizam, mas pretendem fazê-lo nos próximos dois anos. 

gráFico 11: Sua empresa adota Preço interno de carbono?

35%
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27%

5%

Não, mas prevemos fazê-lo 
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Sim

Não, e não prevemos
isso nos próximos dois anos

Não respondido

Quando olhamos apenas as empresas brasileiras associadas ao CEBDS, 50% já adotam precificação 
interna de carbono e outros 18% pretende adotar nos próximos dois anos.

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, sendo que uma mesma 
empresa pode usar mais de uma dessas abordagens.

Quando olhamos apenas as empresas 
brasileiras associadas ao CEBDS, 50% já adotam 

precificação interna de carbono e outros 18% 
pretende adotar nos próximos dois anos.
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tABelA 6: empresas que adotam preço interno de carbono

EMprEsa  tiPo  Preço (US$/tco2e) 

Cia Paranaense de Energia - COPEL Preço sombra  1,29 

Lojas Renner S.A. Compensação 1,44

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A Preço sombra  2,76 

Itausa Investimentos Itaú S.A. Compensação 3,71 

Enel Distribuição São Paulo Preço sombra  5,15 

Companhia Energetica Minas Gerais - CEMIG Preço sombra  6,54 

Klabin S/A
Preço sombra;  
Preço implícito;  
Compensação

7,21

Votorantim Cimentos Preço sombra  10,00 

Suzano SA Preço sombra  10,00 

LIGHT SA Preço sombra  10,00 

Grupo Boticário Preço sombra  10,60 

Itaú Unibanco Holding S.A. Preço sombra  14,40 

CPFL Energia SA Preço sombra  15,00 

Philip Morris International
Preço sombra;  Taxa 

Interna  
17,00 

Centrais Eletricas Brasileiras S/A (ELETROBRAS) Preço sombra  19,94 

Barry Callebaut AG Preço sombra  30,49 

Braskem S/A Preço sombra  35,49 

Corbion (vazio) 57,41 

Natura Cosméticos SA
EP&L (Metodologia 

Natura)
73,21 
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Entre os objetivos mais citados para adotar a precificação interna de carbono estão: a) estudar regulação 
de emissões; b) fomentar investimentos de baixo carbono e eficiência energética; c) identificar e aproveitar 
oportunidades de baixo carbono; c) mudar comportamento interno; d) expectativa das partes interessadas.

As faixas de preço interno de carbono reportadas pelas empresas analisadas variam de intervalos de US$ 
0-5 a US$ 71-75. 

gráFico 12: Frequência x intervalo de valores (US$/tco2e)
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Quando comparamos os preços internos praticados pelas empresas brasileiras em relação aos preços 
globais consolidados pelo relatório State & Trends of Carbon Pricing 2019 do Banco Mundial14, fortalecemos a 
narrativa da grande oportunidade que a precificação de carbono traz para o Brasil e para as empresas brasi-
leiras. 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$0,3/tCO2e 
a US$906/tCO2e.

14 http://documents.worldbank.org/curated/en/191801559846379845/pdf/State-and-Trends-of-Carbon-Pricing-2019.pdf
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CaSeS

CEBDS 31

NNo último ano, iniciamos o esforço de avaliar o impacto conjunto das empresas brasileiras começando 
internamente com as empresas associadas ao CEBDS. Em um primeiro momento foram coletadas informa-
ções sobre monitoramento de emissões de GEE, estabelecimento de metas e adoção de precificação interna 
de carbono. Com o intuito de aumentar a abrangência e representatividade da amostra, a análise deste ano 
baseou-se em um conjunto maior de empresas e novas informações relativas à estratégia de negócios e ge-
renciamento de riscos e oportunidades. Dessa forma, pretendemos dar continuidade ao monitoramento das 
contribuições do setor empresarial brasileiro nos próximos anos, como forma de incentivar cada vez mais a 
dar escala às soluções rumo a nova economia. 

Os dados foram detalhados com o intuito de dar maior visibilidade ao que vem sendo desenvolvido pela 
indústria brasileira nos mais diversos setores, evidenciando o protagonismo do setor empresarial e seu com-
prometimento com as questões climáticas. Nesta segunda edição do estudo, escolhemos manter uma seção 
dedicada às empresas do CEBDS para que dessa forma possamos criar um acompanhamento contínuo e pa-
ralelo das nossas empresas e uma base de comparação interna. Desde o último ano, aprimoramos a metodo-
logia aplicada e as empresas vem amadurecendo em relação ao seu reporte. É importante ressaltar, contudo, 
apesar dos esforços não é possível garantir que todas as mesmas empresas participantes do CEBDS. 

Na última publicação, vimos que as empresas do CEBDS investiram U$2.1 bilhões em projetos de mitiga-
ção entre 2015 e 2017. Em 2018, considerando apenas as empresas brasileiras associadas ao CEBDS, essas 
reportaram emissões evitadas de 11.6 MtCOO2e e um investimento total de  US$ 1,08 bilhão. Esse valor de 
investimento representa 79% do total da amostra, indicando que as empresas associadas ao CEBDS estão 
proporcionalmente investindo mais a média. Além disso, quando olhamos apenas as empresas brasileiras 
associadas ao CEBDS, elas reportaram grande parte dos projetos de inovação e pesquisa & desenvolvimento 
(total de 33), sendo responsáveis pela quase totalidade dos investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento 
de soluções de baixo carbono, U$S 7,6 bilhões de um total de US$ 7,7 bilhões da amostra geral.

Compartilhamos a seguir, portanto os dados individuais das empresas que compartilharam os dados 
para o Brasil. Será apresentado os dados de evolução de emissão dos últimos 3 anos referentes ao escopo 1 
e 2. Em relação às metas são apresentadas, metas absolutas e de intensidade, quando há e indicando quais 
empresas já se comprometeram com uma meta baseada na ciência. Além disso são apresentados cases de 
boas práticas para cada uma das empresas. 
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alCoa

Metas de redução de emissão

•	 Não foi reportada uma meta absoluta

•	 Meta de intensidade: Reduzir 20% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) até 2030 com base 
nas emissões do ano de 2015. Essa meta tem como métrica: Metric tons CO2e per metric ton of aluminum

•	 É uma meta baseada em ciência? Não, mas esperamos estabelecer em até 2 anos

BOA PRÁTICA: Em Poços de Caldas, o aumento do uso de material reciclado na produção de tarugos de 
alumínio (2015: 14% para 2018: 35%) proporcionou redução da geração resíduos, emissões gases do efeito es-
tufa (30% menores comparadas ao processo de produção convencional) e custos (mais de R$ 2 milhões/ano). 
Em Juruti, desde o início do projeto Locomotiva Verde, que visa mitigar as emissões de CO2 gerado pelas 
locomotivas, os seguintes resultados foram atingidos: 70 mil mudas plantadas, r$ 175 mil gerados para a 
comunidade, Participação de 40 projetos comunitários e 42 hectares restaurados, neutralizando 11.200 tco2. 
Em São Luis-MA, a Alumar possui um programa de eficiência energética focado em 3 pilares: Desempenho 
térmico dos calcinadores (redução de 2,9 para 2,8 GJ / t nas unidades 1 e 2), tratamento de aquecedores (re-
dução de 1,23 t / t 2018 para 1,18 t / t – realizado ano)  e Estabilidade das caldeiras (Intensidade de energia 
alcançada: 6,44 GJ/t).

2016 2017 2018

Emissões (tCO2e)

2.247.905 2.499.417 

-

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

A Alcoa apresenta essa a informação apenas a nível global

Preço Interno de carbono

Alcoa ainda não possui um 
preço interno de carbono

Alcoa já inclui questões relacionadas às Mudanças climáticas em 
sua estratégia de negócio. Para isso, utiliza análise de cenários cli-
máticos para embasar sua tomada de decisão. E, além disso, já pos-
sui um plano de transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

A Alcoa apresenta essa informação apenas a nível global



CEBDS 33

ambev S.a.

Preço Interno de carbono

Ambev ainda não possui um preço interno 
de carbono.

Ambev já inclui questões relacionadas às Mudanças 
Climáticas em sua estratégia de negócio.

Estratégia de negócio e uso de cenários

BOA PRÁTICA: 

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 25% nas emissões de Escopo 1 +2 (market-based) até 2025 com base nas 
emissões do ano 2017.

•	 Não foi reportada uma meta de intensidade

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, nós consideramos uma meta baseada em ciência, mas essa meta 
não foi aprovada pela inciativa.

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

Nos últimos dois anos, a Cervejaria Ambev anunciou iniciativas pioneiras para redução 
da emissão de carbono e ampliação do uso de energia renovável em sua cadeia de valor. Em 2018, junto com 
a Volkswagen, a companhia viabilizou o 1º caminhão 100% elétrico da América: será a primeira vez que uma 
empresa utilizará veículos totalmente elétricos em larga escala. Até 2023, 1/3 da frota que atende a empresa 
será composta por veículos com zero emissão de CO2 e outros poluentes. Isso significa que mais de 30,4 mil 
toneladas de carbono deixarão de ser emitidas por ano. Já em 2019, outro grande passo: o anúncio da constru-
ção de 31 usinas solares em todo o Brasil até março de 2020. As plantas vão produzir energia suficiente para 
abastecer todos os 94 centros de distribuição direta (CDD) da cervejaria. Com mais de 50 mil painéis solares, 
os parques terão a capacidade de geração de 2.600MW por mês, o que evitará que mais de 2,9 mil toneladas 
de Co2 sejam emitidas anualmente.

2016 2017 2018

473.981 476.575

411.214

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Ambev reportou iniciativas, porém não reportou valor de investimento e redução de emissão.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: low-carbon energy installation.
Ambev não reportou investimentos em projetos de inovação de baixo-carbono.

US$41.000.000
Para materializar as oportunidades, está INvESTINDORISCOS*0

OPORTUNIDADES2
*A empresa não declarou risco
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Metas de redução de emissão

•	 Não foi reportada uma meta absoluta

•	 Não foi reportada uma meta de intensidade

2016 2017 2018

-

1.419.275 

1.367.532 

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Anglo American investiu US$441.555 em 2 iniciativas para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essas 
iniciativas causouaram uma redução nas emissões de 75.445  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas:

Preço Interno de carbono

Anglo American ainda não possui 
um preço interno de carbono

Anglo American já inclui questões relacionadas às Mudanças cli-
máticas em sua estratégia de negócio. Para isso, utiliza análise 
de cenários climáticos para embasar sua tomada de decisão. E, 
além disso, já possui um plano de transição para uma economia 
de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

anglo ameriCan

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCO fíSICO1
OPORTUNIDADES*0
*A empresa não declarou oportunidade
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banCo bradeSCo S/a

2016 2017 2018

51.059

55.796

51.100

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
Banco Bradesco S/A investiu US$23.565.000 em 6 iniciativas para mitigar emissões em 2018. Estima-se que 
essas iniciativas causaram uma redução nas emissões de 25.051 tCO2e. 
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em processos para redução de emissões
inovações de baixo carbono
O Bradesco tem investido de forma significativa na ampliação do acesso a produtos e serviços por meio de ca-
nais digitais. 

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$1.268.880
RISCOS*3
OPORTUNIDADES3

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

entre 2016 e 2018.

*1 de transição e 2 físicos

Motivo da variação (2017-2018): Outras atividades de redução de emissão

Preço Interno de carbono
Utilizamos a visão de precifica-
ção de carbono em análises de 
riscos e oportunidades nos níveis 
operacionais e de negócios. 

O Bradesco já inclui questões relacionadas às Mudanças Climáti-
cas em sua estratégia de negócio, o que inclui a digitalização de 
serviços e oferta de soluções financeiras, além de esforços para 
reduzir as emissões de operações próprias.

Estratégia de negócio e uso de cenários

BOA PRÁTICA: O desempenho ambiental é monitorado por meio do Programa Gestão da Ecoeficiência. Te-
mos metas trienais para redução dos impactos. Parte das metas do ciclo 2019-2021 estão alinhadas aos níveis 
de ambição necessários para limitar o aquecimento global em até 2°C. Há mais de 10 anos, publicamos inventá-
rios anuais de emissões de carbono com selo Ouro do GHG Protocol Brasil. Desde 2006, compensamos 100% das 
emissões de escopos 1 e 2. Além disso, desenvolvemos projetos piloto para mensurar os impactos econômicos 
da implantação de mecanismos de precificação no Brasil. Na perspectiva da utilização de cenários climáticos, fa-
zemos parte de pilotos, promovidos pela UNEP FI, que buscam estabelecer metodologias para medir os impactos 
financeiros de cenários climáticos em portfólios de crédito dos bancos, em linha com as recomendações do TCFD. 
Além de proporcionar maior praticidade e melhor experiência aos clientes, em média, uma transação digital emite 
quase 280 vezes menos carbono do que uma transação por canal físico. Em 2018, 96% das transações realizadas 
pelo Bradesco aconteceram de forma digital. Um exemplo implantado é a abertura de conta via aplicativo de celular.

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 1% nas emissões de Escopo 1 até 2018 com base nas emissões do ano 2017.

•	 Meta de intensidade: Reduzir 4,6% nas emissões de Escopo 1 até 2018 com base nas emissões do 
ano de 2017. Essa meta tem como métrica “toneladas de CO2e por R$ milhão de receita”

•	 É uma meta baseada em ciência? Não, mas esperamos estabelecer em até 2 anos*
*Ainda não existe metodologia oficial para criação de metas científicas para o Setor Financeiro, todavia, há expectativa que seja estabelecida nos próximos anos
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banCo do braSil S/a

BOA PRÁTICA: 

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 20% nas emissões de Escopo 2 (location-based) até 2018 com base nas 
emissões do ano de 2017, conforme meta relatada ao DJSI e publicação*

*https://www45.bb.com.br/rao/ri/ra2018/pt/inventario-gee.html

O Programa de Uso Racional da Água, que monitora os valores mensais de todas as uni-
dades do BB individualmente, respondeu pela redução de consumo total de 1,5% na comparação com 2017 e 
gerou uma economia de r$ 1,1 milhão.
As iniciativas para redução do consumo de eletricidade, que englobaram ações de conscientização interna, 
substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED e a modernização de equipamentos de ar-condicio-
nado, evitaram despesa de r$ 8 milhões e redução de 1,8% no consumo de energia, em comparação com 2017.
A estratégia de transformação digital e o comprometimento dos funcionários contribuíram para redução do con-
sumo de papel em 259 toneladas, o que corresponde a cerca de 5,5 mil árvores que deixaram de ser cortadas.
No âmbito do Programa de Recondicionamento de Cartuchos de Toner, foram adquiridas 102.359 unidades 
recondicionadas (99% do total utilizado em 2018), o que evitou a despesa de r$ 54,4 milhões. 

2016 2017 2018

68.391 67.346 
66.070 

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Nos últimos 3 anos, o Banco do Brasil financiou investimentos para reduzir a emissão de carbono no agronegó-
cio, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, conforme objetivos do Plano Nacional de Mudanças Climáti-
cas, do Programa de Agricultura de Baixo Carbono - Programa ABC e do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf Floresta, Pronaf Eco-Dendê/Serigueira, Pronaf Eco: Em 2018 o Banco investiu US$ 
2.324.793.814, o que resultou em um total de 6.155 operações de Crédito.

Preço Interno de carbono

Banco do Brasil S/A ainda não pos-
sui um preço interno de carbono.

Banco do Brasil S/A já inclui questões relacionadas às Mudanças 
Climáticas em sua estratégia de negócio. Para isso, utiliza análi-
se de cenários climáticos para embasar sua tomada de decisão.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCO DE TRANSIçãO1
OPORTUNIDADE1

Motivo da variação (2017-2018): Outras atividades de redução de emissão
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banCo Santander braSil

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 9% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) +3 (upstream & downs-
tream) até 2018 com base nas emissões do ano 2015.

•	 Não foi reportada uma meta de intensidade

•	 Não é uma meta baseada em ciência.

BOA PRÁTICA: O compromisso do Banco Santander Brasil se reflete por meio dos negócios socioam-
bientais que viabiliza, desde indivíduos à grandes empresas. Em energia renovável, o Banco participa de proje-
tos via Project Finance e ABF (Asset Based Finance), que totalizaram R$ 53 bilhões de CAPEX em assessoria 
e/ou financiamento, o que equivale à 10,2 gW somente em energia eólica e solar. Para financiamentos via 
varejo (Rede de Agências) e Santander Financiamentos (lojistas parceiros), o Banco realizou mais de 20 mil 
operações, equivalente a R$ 1,1 bilhões de CAPEX e a geração de 220 MW de energia. Desde 2012 financiamos 
r$1,8 bilhões em agricultura de baixo carbono, além do monitoramento diário de 6.000 propriedades rurais em 
questões socioambientais como trabalho escravo, embargos e unidades de conservação.  
Participamos também de emissões de Green Bonds no total de R$ 12,7 bilhões em projetos relacionados a 
eficiência energética, tratamento de água, projetos eólicos e melhores práticas socioambientais.

2016 2017 2018

38.668

39.877

38.835

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

O Banco Santander Brasil investiu US$4.000.000 em iniciativas envolvendo projetos de eficiência energética e 
controle das emissões fugitivas, contribuindo para a redução de cerca de 5.700  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: compra de energia de baixo carbono e redução de emissões fugitivas.

Estratégia de negócio e uso de cenários

O Banco Santander Brasil considera as questões relativas às Mudanças climáticas em sua estratégia de negó-
cio, incluindo: (i) oportunidades relacionadas ao aumento do consumo de energia renovável em sua operação; 
e (ii) financiamento de negócios socioambientais, a fim de contribuir na transição para uma economia de baixo 
carbono, com base na NDC brasileira.

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

O Santander Brasil avalia os aspectos sociais e ambientais na aceitação de clientes e na concessão de crédito 
a projetos e empresas de setores considerados críticos. Neste sentido, desenvolveu um processo próprio de 
análise que inclui, entre outros fatores, o risco físico relacionado a exposição dos clientes ao estresse hídrico.
Já o tema de energia renovável é uma oportunidade tanto para o desenvolvimento de negócios sustentáveis 
como para sua operação. Neste aspecto, assumiu a meta de utilizar energias renováveis em 100% de suas ope-
rações até 2025.

Motivo da variação (2017-2018): As reduções do escopo 2 são decorrentes das ações de eficiência energética e aumento do consumo de energia re-
novável. A variação no escopo 1 foi resultado do uso pontual do gerador no Centro de Processamento de Dados, devido à queda de energia da rede.
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braSkem S/a

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 24,2% nas emissões de Escopo 1 +2 (location-based) até 2021 com base 
nas emissões do ano 2008.

•	 Meta de intensidade: Reduzir 39% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) até 2021 com base 
nas emissões do ano de 2008. Essa meta tem como métrica: Metric tons CO2e per metric ton of product

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, nós consideramos uma meta baseada em ciência, mas essa meta 
não foi aprovada pela inciativa

BOA PRÁTICA: O plano de transição de baixo carbono da Braskem visa estratégias que incluem iniciati-
vas de eficiência energética e redução de emissões de gee, além de considerar a possibilidade de imposição 
de um sistema de precificação de carbono no Brasil em um curto prazo. Em 2018, construímos uma planta 
piloto de fermentação no Centro de Pesquisa de Substâncias Químicas Renováveis, localizado em Campinas 
(Brasil), o que nos permitirá avançar em nossos projetos de produtos químicos renováveis e desenvolver no-
vos produtos e processos. Esses projetos estão intimamente relacionados à proposta de economia circular, 
no início da cadeia de valor, com o objetivo de desenvolver produtos que contribuam para a captura de CO2.

2016 2017 2018

9.482.524
9.355.685

9.281.452

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
Braskem S/A investiu US$691.035.634 em 4 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que 
essa(s) iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 534.021  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética de processos, compra de energia de baixo 
carbono e redução de emissão de processo 
Braskem S/A está investindo US$44.000.000 em 1 projetos de inovação de baixo-carbono para mitigar ou adap-
tar-se a Mudanças Climáticas.

Preço Interno de carbono

Com objetivo de fomentar investimentos de 
baixo carbono a Braskem adota um preço 
interno de carbono, através de abordagem 
preço sombra, no valor de US$ 35 aplicado 
ao escopo 1 e 2.

Braskem S/A já inclui questões relacionadas às Mudan-
ças climáticas em sua estratégia de negócio. Para isso, 
utiliza análise de cenários climáticos para embasar sua 
tomada de decisão. E, além disso, já possui um plano de 
transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$28.600.000
RISCOS*3
OPORTUNIDADES3

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

*1 de transição e 2 físico(s)

Motivo da variação (2017-2018): Outras atividades de redução de emissão
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Caixa eConômiCa Federal

Metas de redução de emissão

•	 Não foi reportada uma meta absoluta

•	 Não foi reportada uma meta de intensidade

BOA PRÁTICA: A Caixa financia atualmente a Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Santa Rosa, 
Seropédica/RJ, que recebe os resíduos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi a primeira operação 
de financiamento que integrou linhas de crédito Caixa com o Mercado Global de Carbono ao considerar as 
Reduções Certificadas de Emissões (RCE), como garantia acessória da operação. Em 2016, a CTR São Gon-
çalo, foi o segundo projeto a integrar o Programa de Atividades (PoA) de Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), voltado ao segmento Resíduos Sólidos Urbanos (PoA Caixa) para implementação de atividades 
de projetos de carbono em aterros sanitários, numa estratégia inovadora de médio a longo prazo. Em 2018, 
registramos a 5ª Emissão de créditos de carbono, referente à queima de gás metano realizada pelos Aterros 
Sanitários de Santa Rosa e de São Gonçalo. Os créditos de Carbono foram gerados em 2017 e, somente após 
auditoria realizada pela UNFCCC, foram deliberados para a emissão dos créditos para os projetos, em setem-
bro de 2018. O Programa interno Lux Caixa faz a integração de todas as ações de eficiência energética do 
banco com foco na redução das despesas e consumo sustentável. Para isso, serão investidos um total de R$ 
140 milhões: r$ 50 milhões na troca de lâmpadas comuns por de leD e outros r$ 90 milhões na implantação 
de placas fotovoltaicas. Esse investimento será pago em 3 anos e meio.

2016 2017 2018

-

110.354

98.560

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Caixa Econômica Federal investiu US$90.000.000 em 1 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-
se que essa(s) iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 768  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: instalação de baixo carbono 
Caixa Econômica Federal não reportou investimentos em projetos de inovação de baixo-carbono.

Preço Interno de carbono

Caixa Econômica Federal ainda não possui 
um preço interno de carbono

Caixa Econômica Federal já inclui questões relacionadas 
às Mudanças climáticas em sua estratégia de negócio.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS DE TRANSIçãO1
OPORTUNIDADES0
*A empresa não declarou oportunidade

Motivo da variação (2017-2018): Aumento no uso de energia renovável. Outras atividades de redução de emissão.
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CentraiS elétriCaS braSileiraS S/a (eletrobraS)

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 1% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) até 2021 com base nas 
emissões do ano 2015.

•	 É uma meta baseada em ciência?
 Sim, nós consideramos uma meta baseada em ciência, mas essa meta não foi aprovada pela inciativa

•	 Meta de intensidade: Reduzir 1% nas emissões de Escopo 1 +2 (market-based) até 2021 com base 
nas emissões do ano de 2015. Essa meta tem como métrica: Tonelada métrica CO2e/MWh de energia gerada.

BOA PRÁTICA: Em 2018, fechamos 4 usinas de petróleo e 1 usina de carvão. Quanto às fontes reno-
váveis, adicionamos 1 parque eólico e 1 Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Reduzimos nossa geração de 
carvão em 6% e aumentamos a energia eólica em 8%. Temos como objetivo investir r$ 9,5 bilhões entre 2015 
e 2019 em projetos de geração a partir de fontes limpas. Nos últimos anos, aumentamos nossa participação 
em fontes com baixa emissão de GEE em nossa capacidade instalada, o que, em 2018, representou cerca de 
95,2% do total, contribuindo decisivamente para colocar a matriz elétrica brasileira como uma das mais limpas 
e renováveis em o mundo. 

2016 2017 2018

6.654.525

5.597.146 6.020.627

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Eletrobras investiu US$6.946.986 em 2 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essa(s) 
iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 9.613.424  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em processos e instalações de baixo carbono
Eletrobras está investindo US$69.347.264 em 7 projetos de inovação de baixo-carbono para mitigar ou 
adaptar-se a Mudanças Climáticas.

Preço Interno de carbono

Com objetivo de estudar regulação de emissões, 
a Eletrobras adota um preço interno de carbono, 
através da abordagem preço sombra, no valor 
de US$ 20 aplicado aos escopos 1, 2 e 3.

Eletrobras inclui questões relacionadas às Mudanças 
Climáticas em sua estratégia de negócio. Para isso, 
utiliza análise de cenários climáticos para embasar sua 
tomada de decisão. E, além disso, já possui um plano de 
transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$66.988.037
RISCOS*2
OPORTUNIDADES2

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

*1 de transição e 1 físico(s)

Motivo da variação (2017-2018): Variação na produção
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ComPanhia energétiCa minaS geraiS - Cemig

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 29% nas emissões de Escopo 1 +2(Location-Based) até 2022 com base nas 
emissões do ano 2017.

•	 Meta de intensidade: Reduzir 29% nas emissões de Escopo 2 (location-based) até 2022 com base 
nas emissões do ano de 2017. Essa meta tem como métrica: Other, please specify: Total losses in electricity 
transmission and distribution

•	 São metas baseadas em ciência? Não, mas esperamos estabelecer em até 2 anos

2016 2017 2018

568.267 713.232

553.781

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
CEMIG investiu US$137.462.900,00 em 3 iniciativas para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essa(s) 
iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 95.656  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em serviços de construção
CEMIG está investindo US$12.438.073 em 1 projetos de inovação de baixo-carbono para mitigar ou adap-
tar-se a Mudanças Climáticas.

Preço Interno de carbono
Com objetivo de estudar regulação de emissões, 
fomentar investimentos de baixo carbono e iden-
tificar e aproveitar oportunidades de baixo carbo-
no, a CEMIG utiliza um preço interno de carbono, 
através de abordagem preço sombra, no valor de 
US$ 6,54 aplicado ao escopo 1.

CEMIG já inclui questões relacionadas às Mudanças 
Climáticas em sua estratégia de negócio. Para isso, uti-
liza análise de cenários climáticos para embasar sua 
tomada de decisão. E, além disso, já possui um plano 
de transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*4
OPORTUNIDADES3

US$547.542.352
US$18.025.374.052

Para gerir os riscos está INvESTINDO

e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO
*1 de transição e 3 físico(s)

BOA PRÁTICA: A CEMIG tem buscado identificar as oportunidades relacionados à mudança climática, 
tendo como objetivo principal a prospecção de novos negócios relacionados à economia de baixo carbono. 
Um diferencial da empresa é possuir uma matriz predominamente renovável – 97,6% e seu grande desafio de 
longo prazo é a ampliação de sua capacidade de geração com fontes renováveis. Em 2018, iniciaram-se ativi-
dades para elaboração do Plano de Sustentabilidade que contempla os principais direcionadores estratégicos 
da Cemig para garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Um dos temas prioritários foi desen-
volvimento de negócios de baixo carbono e geração distribuída. Destacamos a criação da CEMIG SIM!, que 
atuará no mercado de energia compartilhada por meio de geração distribuída, cogeração e armazenamento 
de energia, serviços tecnológicos, eficiência energética, gestão de iluminação pública e utilidades, mobilidade 
elétrica e serviços em conta. Outra iniciativa em andamento é a análise do aproveitamento de créditos de car-
bono dos projetos registrados no MDL, e identificação de novos projetos de redução de emissões.

Motivo da variação (2017-2018): Outras atividades de redução de emissão
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CPFl energia Sa

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 5% nas emissões de Escopo 1 até 2022 com base nas emissões do ano 2016.
•	 Não foi reportada uma meta de intensidade
•	 É uma meta baseada em ciência? Não, mas esperamos estabelecer em até 2 anos.

2016 2017 2018

914.748

1.183.248 1.042.471

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
CPFL Energia SA investiu US$29.816.298 em 4 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que 
essa(s) iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 288.909  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: instalação de baixo carbono
CPFL Energia SA está investindo US$15.122.286 em 7 projetos de inovação de baixo-carbono para mitigar 
ou adaptar-se a Mudanças Climáticas.

Preço Interno de carbono
Com objetivo de estudar regulação de emissões, 
fomentar investimentos de baixo carbono e iden-
tificar e aproveitar oportunidades de baixo carbo-
no, a CPFL adota um preço interno de carbono, 
através de abordagem preço sombra, no valor de 
US$15 aplicado ao escopo 1 e 2. 

CPFL Energia SA já inclui questões relacionadas às Mu-
danças climáticas em sua estratégia de negócio. Para 
isso, utiliza análise de cenários climáticos para embasar 
sua tomada de decisão. E, além disso, já possui um pla-
no de transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*6
OPORTUNIDADES6
*2 de transição e 4 físico(s)

BOA PRÁTICA: Em 2018, concluímos o projeto Emotive, uma das avaliações mais completas dos impactos 
da mobilidade elétrica no Brasil. Ao longo de cinco anos, construímos um estudo abrangente, que incluía propostas 
de um modelo de negócios para infraestrutura de recarga de clientes, o que permitiria ao país expandir o número de 
estações de recarga elétrica e estimular o aumento de usuários de veículos elétricos. O projeto incluiu a instalação 
de 25 estações de recarga elétricas, das quais 10 na região metropolitana de Campinas eram públicas e a circula-
ção de 14 carros elétricos. Mais de r$ 17 milhões foram investidos no estudo, que contribuiu para a regulamen-
tação da ANEEL sobre recarga de automóveis e desmistificação do problema na sociedade. Uma das principais 
conclusões do Projeto Emotivo é que o setor elétrico brasileiro está preparado para absorver o crescimento da de-
manda de energia com a expansão do número de veículos elétricos em operação no país. Os testes mostram que, 
considerando uma taxa de penetração de 5% dos veículos eleitos na frota total, 80% das redes de distribuição não 
precisariam de ajustes ou investimentos adicionais para atender à nova demanda e ônibus elétricos. O projeto de 
ônibus elétricos foca no monitoramento e conectividade em tempo real de ônibus elétricos e estações de recarga.

Motivo da variação (2017-2018): Outras atividades de redução de emissão
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itaú unibanCo holding S.a.

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 4% nas emissões de Escopo 1 até 2021 com base nas emissões do ano 2018.

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, a meta é baseada na ciência. 
•	 Meta de intensidade: Reduzir 28% nas emissões de Escopo 1 até 2021 com base nas emissões do 

ano de 2018. Essa meta tem como métrica: t CO2e por unidade de receita

BOA PRÁTICA: Entre nossas atividades estão a avaliação e a consideração dos riscos e oportunidades 
para os nossos clientes, nossos negócios e a sociedade no que tange a mudança do clima. Os riscos e oportu-
nidades climáticas podem impactar as análises dos riscos de crédito, operacional, de reputação e de mercado 
das instituições financeiras. Assim, as empresas que financiamos e nas quais investimos têm se adaptado a 
essa nova realidade, temos de maneira crescente, incorporado cada vez mais tais questões em nossas análi-
ses de riscos e oportunidades. Somos favoráveis à comparabilidade e à materialidade das divulgações climá-
ticas em todos os setores e, por isso, estamos trabalhando no alinhamento progressivo de nossa divulgação 
relacionada às mudanças climáticas com as recomendações do Financial Stability Board (FSB) com o Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD. 

2016 2017 2018

65.235 74.808

60.336

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Itaú Unibanco Holding S.A. investiu US$34.510.392 em 5 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Esti-
ma-se que essa(s) iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 312.748  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em serviços de construção e instalação de 
baixo carbono.

Preço Interno de carbono

Com objetivo de estudar regulação de emissões, atender à 
expectativa de partes interessadas, fomentar investimen-
tos de baixo carbono, identificar e aproveitar oportunida-
des de baixo carbono, o Itaú adota um preço interno de 
carbono, através da abordagem preço sombra, no valor de 
Us$ 3,61 aplicado aos escopos 1 e 2.

Itaú Unibanco Holding S.A. já inclui ques-
tões relacionadas às Mudanças climáti-
cas em sua estratégia de negócio. Para 
isso, utiliza análise de cenários climáticos 
para embasar sua tomada de decisão.

Estratégia de negócio 
e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$1.187.040
RISCOS*3
OPORTUNIDADES3

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

*1 de transição e 2 físico(s)

Motivo da variação (2017-2018): Aumento no uso de energia renovável. Outras atividades de redução de emissão.
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gruPo botiCário

Metas de redução de emissão

•	 Não foi reportada uma meta absoluta

•	 Meta de intensidade: Reduzir 18% nas emissões de Escopo 1 até 2018 com base nas emissões do 
ano de 2012. Esta meta tem como métrica: tCO2e/t expedida.

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, nós consideramos como sendo uma meta baseada em ciência, 
mas não foi aprovada pela iniciativa.

BOA PRÁTICA: Por meio de sua Fundação de Proteção à Natureza, o Grupo Boticário também contribui 
para o atingimento dos objetivos do Acordo de Paris, com o apoio à criação de Unidades de Conservação 
públicas e privadas; financiamento de pesquisa científica nos temas de conservação de áreas naturais e pro-
teção de espécies ameaçadas; e incentivo a ferramentas econômicas para promover a conservação da biodi-
versidade. No ano de 2018, apoiamos a criação de 18 novas Unidades de conservação, que correspondem a 
11,5 milhões de hectares protegidos. Também atuamos no engajamento e sensibilização da sociedade para a 
conservação da natureza e no apoio a políticas públicas que levam a uma sociedade mais resiliente, por meio 
de Soluções baseadas na Natureza.

2016 2017 2018

9.836 8.178
9.102

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Grupo Boticário não reportou iniciativas de redução de emissões.
Grupo Boticário não reportou investimentos em projetos de inovação de baixo-carbono.

Preço Interno de carbono

Com objetivo de fomentar investimentos de baixo 
carbono o Grupo Boticário usa um preço interno de 
carbono de Us$11, do tipo preço sombra, aplicado 
aos escopos 1 e 2. 

Grupo Boticário já inclui questões relaciona-
das às Mudanças climáticas em sua estraté-
gia de negócio.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

Grupo Boticário não reportou riscos associados às Mudanças Climáticas Além disso, não reportou oportunida-
des associadas às Mudanças Climáticas

Motivo da variação (2017-2018): Aumento no uso de energia renovável
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lojaS renner S.a.

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 20% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) +3 (upstream) até 2021 
com base nas emissões do ano 2017.

•	 Não foi reportada uma meta de intensidade
•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, nós consideramos uma meta baseada em ciência, mas essa meta 

não foi aprovada pela inciativa.

2016 2017 2018

-

23.516
16.435

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Lojas Renner S.A. investiu US$1.648.936 em 4 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que 
essa(s) iniciativa(s) causou(aram) uma redução nas emissões de 5.121  tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em serviços de construção, instalação de bai-
xo carbono e compra de energia de baixo carbono.

Preço Interno de carbono

Com objetivo de atender expectativa de partes in-
teressadas, as Lojas Renner adotam um preço in-
terno de carbono de Us$1 através da abordagem 
de compensação, aplicada aos escopos 1 e 2.

Lojas Renner S.A. já inclui questões relaciona-
das às Mudanças climáticas em sua estratégia 
de negócio. Para isso, utiliza análise de cenários 
climáticos para embasar sua tomada de decisão.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$35.116.160
RISCOS DE TRANSIçãO3
OPORTUNIDADES3

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

BOA PRÁTICA: Trabalhamos para ampliarmos as fontes renováveis de energia para alcançar o compro-
misso público de 75% do consumo de energia corporativo proveniente de fontes de energias renováveis de 
baixo impacto (considerando apenas a energia oriunda) até 2021. Para isso, investimos na compra de energia 
proveniente de PCHs no mercado livre e na geração de energia solar e eólica. Em 2017 iniciamos projeto piloto 
de geração de energia solare hoje temos 8 lojas no RJ, DF e RS. Em 2018 iniciamos um projeto de geração de 
energia eólica para abastecimento de um grande número de lojas. Em 2018, o percentual de energia utilizada de 
fontes renováveis de baixo impacto foi de 37%. Alcançamos a marca de 90,6% da energia de fontes renováveis 
em nossa operação. Desde 2015, temos alcançado ganhos relevantes em eficiência energética por meio das 
iniciativas que promovem melhorias na tecnologia e inteligência no uso da infraestrutura das lojas da Renner 
para capturar oportunidades de redução do consumo. Hoje 100% das lojas possuem lâmpadas de leD, 80% mais 
econômicas do que uma lâmpada incandescente e 30% mais econômicas do que a fluorescente; 98 lojas (29% 
do total de lojas da Renner) possuem monitoramento remoto do consumo, que permite identificar e resolver pro-
blemas com agilidade e retomar os patamares de eficiência desejados; realização de retrofit de equipamentos 
resfriadores de água nos aparelhos de ar condicionado visando uma maior eficiência.

Motivo da variação (2017-2018): Aumento no uso de energia renovável. Outras atividades de redução de emissão.
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natura CoSmétiCoS Sa

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 8% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) até 2021 com base nas 
emissões do ano 2015.

•	 É uma meta baseada em ciência?
 Sim, nós consideramos uma meta baseada em ciência, mas essa meta não foi aprovada pela inciativa
•	 Meta de intensidade: Reduzir 33% nas emissões de Escopo 1+2 (location-based) + 3 (upstream and 

downstream) até 2020 com base nas emissões do ano de 2012. Essa meta tem como métrica: kg CO2e/kg 
de produto faturado.

2016 2017 2018

6.521 7.276 9.586
Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
Natura investiu em 19 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essas iniciativas causaram 
uma redução nas emissões de 16.466 tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética e redução de emissões em processos e produtos

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*13
OPORTUNIDADES10
*8 de transição e 5 físico(s)

Motivo da variação (2017-2018): Outro

Preço Interno de carbono
Com o objetivo de mudar comportamento interno, fomentar 
eficiência energética, investimentos de baixo carbono e Iden-
tificar e aproveitar oportunidades de baixo carbono, além de 
engajamento de fornecedores; a Natura utiliza um preço in-
terno de carbono Us$ 73,29 aplicado as escopos 1, 2 e 3. 
O preço é baseado em metodologia própria da Natura, EP&L 
(Environmental Profit & Loss).

Natura Cosmeticos SA já inclui 
questões relacionadas às Mudan-
ças climáticas em sua estratégia de 
negócio. Para isso, utiliza análise de 
cenários climáticos para embasar 
sua tomada de decisão.

Estratégia de negócio 
e uso de cenários

*dados globais

BOA PRÁTICA: Conscientes de nossa corresponsabilidade perante o desafio de combater as mudanças 
climáticas, criamos em 2007 o programa Carbono neutro natura para promover a redução contínua de todas 
as nossas emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) em toda a nossa cadeia produtiva e as que ainda não 
conseguimos evitar são neutralizadas por meio de projetos que geram impacto socioambiental positivo e que 
sejam prioritariamente localizados na região Pan Amazônica. O Programa Carbono Neutro foi o primeiro com-
promisso público da Natura para reduzir as emissões de GEE decorrentes de nossas atividades. A primeira 
meta do programa estabeleceu a redução de 33% das emissões relativas da companhia até 2013 – o compro-
misso foi atingido e deu lugar a uma nova meta, de reduzir outros 33% até 2020, em relação às emissões de 
2012. Em 2019, a Natura por meio do Programa Carbono Neutro Natura foi umas das ganhadoras do prêmio 
“2019 UN Global Climate Action Award” na categoria Climate Neutral Now.
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neoenergia – gruPo iberdrola

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 20% nas emissões de Escopo 1 + 2 + 3 até 2030 com base nas emissões do 
ano 2017.

•	 É uma meta baseada em ciência?
 Sim, essa é uma meta baseada em ciência aprovada pela iniciativa Sciente Based Target initiative (SBTi)

•	 Meta de intensidade: O Grupo Iberdrola tem como meta global reduzir 50% nas emissões de Escopo 
1 até 2030 com base nas emissões do ano de 2007. Essa meta tem como métrica: Metric tons CO2e per 
megawatt hour (MWh)*

BOA PRÁTICA: A Neoenergia concluirá em 2019 seu parque de 3 GW de capacidade instalada hidroelétri-
ca. A Companhia triplicou sua capacidade eólica em 2 anos. DSO Atibaia: Plataforma Tecnológica de Recursos 
Energéticos Distribuídos. A Neoenergia prioriza a utilização de combustíveis mais limpos em sua frota de 
veículos flex nas quatro distribuidoras do Grupo.

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

A empresa reporta apenas globalmente para o Grupo Iberdrola
Neoenergia está investindo US$ 6.825.723.044,42 em 2 projetos de inovação de baixo-carbono.

Preço Interno de carbono

Neoenergia ainda não possui um 
preço interno de carbono e o Gru-
po Iberdrola trabalha com o pre-
ço interno de US$ 34.45*.

A Neoenergia, como integrante do Grupo Iberdrola, já inclui 
questões relacionadas às Mudanças climáticas em sua estraté-
gia de negócio. Para isso, utiliza análise de cenários climáticos 
para embasar sua tomada de decisão. E, além disso, já possui 
um plano de transição para uma economia de baixo-carbono.
Neoenergia representa 12,5% da EBITDA do Grupo Iberdrola no 
ano 2018.

Estratégia de negócio e uso de cenários

*30 euros
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SuZano S/a

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta e meta de intensidade: Em construção. Divulgação em fevereiro 2020
•	 É uma meta baseada em ciência? A meta a ser definida será com base em ciência.

2016 2017 2018

2.073.041
2.146.945

2.330.109
Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
Investiu em desenvolvimento de carretas para o transporte de madeira mais leves e maiores e em túnel e compo-
sições pentatrem para reduzir emissões no transporte de madeira. Investiu também na secagem do lodo e quei-
ma em caldeira reduzindo as emissões no aterro. Estas emissões são muito superiores às emissões resultantes 
da secagem e queima do lodo. A empresa desenvolveu o programa de neutralização de emissões de CO2 do 
produto fluff (matéria prima para fraldas e absorventes), com base em ACV e sequestro de carbono proveniente 
das áreas de restauração florestal na Mata Atlântica.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética: Processos transporte de madeira, instalação 
de energia de baixo carbono na caldeira de biomassa e neutralização de emissões de carbono no produto fluff.

Preço Interno de carbono
Com o objetivo de aplicar em simula-
ções de risco e avaliação de CAPEX, 
a Suzano adota um preço interno de 
carbono, através de abordagem preço 
sombra, no valor de US$ 10,00 apli-
cado aos escopos 1, 2 e 3.

A Suzano já inclui questões relacionadas às Mudanças climá-
ticas em sua estratégia de negócio. Para isso, utiliza análise 
de cenários climáticos para embasar sua tomada de decisão 
nos investimentos em pesquisa e operações florestais. E, além 
disso, está desenvolvendo a sua estratégia em mudanças cli-
máticas e suas metas de longo prazo. A empresa já possui o 
inventário de carbono de 2002 a 2018 e a projeção até 2030.

Estratégia de negócio e uso de cenários

BOA PRÁTICA: Considerando a natureza integrada das atividades da Suzano, o plantio de árvores de eucalip-
to, integrada à restauração e conservação de áreas naturais, e o uso de árvores de eucalipto para celulose e papel 
que, por definição, são produtos de base renovável e reciclável. Muito embora existam emissões residuais de GEE no 
processo de produção (a maior parte de sua matriz energética já é renovável), os benefícios gerados pelas remoções 
e estoques de carbono pelas florestas ocorrem em grande escala ao longo dos anos. Nos últimos 10 anos, a Suzano 
removeu cerca de 80 milhões de tCo2e da atmosfera, já descontadas as emissões no mesmo período, o que gerou 
emissões líquidas negativas, contribuindo para a redução da concentração de GEE na atmosfera. A análise sobre a 
performance climática da empresa deve ser feita pelas emissões líquidas (emissões e remoções), tal como se avalia 
o cumprimento de compromissos internacionais do Acordo de Paris. Afinal, para se alcançar a meta global (abaixo 
de 2 C) será necessário reduzir emissões e aumentar as remoções de carbono. A Suzano tem trabalhado, institu-
cionalmente, para que haja melhorias nas plataformas de relato corporativo, e que sejam capazes de evidenciar, de 
maneira mais clara e objetiva, a performance climática integrada.

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*2
OPORTUNIDADE1

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO em conhecimen-
to e articulação com associações setoriais, movimentos e governos para minimizar o ris-
co de transição regulatório, além de investimentos em pesquisa e operações florestais e 
industriais visando menor dependência ao risco físico relacionado a secas extremas. 

*1 de transição e 1 físico

Motivo da variação (2017-2018): A variação foi em função do aumento de produção. Importante ressaltar que a intensidade (tonCO2e/ton 
produto) reduziu em 7% no mesmo período.
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tiCket log

Metas de redução de emissão

• Possui como meta global reduzir a intensidade das suas emissões (escopos 1 e 2) por metro quadrado em 

26% até 2022 e 52% até 2030 com base nas emissões do ano de 2013.

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim.

2016 2017 2018

626 564
384

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

A Ticket Log investiu US$1.320.681,46 entre 2018 e 2019 (até o momento) no desenvolvimento de 10 solu-
ções para uma economia de baixo carbono considerando o impacto interno e externo, a fim de mitigar ou 
adaptar-se às Mudanças Climáticas. Estima-se que essas iniciativas geraram uma redução de 14.158 tCO2e 
nas emissões, considerando sua operação e a cadeia de valor envolvida.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: eficiência energética em Serviços de construção redução de emis-
são de processos.

Preço Interno de carbono

Ainda não possui um preço interno de carbono. Considera questões relacionadas às Mudanças cli-
máticas em sua estratégia de negócio.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*3
OPORTUNIDADES3 US$ 1.320.681

Para gerir os riscos e/ou materializar as oportunidades, 
entre os anos de 2018 e 2019, a Ticket Log INvESTIU

*2 de transição e 1 físico

BOA PRÁTICA: Pioneira no mercado, a Ticket Log ao longo dos anos tem investido em inovação e tecno-
logia para o desenvolvimento de soluções voltadas a uma economia de baixo carbono em conformidade com 
sua estratégia de sustentabilidade global. Internamente, destaca-se a virtualização dos servidores através da 
tecnologia em nuvem, e para o mercado, foi trabalhado mais fortemente duas iniciativas: o Programa crédito 
de Carbono e a Plataforma compense. Com o Programa Crédito de Carbono, certificado pela VCS (Verified 
Carbon Standard), promove-se o comprometimento dos clientes com a troca do uso do combustível fóssil pelo 
renovável em suas frotas flex, gerando créditos de carbono no mercado voluntário.
E com a Plataforma Compense, um portal de compra e venda de créditos de carbono lançado em 2018, os 
clientes da Ticket Log são incentivados a fazerem ações de compensação de emissões de sua frota ou até 
mesmo de outras fontes de emissão.
Adicionalmente, há 9 anos a Ticket Log participa do programa Brasileiro GHG protocol, publicando voluntariamen-
te no Registro Público de Emissões seu inventário anual de Gases de Efeito Estufa. Devido ao reporte de todos os 
escopos e por ter seu inventário verificado por uma terceira parte independente, é reconhecida com o Selo Ouro.

Motivo da variação (2016 - 2017-2018): Outras atividades de redução de emissão
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vedaCit

Metas de redução de emissão

•	 Não foi reportada uma meta absoluta ou de intensidade

BOA PRÁTICA: A Vedacit implantou projetos de eficiência energética (listados abaixo) que consequen-
temente reduzem as emissões de GEE:
• Negociação para compra de eletricidade de fontes renováveis;
• Orientação interna para uso de etanol pela frota de veículos (viagens a negócio);
• Substituição de equipamentos do parque fabril de um dos sites da empresa para aumento da eficiência 

energética (em andamento);
• Uso de lâmpadas LED em todas as áreas de escritório.

2016 2017 2018

- -

1.945
Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Vedacit não reportou iniciativas de redução de emissões.
Vedacit não reportou investimentos em projetos de inovação de baixo-carbono.

Preço Interno de carbono

Vedacit ainda não possui um preço interno 
de carbono.

Vedacit ainda não inclui questões relacionadas às 
Mudanças climáticas em sua estratégia de negócio.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

Vedacit não reportou riscos associados às Mudanças Climáticas. Além disso, não reportou oportunidades asso-
ciadas às Mudanças Climáticas.

Motivo da variação (2017-2018): Primeiro ano de reporte
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vivo

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 50% nas emissões de Escopo 1 +2 (market-based) até 2025 com base nas 

emissões do ano 2015 e reduzir 70% das emissões até 2030 e ser carbono neutro até 2050;
 Aumentar o uso da energia renovável em 85% até 2025 e 100% até 2030;

•	 Meta de intensidade: Reduzir em 85% do consumo energético por unidade de tráfego até 2025
 Essa meta tem como métrica: %/unidade de tráfego

•	 É uma meta baseada em ciência? Sim, essa é uma meta baseada em ciência aprovada pela iniciativa.

2016 2017 2018

-

158.418
101.785

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação

Vivo investiu em 2 iniciativa(s) para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essa(s) iniciativa(s) causou(a-
ram) uma redução nas emissões de 70%.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: Fugitive emissions reductions e low-carbon energy purchase.

Preço Interno de carbono

Vivo ainda não possui um preço in-
terno de carbono.

Vivo já inclui questões relacionadas às Mudanças climáticas 
em sua estratégia de negócio. Para isso, utiliza análise de 
cenários climáticos para embasar sua tomada de decisão.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

RISCOS*3
OPORTUNIDADES3
*1 de transição e 2 físico(s)

BOA PRÁTICA: A Telefônica trabalha com um Plano de eficiência energética: realizamos troca de equi-
pamentos de refrigeração a água por modelos a seco, instrução de compra de baixo carbono para priorizar 
equipamentos elétricos eficientes e ar condicionado com menor emissão de GEE. 
Também possuímos um compromisso global (metas) para redução de GEE e fazem parte do Bônus dos exe-
cutivos da empresa.
Em 2019 somos, 100% de energia renovável, atingindo a meta estabelecida 12 anos antes; 
Calculamos o nosso impacto positivo, onde o uso de nossos produtos e serviços evitou 119,5 mil toneladas 
de Co2e que seriam emitidos pelos clientes em 2017 e 120,9 em 2018.

Motivo da variação (2017-2018): Aumento no uso de energia renovável. Outras atividades de redução de emissão.



Como as empresas vêm contribuindo com o Acordo de Paris   |   Edição 201952

votorantim CimentoS

Metas de redução de emissão

•	 Meta absoluta: Reduzir 25% nas emissões de Escopo 1 até 2020 com base nas emissões do ano de 1990
•	 Meta de intensidade: Reduzir 25% nas emissões de Escopo 1 até 2020 com base nas emissões do 

ano de 1990. Essa meta tem como métrica: t CO2e / t cimento.
•	 É uma meta baseada em ciência? Não, porém lançamos junto com o setor o documento Cement 

Technology RoadMap Brazil, no qual existe um compromisso do setor de cimentos com metas até 2050 
alinhadas ao compromisso de 2ºC.

2016 2017 2018

13.489.127
12.469.700

13.038.247

Emissões (tCO2e)

Iniciativas em Mitigação & Investimento em inovação
A empresa investiu US$ 9.532.902 em 2 iniciativas para mitigar emissões em 2018. Estima-se que essas inicia-
tivas causaram uma redução nas emissões de 409.995 tCO2e.
Essas iniciativas foram nas seguintes áreas: investimentos em sistemas para aumentar a substituição de com-
bustíveis fósseis por resíduos e também em diferentes iniciativas de eficiência energética.
A Votorantim Cimentos está investindo em 2019 US$ 21.075.443 em 2 projetos de inovação de baixo-carbo-
no para mitigar ou adaptar-se a Mudanças Climáticas.

Preço Interno de carbono
Com o objetivo de estudar regulação de emissões, 
mudar comportamento interno; fomentar eficiên-
cia energética e investimentos de baixo carbono, 
além de identificar e aproveitar oportunidades de 
baixo carbono, a Votorantim Cimentos utiliza um 
preço interno de carbono de US$10 do tipo preço 
sombra aplicado ao escopo 1 e 2.

Votorantim Cimentos já inclui questões relacio-
nadas às Mudanças climáticas em sua estra-
tégia de negócio. Para isso, utiliza análise de 
cenários climáticos para embasar sua tomada 
de decisão. E, além disso, já possui um plano de 
transição para uma economia de baixo-carbono.

Estratégia de negócio e uso de cenários

Riscos e Oportunidades associados às Mudanças Climáticas

US$ 52.070.257
RISCOS DE TRANSIçãO3
OPORTUNIDADES3

Para gerir os riscos e/ou materializar oportunidades, está INvESTINDO

BOA PRÁTICA: A Votorantim Cimentos passou a aplicar um preço interno de carbono de US$10/tco2e nos 
principais projetos de CAPEX submetidos à aprovação. Ao considerar cenários futuros de regulação de carbono, tal 
avaliação permite uma visão de longo prazo para a viabilidade do investimento, evitando casos em que haja perda 
de valor no futuro ou antecipação de projetos com alto valor futuro. Serão investidos R$ 200 milhões em nossa fá-
brica de Pecém (CE), que passou por uma avaliação de impacto de carbono e mostrou-se atraente em um cenário de 
precificação de carbono. O projeto visa aumentar a capacidade de cimento de 800 mil ton da planta, usando escória 
e diminuindo em média 15% a emissão de CO2/t de cimento. Nossa fábrica em Primavera (PA) começou a usar resí-
duos de açaí para substituir parte do coque de petróleo importado. Os caroços (83% do volume da fruta) que outrora 
seriam destinados para aterros hoje são processados, preparados e armazenadas para gerarem energia. Em 2018, 
usamos 40 mil t de caroços de açaí, resultando em 14,3% de substituição térmica e diminuindo 48 mil t de co2/ano.

Motivo da variação (2017-2018): Aumento nas emissões industriais são devidas ao aumento de volume de cimento produzido no Brasil, as emis-
sões específicas foram reduzidas de 635 para 619 kgco2/ton cimento. Redução devido aumento do uso de combustíveis alternativos e biomassas.
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arCelormittal

BOA PRÁTICA: No Brasil, as unidades brasileiras da ArcelorMittal possuem uma relação histórica em 
relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Em 2005, a ArcelorMittal Tubarão foi a primeira indústria 
de aço de grande porte do mundo a registrar um projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): Co-
geração de energia elétrica com a recuperação do Gás de Aciaria LD. Em 2011, o segundo projeto MDL desta 
unidade foi registrado: Geração de Energia Elétrica em Coqueria Heat Recovery. Até 2017, ambos os projetos 
resultaram em créditos de redução de emissões de mais de 2,5 Mtco2e. A unidade de Tubarão, atualmente já 
autossuficiente no consumo de energia elétrica, está planejando a implantação de ISO 50.001 para intensificar 
e consolidar as práticas de eficiência energética em 2020.
Adicionalmente, no Brasil, a ArcelorMittal também faz uso da produção de aço por meio da rota do carvão ve-
getal, advindo de biomassa produzido em florestas sustentáveis com certificações FSC (Forest Stewardship 
Council). O carbono advindo da biomassa reflorestada tem caráter circular, gerando um aço que pode ter sua 
pegada de carbono considerada neutra.

Estratégia de negócio e uso de cenários

ArcelorMittal já inclui questões relacionadas às Mudanças climáticas em sua estratégia de negócio. O Relatório 
de Ação Climática (Climate Action Report) da ArcelorMittal, publicado em Maio de 2019, detalha a estratégia da 
ArcelorMittal para a transição para produção de aço com baixas emissões de carbono.  Reconhecendo que a 
baixa disponibilidade de sucata, torna essa rota de produção insuficiente para atender a demanda pelo uso de 
aço, diferentes possíveis rotas tecnológicas estão sendo avaliadas como potenciais soluções para possibilitar 
uma redução significativa da pegada de carbono da produção de aço, incluindo: usos circular de carbono, cap-
tura e armazenamento de carbono (CCS) e uso de hidrogênio produzido com energias limpas. 
A ArcelorMittal tem também trabalhado para fomentar a circularidade do aço nas etapas de uso: o programa 
Steligence busca avaliar soluções para otimizar a pegada de carbono na atividade de construção civil, e o pro-
grama S-in-motion trata do desenvolvimento de aços de alta resistência que permitem a redução de peso de 
veículos, reduzindo o consumo de combustíveis e energia em soluções de mobilidade. 

boaS PrátiCaS 

A seguir, para as empresas que reportaram apenas maneira global, abrimos o espaço para que apresen-
tem também seus casos de boas práticas no Brasil.
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SChneider eleCtriC

BOA PRÁTICA: Criamos uma solução integrada aplicando todo nosso expertise na criação de estraté-
gias de aquisição de energia com foco na descarbonização e  nossas próprias soluções de IOT e softwares 
analíticos para gestão de manufatura, automação industrial e predial, gestão de energia, além de realidade 
aumentada, aplicadas em nossas fábricas, centros de distribuição e escritórios, resultando em uma redução 
de aproximadamente 5% do consumo global de energia. Iniciamos um projeto de uso de veículos elétricos e bi-
cicletas em entregas urgentes e pequenas distâncias. O objetivo principal é a descarbonização das emissões 
relacionadas à entrega de produtos na região metroplitana de São Paulo. Desenvolvemos soluções de retrofit 
para que os produtos tenham sua vida útil extendida e serviços digitais de monitoramento de ativos para 
ampliar performance dos empreedimentos, prioritizar sua manutenção e otimizar o uso/ consumo de energia. 
Lançamos uma tecnologia de painéis de média tensão que elimina o uso do SF6. Sua adoção massiva pode 
gerar um impacto equivalente à remoção de 100 milhões de veículos a combustão das estradas, reduzindo 
cerca 350 milhões de toneladas de co2 equivalente por ano.

heineken nv

BOA PRÁTICA: Temos uma pegada de carbono diversificada, que abrange o uso de energia nas cerveja-
rias, no transporte de matérias-primas e mercadorias, nos pontos de venda, a refrigeração de bebidas, e por fim, 
nas embalagens. Na produção, temos metas globais até 2030 de atingir 70% de energia provindo de fontes re-
nováveis (elétrica e térmica), e de redução de 80% das nossas emissões. O Grupo HEINEKEN no Brasil inaugurou 
em 2019, o maior parque eólico próprio no mundo, em Acaraú (CE). Com capacidade de geração de 112 mil MWh, 
são 14 turbinas que devem gerar 33% da energia elétrica a ser consumida em nossas 15 cervejarias no Brasil. 
Foram investidos cerca de R$ 200 milhões que geram redução de emissão de 12mil toneladas de co2. No que 
tange a energia térmica, atualmente são 5 caldeiras de Biomassa implantadas e ainda em 2019 foram iniciadas 
as obras para implantação em Benevides (PA), com a previsão de chegar em 2023 com 100% de energia de ori-
gem renovável em nossas cervejarias, utilizando biomassa de cavaco de madeira de reflorestamento certificado. 
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veStaS Wind SyStemS a/S

BOA PRÁTICA: Desde 2010, a Vestas definiu metas para dois parâmetros essenciais para reduzir o impac-
to ambiental das turbinas eólicas: pegada de carbono e resíduos. A pegada de carbono do produto ao longo da 
vida de uma turbina eólica Vestas foi reduzida significativamente desde 2010. A meta atual é de uma redução de 
10% da pegada de carbono até 2020 a partir de uma linha de base de 6,60 gramas de CO2/kWh em 2017.
A meta atual para resíduos de produtos é de uma redução de 7% até 2020, em comparação com uma linha de 
base de 0,178 gramas de resíduos por kWh em 2017. O progresso é documentado quando novas versões de 
turbinas eólicas são lançadas. Cerca de 83-89% de uma turbina eólica Vestas é reciclável, dependendo do tipo 
de turbina. No caminho para alcançar o nível de reciclabilidade de 100%, os materiais compostos das lâminas 
são o maior componente ainda a ser reciclável. Para resolver este problema, a Vestas continua a trabalhar no 
projeto DreamWind (Designing Recyclable Advanced Materials for Wind Energy), que visa o desenvolvimento 
de novos materiais compostos sustentáveis para lâminas.

Shell

BOA PRÁTICA: A Shell está ajustando seus negócios para atender à mudança da demanda em diferen-
tes países, adaptando os produtos que oferece para atender às diferentes necessidades de seus clientes. 
Alcançar a nossa ambição de pegada de carbono líquida (Net Carbon Footprint) exige a evolução do nosso 
portfólio a médio e longo prazo. Como exemplos de oportunidades de negócios e soluções para gerenciar e 
reduzir as emissões de GEE: “Novas Energias” explora oportunidades emergentes ligadas à transição energé-
tica e investe naqueles em que acreditamos haver valor suficiente disponível. Até 2020, a Shell planeja investir 
globalmente de US$ 1 a 2 bilhões em média por ano, em novas energias (Novos Combustíveis e Energia). 
Espera-se que isso aumente para US$ 2-3 bilhões por ano de 2021 a 2025 em Energia; a escala de investimen-
to power está sujeita a ser o caminho certo para ser auto-financiado até 2030, com investimentos atingindo 
marcos financeiros acordados, e negócios de energia integrados on-stream trazendo retornos de 8-12%. Nós 
nos concentramos em novos combustíveis para o transporte, como biocombustíveis avançados, hidrogênio e 
carregamento de veículos elétricos a bateria; e energia, incluindo fontes de baixo carbono, como eólica e solar, 
bem como gás natural.
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E
ConCluSão

Estamos diante de um grande desafio, mas também da maior oportunidade do século, uma vez que uma 
nova economia pode surgir a partir de soluções que limitem a emissão e removam mais carbono da atmos-
fera. No relatório “Our Carbon Future”15, os especialistas da Volans argumentam que tais soluções ajudariam 
a preparar o caminho rumo a uma nova economia de caráter regenerativo, capaz de reverter a crise climática 
e, simultaneamente, gerar prosperidade econômica para as pessoas. Segundo eles, enfrentar este duplo 
desafio requer uma mudança radical na forma como usamos o carbono para criar valor econômico. Nessa 
nova economia, o carbono se torna uma métrica positiva de produtividade, abrindo espaço para uma série 
de inovações e oportunidades de negócios. 

Diante desse cenário, as empresas que atuam no Brasil devem avançar na integração das mudanças cli-
máticas à estratégia de negócio, em uma jornada que se inicia com um diagnóstico a partir da elaboração de 
um inventário de emissões, identificação de riscos e oportunidades, mensuração dos impactos financeiros, 
definição de objetivos e metas, bem como políticas ou compromissos públicos. 

Cada vez mais as organizações precisarão buscar a inovação no âmbito do modelo de negócios, se 
perguntando qual a natureza da sua atividade e quais as reais necessidades atendidas por seus produtos 
e serviços. E, assim, encontrar um modelo para que operem e prosperem ao mesmo tempo em que ajudam 
a endereçar grandes desafios da humanidade, sendo a crise climática a mais transversal e crônica deles. 

Isso requer ir além da eficiência durante a produção, sendo capaz de entender os impactos ao longo de 
todo o ciclo de vida dos produtos e serviços. Trata-se de um nível de demanda diferente em termos de de-
sempenho socioambiental. Para atingi-lo, as empresas devem refletir se as suas ações estão tendo escala 
no setor em que atuam e na economia como um todo. 

Esse desafio está bem traduzido no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 9: “construir infraestrutura 
resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e acelerar a inovação”. Assim, propõe-se que 
os negócios devem reduzir drasticamente as emissões de GEE de suas operações e encorajar seus fornece-
dores a fazerem o mesmo.

Os resultados deste relatório apontam uma justificativa empresarial clara para direcionar investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento de soluções para reduzir e capturar carbono da atmosfera. Combinada à 
tendência de redução da taxa referencial de juros no Brasil, há um cenário mais propício para investimentos 
dessa natureza. Essas soluções serão cada vez mais estratégicas para a competitividade de nações e em-
presas em rotas de descarbonização da economia. 

15 http://carbonproductivity.com/wp-content/uploads/Our-Carbon-Future-White-Paper.pdf
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Quando analisamos o perfil dos projetos de redução de emissões implementados pelas empresas, perce-
bemos uma predominância de projetos de eficiência energética (46%)  e redução de emissões em processo 
(22%). Além de medidas de eficiência energética, existem outras grandes áreas mapeadas no estudo do 
CEBDS “Oportunidades e Desafios das Metas da NDC Para o Setor Empresarial Brasileiro” ainda não estão 
sendo endereçadas, sobretudo aquelas que exigem maior articulação interssetorial e investimento16. 

Citamos como exemplo oportunidades relacionadas ao aproveitamento de resíduos como matéria-prima 
em outras linhas de produção e redesenho de processos e produtos visando uma economia circular, pode 
trazer grandes ganhos de receita no longo prazo.  

Destacamos também, oportunidades associadas à infraestrutura para uma indústria de baixo carbono, 
como a ampliação ao acesso de combustíveis menos carbono intensivos e a integração de modos de trans-
porte de carga, medidas que gerariam externalidades positivas a todo o setor privado. 

Somente o setor de transportes possui potencial de reduzir 2,05 bilhões de tCO2e, com custo total es-
timado de R$ 202 bilhões até 2050 (Borba et al., 2016)17. A mobilização desse volume de capital exigirá 
articulação entre o setor público e privado e novos instrumentos de captação (títulos verdes) e de regulação 
(precificação de carbono) podem contribuir para a internalização do custo do carbono na tomada de decisão 
de investimento privado, conforme apontou o estudo do CEBDS de 2017.

Além disso, há um esforço conjunto de entidades setoriais e reguladores do setor financeiro, reunidas 
no Laboratório de Inovação Financeira (LAB), para aumentar a oferta de crédito e investimento e mobilizar 
capital em escala para a transição para uma economia descarbonizada. 

Assim, compartilhamos algumas recomendações a fim de contribuir para fortalecer a resiliência e com-
petitividade dos negócios diante das transformações trazidas pela mudança do clima. São elas: 

1. Medir e reportar impactos financeiros (positivos e negativos) relacionados ao clima para assegurar 
a perenidade do negócio;

2. Fazer a gestão de emissões de gee de suas operações e encorajar seus fornecedores a fazerem o 
mesmo;

3. Direcionar investimentos de forma contínua na redução de emissões e desenvolvimento de soluções 
que contribuam para captura de carbono da atmosfera;

4. Fomentar parcerias para investimento na descarbonização da economia por meio do diálogo contí-
nuo entre pares, representantes de governo e legisladores para considerar questões climáticas no 
planejamento e investimento em áreas estratégicas como infraestrutura;

5. estabelecer metas de longo prazo e com base na ciência visando redução de emissões para contri-
buir com os objetivos do Acordo de Paris e, ao mesmo tempo, estimular a inovação para adaptar os 
negócios às transformações tecnológicas e de comportamento dos consumidores;

6. Buscar inovação no âmbito do modelo de negócio contribuindo para dar escala a soluções para rever-
ter a crise climática, tais como economia circular e/ou regenerativa, negócios baseados na biodiver-
sidade, soluções baseadas na natureza, etc).

16 http://biblioteca.cebds.org/oportunidades-desafios-metasndc
17 BORBA, B. S. M. C. et al (2016). Setor Transportes: Opções de Mitigações de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Setores-
Chave no Brasil. Niterói: Universidade Federal Fluminense, abr. 2016.
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anExo 1
lista de empresas que participaram do estudo

EMprEsa Setor

AES Tiete Energia SA Geração de energia renovável

Alcoa Corp. Fundição, refino e formação de metais

Ambev S.A Processamento de alimentos e bebidas

Anglo American Mineração de carvão

Azul Sa Transporte aéreo

B2W Companhia Global do Varejo Varejo discricionário

Banco Bradesco S/A Serviços financeiros

Banco BTG Pactual SA Serviços financeiros

Banco do Brasil S/A Serviços financeiros

Banco Santander Brasil Serviços financeiros

Barry Callebaut AG Processamento de alimentos e bebidas

Braskem S/A Produtos químicos

BRF S.A Processamento de alimentos e bebidas

Caixa Econômica Federal Serviços financeiros

Centrais Elétricas Brasileiras S/A (ELETROBRAS) Geração de energia térmica

Centrais Elétricas de Santa Catarina SA CELESC Geração de energia renovável

Cia Paranaense de Energia - COPEL Redes de concessionárias de energia

Cia Saneamento de Minas Gerais - COPASA Serviços não energéticos

Cia. Brasileira de Distribuicao (CBD)  
Grupo Pão de Açúcar

Varejo de conveniência

Cielo SA Serviços profissionais especializados

Companhia Energética Minas Gerais - CEMIG Geração de energia térmica

Corbion Processamento de alimentos e bebidas

COSAN S.A. Indústria e Comércio Processamento de petróleo e gás

CPFL Energia SA Geração de energia térmica

Duratex S/A Produtos de madeira e borracha

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A
Propriedade e desenvolvimento de terrenos e 
propriedades

Enel Distribuição São Paulo Redes de concessionárias de energia

Fleury S.A. Outros serviços
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Fuji Oil Holdings Inc. Processamento de alimentos e bebidas

Grupo Boticário Produtos químicos

Grupo CCR
Propriedade e desenvolvimento de terrenos e 
propriedades

Ingredion Incorporated Processamento de alimentos e bebidas

Itaú Unibanco Holding S.A. Serviços financeiros

Itausa Investimentos Itaú S.A. Serviços financeiros

Japan Tobacco Inc. Tabaco

JBS S.A Processamento de alimentos e bebidas

Klabin S/A Produtos e embalagens de papel

Light SA Redes de concessionárias de energia

Lojas Americanas S/A Varejo discricionário

Lojas Renner S.A. Varejo discricionário

Marfrig Global Foods S/A Criação de peixes e animais

MRV Engenharia e Participações Construção

Natura Cosméticos SA Produtos químicos

Neoenergia Geração de energia térmica

Oi S.A Serviços de mídia, telecomunicações e data center

Philip Morris International Tabaco

Raia Drogasil SA Varejo de conveniência

Raizen Comércio, atacado, distribuição, aluguel e leasing

Rio Paranapanema Energia S.A. Geração de energia renovável

Sul América S/A Serviços financeiros

Suzano S.A. Produtos de Papel & Embalagens

Telefonica Brasil S.A. (vivo) Serviços de mídia, telecomunicações e data center

Ticket log Serviços comerciais e de consumo

Tim Participacões S.A. Serviços de mídia, telecomunicações e data center

Ultrapar Participações S/A Produtos químicos

Valid Soluções S.A. Serviços de impressão e publicação

Vedacit Produtos químicos

Via Varejo Varejo discricionário

Votorantim Cimentos Cimento e concreto

Weg S/A Máquinas motorizadas
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anExo 2
QUeStõeS UtilizADAS no eStUDo 

reFerênciA QUeStão

C2.3a
Forneça detalhes dos riscos identificados com potencial para causar um impacto 
financeiro ou estratégico considerável em seus negócios.

C2.4a
Forneça detalhes das oportunidades identificadas com potencial para causar um impacto 
financeiro ou estratégico considerável em seus negócios.

C3.1 As questões relacionadas ao clima estão integradas em sua estratégia de negócios?

C3.1a
Sua organização usa a análise de cenários relacionados ao clima para informar sua 
estratégia de negócios?

C3.1b
Indique se a sua organização desenvolveu um plano de transição para uma economia 
com baixos níveis de carbono em apoio à estratégia de negócios de longo prazo.

C3.1d
Forneça detalhes do uso da análise de cenários relacionados ao clima por sua 
organização.

C3.1e
Divulgue detalhes do plano de transição para uma economia com baixos níveis de 
carbono de sua organização.

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

C4.1b
Forneça detalhes de suas metas de intensidade de emissões e do progresso em relação a 
essas metas

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.

C9.6
Divulgue os investimentos em tecnologias com baixos níveis de carbono de sua 
organização

C11.3 Sua organização usa um preço interno do carbono?
C11.3a Forneça detalhes de como sua organização usa um preço interno do carbono.
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anExo 3
gloSSário 

Emissões Fugitivas: emissões de gases de efeito estufa que ocorrem devido a vazamentos e outras libera-
ções 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 vinculadas 
a cadeia de valor.

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

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 aque-
cimento 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 emissões 
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 frequente-
mente 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 ris-
cos 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 recursos 
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 ba-
seadas 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.



Patrocínio:


