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CARTA DA PRESIDENTE

“BIODIVERSIDADE PARA
MUDAR O MUNDO!”

A

ssim começava o livro1, lançado em 2006, fruto da
parceria entre o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), a TNC
(The Nature Conservancy) e o IEB (Instituto Internacional de
Educação do Brasil) e apresentado na 8ª Conferência das Partes
(COP 8), realizada em Curitiba no mesmo ano, que menciona
pela primeira vez em suas decisões a necessidade iminente
do envolvimento do setor empresarial com a conservação da
biodiversidade. Essa tendência foi se fortalecendo, e culminou
com a decisão da COP 10, em Nagoya (2010), que estimulou o
estabelecimento de iniciativas nacionais e regionais de negócios e biodiversidade, por meio da facilitação de um fórum de
diálogo entre governos, negócios e outros stakeholders com
foco no âmbito global.
O CEBDS, que acompanha esta agenda desde 1998, ano em
que foi criada a Câmara Temática de Biodiversidade, participou
deste processo e acompanha com atenção o reconhecimento
do papel do setor empresarial para o atingimento das metas
globais de Biodiversidade, assim como o fortalecimento de
parcerias multissetoriais.
Hoje, o tema já é reconhecido como um dos cinco principais
riscos para a economia, como ficou evidenciado nos dois
últimos Global Risks Report (2020 e 2021), do WEF (World
Economic Forum). Todos os negócios dependem fortemente da
biodiversidade, bem como das funções e serviços ecossistêmicos que são sustentados por ela.

Biodiversidade: é para comer, vestir ou para passar no cabelo?: para mudar o mundo!. Editora
Peirópolis, 2006.
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Como as empresas vem
vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

O presente documento, fruto da parceria com o CDP, organiza e detalha as informações coletadas com o intuito de dar
maior visibilidade ao que está sendo realizado pelas empresas
brasileiras, dos mais diversos setores, e o quanto elas já estão
comprometidas com o tema, seja em termos de identificação e
gestão de impactos, recuperação e proteção de áreas naturais
ou atuando junto às cadeias de valor.
Após duas COPs (13ª em Cancun e 14ª no Egito) que tiveram
decisões2 importantes com relação à integração do tema em
diferentes setores, reforçamos que a conservação da biodiversidade deve andar em paralelo com os outros dois objetivos da
CDB: Uso sustentável e repartição de benefícios. Eles se complementam para garantir a capacidade dos ecossistemas de
prestarem serviços essenciais para o bem estar humano e para
os negócios.
Estamos certos de que as empresas que antecipadamente percebem a necessidade da mensuração do seu impacto e da sua
dependência dos serviços ambientais e têm estratégias claras
para utilizá-los da melhor maneira possível estão em vantagem
competitiva em relação às demais.

2

CBD/COP/DEC/XIII/3 e CBD/COP/DEC/14/3

CEBDS
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SUMÁRIO
EXECUTIVO

A

biodiversidade e os ecossistemas terrestres encontram-se em declínio em escala global, o que
representa altos riscos de encarar mudanças globais
impactantes para a vida no planeta.1 Dessa forma, é urgente
que todos os setores da sociedade, incluindo o setor empresarial, exposto a diversos riscos relacionados a perda de biodiversidade2 , encontrem mecanismos para mensurar seus impactos
sobre os recursos naturais. Nesse contexto, em uma parceria
entre o CDP e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o presente estudo tem como
objetivo compreender os esforços e contribuições de empresas
brasileiras para reduzir pressões diretas e melhorar a conservação da biodiversidade, mapeando o estado atual da gestão e
estabelecimento de metas por essas empresas.

1

Towards nature-positive business, UNEP, 2020

2

Nature Risk Rising 2020, WEF
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O relatório reúne informações sobre 28 empresas associadas ao CEBDS, reportadas por
meio de um questionário em plataforma online
e do acesso a bases públicas. Os data points
analisados foram compilados com base em
questões dos frameworks Global Reporting Initiative (GRI), Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3) e Dow Jones Sustainability
Index (DJSI).
Nesta seção, são resumidas as principais informações encontradas na condução das análises
deste estudo, buscando fornecer um retrato
das principais ações das empresas analisadas

para o uso sustentável e a gestão sobre a biodiversidade.
Por fim, os principais desafios encontrados
pelas empresas estão associados a dificuldades
de mensuração e monetização de impactos
sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Nesse sentido, a adoção de iniciativas para
aumentar a transparência de ações de gestão
será importante para apresentar o desempenho
das empresas e, dessa forma, demonstrar o
papel dessas corporações na contribuição com
esforços globais de mitigação de impactos sobre
a biodiversidade.

RETRATO DAS EMPRESAS ANALISADAS
•

20% das empresas analisadas pelo Estudo representam o setor de Energia Elétrica

•

Entre as empresas respondentes, 92% afirmam identificar áreas ocupa as, afetadas ou
protegidas por ações próprias ou em parceria

•

36% de todas as operações mapeadas estão concentradas nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo

•

Grande parte das unidades operacionais mapeadas pelas empresas respondentes são
destinadas a produção

POLÍTICAS CORPORATIVAS RELACIONADAS
À BIODIVERSIDADE
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•

Entre as empresas respondentes, 92% adotam políticas corporativas que incluem
questões relacionadas a biodiversidade

•

A identificação de impactos significativos sobre a biodiversidade, positivos ou negativos, é feita por 92% das empresas respondentes

•

Para gerir os impactos negativos mapeados no estudo, 75% dessas empresas adotam
ações para recuperar ou proteger áreas; e 58% fazem o monitoramento periódico de
fauna ou flora

Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

PROCESSOS DE GESTÃO SOBRE A
BIODIVERSIDADE
•

93% das empresas respondentes implementaram processos ou ações de recuperação
de áreas degradadas

•

Nos últimos cinco anos, essas ações resultaram em mais de 300 mil hectares de áreas
em processo de recuperação

•

Ainda, 93% das respondentes reportaram a manutenção de Áreas Protegidas (RPPN,
APP, RL etc.)

•

Somando mais de 15 milhões de hectares, a maioria das empresas possui áreas protegidas no Cerrado (85%) e na Mata Atlântica (85%)

CADEIAS DE SUPRIMENTOS E BIODIVERSIDADE
•

Entre as empresas respondentes, 80% adotam ações junto à cadeia de suprimentos
para melhorar o desempenho ambiental

•

A exigência de conformidade legal é a prática mais incidente entre as empresas, adotada por 83% das respondentes

•

67% das empresas desenvolvem ações voltadas ao consumidor visando o consumo ou
uso sustentável de seus produtos ou serviços

•

90% dessas ações estão relacionadas as alternativas pós-consumo, como as políticas
de logística reversa

CEBDS
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INTRODUÇÃO

E

ntende-se por diversidade biológica ou biodiversidade a variabilidade de organismos vivos
em diferentes ecossistemas. Essa diversidade
é responsável pela provisão de inúmeros benefícios e
serviços que sustentam a vida na Terra3. Nesse mesmo
passo, a vida humana em sociedade e suas atividades
econômicas possuem uma dependência fundamental
sobre a biodiversidade.

Segundo o Fórum Econômico Mundial (WEF)4, a perda
de biodiversidade e o colapso de ecossistemas estão
entre os cinco principais e mais prováveis riscos para a
economia nos próximos 10 anos. Calcula-se que cerca de
44 trilhões de dólares da geração de valor econômico –
metade do PIB global – são dependentes de serviços providos pela natureza e, portanto, expostos à sua perda5.
Dessa forma, é urgente a tomada de ações para deixar
o cenário business as usual para trás e trazer mudanças
para a forma de fazer negócios.
3

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)

4

The Global Risks Report 2020, WEF

5

Nature Risk Rising 2020, WEF
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Inspirados na dimensão e importância desses
impactos, que já são debatidos há muito tempo,
diferentes movimentos globais foram criados
buscando trilhar caminhos para o desenvolvimento econômico conectado à fundamentos
ecológicos. Entre esses movimentos, está a
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
– um tratado que foi celebrado entre os países
membros das Nações Unidas (ONU) visando
a criação de compromissos relacionados ao
meio ambiente e a biodiversidade6. A referida Convenção, estabelecida pela Eco-927, em
1992, vem construindo metas específicas para
garantir o rumo certo para esses compromissos,
das quais fazem parte as Metas de Aichi8, que
trouxeram um plano estratégico para implementação de 2011 até 2020; e o Marco Global
Pós-20209, a ser estabelecido na 15ª Conferência das Partes da CDB, trazendo um novo
alinhamento global sobre metas relacionadas a
biodiversidade para o período pós-2020.
Também no âmbito da ONU, a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável traz em sua diretriz um conjunto de 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)10. Dentre esses, o
ODS 14 compreende a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável e
o ODS 15 compreende a proteção, a recuperação
e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
além da gestão sustentável das florestas e reversão de perdas da biodiversidade11.

frente a diferentes stakeholders, incluindo investidores e consumidores, criando
mais oportunidades de colaboração13.
Para que seja possível mitigar impactos
sobre a natureza e a biodiversidade, é
preciso que existam metas mensuráveis,
factíveis e com prazos estabelecidos.
Para isso, se faz necessário se estabelecer processos de avaliação e mensuração, que permitam estimar os impactos
da cadeia de valor e a dependência dos
negócios à biodiversidade14. Ao mensurar esses impactos, é possível que as
empresas monitorem seu desempenho
em relação à biodiversidade e, consequentemente, promovam a divulgação
dessas práticas de gestão à investidores
e grandes compradores, bem como para
outras partes interessadas15.
Pensando nos desafios para incluir a biodiversidade entre políticas e ações corporativas, este Estudo tem como objetivo
compreender os esforços e contribuições
das empresas brasileiras para reduzir
pressões diretas sobre a biodiversidade e
melhorar ações para a sua conservação.
Resultado da parceria entre o CDP e o
Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS),
o estudo busca mapear o estado atual da
gestão e o estabelecimento de metas por
essas empresas.

A iniciativa Science Based Targets (SBTi)12 surge
para fornecer um caminho e metas ambiciosas
para as empresas que ajudem a combater a
mudança do clima e a perda de ecossistemas
naturais. Ao mesmo passo, traçar essas metas
permite que as corporações estejam à frente
de atuais e futuros marcos políticos regulatórios, além de melhorar a imagem e a reputação
6

https://www.cbd.int/convention/guide/

7

Conferência Rio-92

8

https://www.cbd.int/sp/targets/

9

https://www.cbd.int/conferences/post2020
13

SBT Initial Guidance for Companies, 2020

11

https://sdgs.un.org/goals/goal15

14

SBT Initial Guidance for Companies, 2020

12

https://sciencebasedtargets.org/

15

Towards nature-positive business, UNEP, 2020
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14

https://sdgs.un.org/goals
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METODOLOGIA
Amostra de Empresas
Para as análises deste Estudo foram consideradas 30 empresas
associadas ao CEBDS, entre elas:
•

13 EMPRESAS que forneceram dados por meio de questionário

•

17 EMPRESAS das quais as informações foram acessadas
por meio de respostas disponíveis em bases públicas

13 empresas participantes do Estudo16
Ambev
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais
Eletrobras
Equinor Brasil
ERM
FURNAS Centrais Elétricas S. A.
Grupo Boticário
Neoenergia S.A.
Norflor Empreendimentos Agrícolas
Petróleo Brasileiro S.A.
Suzano S.A.
Vale
Votorantim Cimentos

16

A lista completa de empresas é apresentada no Anexo II deste documento.
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Coleta de dados e
análises
Buscando compreender as ações e contribuições corporativas para a conservação da
biodiversidade, foi elaborado um questionário
para facilitar a obtenção de informações de
interesse de cada empresa. O questionário tomou como base os frameworks: Global Reporting Initiative (GRI), Índice de Sustentabilidade
Empresarial da B3 (ISE B3) e Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
No total, foram reunidos 40 data points distribuídos em dez grupos de perguntas, sendo esses:
•

Políticas corporativas sobre questões de
biodiversidade

•

Compromisso ou metas públicas relacionadas a biodiversidade

•

Processos para identificar, avaliar e responder aos riscos e impactos relacionados a
biodiversidade

•

Identificação de impactos sobre a biodiversidade e ações de gestão sobre esses
impactos

•

Coleta de dados sobre a área ocupada/afetada pelas operações da empresa

•

Implementação de processos ou ações para
a proteção e recuperação de áreas (áreas
próprias ou em parceria)

•

Coleta de dados sobre as espécies ameaçadas e endêmicas nas áreas de propriedade
e/ou áreas protegidas pela empresa

•

Práticas relacionadas a melhoria do desempenho ambiental com a cadeia de suprimentos

•

Ações para o consumo/uso sustentável de
produtos ou serviços

•

Principais obstáculos e desafios para incluir
a biodiversidade na gestão corporativa

quantidade de dados possível, a coleta foi feita
por dois meios: (i) revisão de bases públicas; e
(ii) disponibilização do questionário por uma
plataforma online para obter respostas não
encontradas nas bases públicas.
A partir das informações obtidas, e considerando os grupos de perguntas e data points selecionados para o Estudo, foram criados indicadores
para facilitar a compilação das informações. Os
principais indicadores obtidos são apresentados
na Figura 1.
Todas as informações coletadas foram reunidas
em um banco de dados, no qual foi possível
realizar análises quantitativas e qualitativas.
As análises quantitativas foram expressas em
porcentagem e todos os resultados foram apresentados em gráficos, considerando o número
de respostas obtidas para cada indicador. O
tamanho da amostra ou número de respondentes – representado pelo valor “n” – variou entre
as análises e foi especificado próximo a cada
resultado ou gráfico apresentado.

A lista completa de perguntas em cada grupo
é apresentada no Anexo I. Para garantir maior
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Amostra de Empresas
Figura 1. Indicadores considerados pelo estudo, extraídos a partir das respostas das empresas aos
data points selecionados.
Polí�cas
corpora�vas
relacionadas a
biodiversidade

Processos para
iden�ﬁcação e
avaliação de
riscos

Iden�ﬁcação de
impactos sobre a
biodiversidade

Recuperação de
áreas degradadas

Gestão de
impactos sobre a
biodiversidade

Aderência ao
Cadastro
Ambiental Rural
(CAR)

Coleta de dados
sobre espécies
ameaçadas

Manutenção de
Áreas Protegidas

Biomas afetados e
preservados

Ações para o
consumo ou uso
sustentável de
seus produtos

Obstáculos para
incluir a
biodiversidade na
gestão corpora�va

Monitoramento do
desempenho
ambiental da cadeia
de suprimentos
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RETRATO DAS
EMPRESAS
ANALISADAS
Setores Representados
Considerando todas as empresas analisadas no estudo, a maioria pertence ao setor de energia elétrica, representado por 20%
delas. Em seguida, estão os setores de serviços financeiros,
serviços e metais e mineração, representados por 13%, 10% e
10% das empresas, respectivamente.

Gráfico 1. Empresas consideradas no estudo distribuídas por
setor (n=30).
Empresas por Setor
Energia Elétrica
Serviços financeiros
Serviços
Metais e mineração
Papel e silvicultura
Equipamentos Elétricos
Produtos de Uso Pessoal
Químico
Alimentos
Varejo
Água e saneamento
Aço
Cimento
Petróleo e Gás
0%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
5%

7%
7%
7%
7%

10%
10%

10%

13%

15%

20%

20%

25%
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do tanto áreas próprias como áreas de atividades em parceria (Gráfico 2).

Localização
das Unidades
Operacionais

Considerando esses locais mapeados, a maior
parte das unidades de operação (88%) está ligada a fase de produção, conforme informações
reportadas pelas empresas (Gráfico 3). Ainda,
51% das unidades são destinadas às operações
em escritório, 29% para extração e 24% para
fabricação.

Entre as empresas respondentes, 92% fazem a
coleta de informações sobre as áreas ocupadas
ou afetadas pelas operações da empresa, ou
áreas protegidas pelas empresas – consideran-

Gráfico 2. Empresas que identificam áreas próprias, ocupadas ou protegidas (n=13). [GRI 304-1]
Idenficação de áreas ocupadas,
afetadas ou protegidas
0%

8%

92%
Não

Sim

Não se aplica

Gráfico 3. Unidades operacionais das empresas por tipo de operação (n=59). [GRI 304-1]
Tipo de operação
Produção

88%

Escritório

51%

Extrava

29%

Fabricação

24%
0%

20

20%

40%

60%
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80%

100%

Quanto a localização das unidades operacionais,
considerando as empresas respondentes, 10%
das unidades mapeadas, estão localizadas fora
do Brasil, 10% no Estado da Bahia, 8% em Minas
Gerais, 8% no Pará e 8% no Estado de São Paulo. Nesses locais, estão concentradas 46% de

todas as unidades operacionais mapeadas pelo
estudo. No Gráfico 4, abaixo, são apresentadas
as unidades por tipo de operação conduzida em
cada Estado Brasileiro, considerando a proporção em relação a todas as unidades operacionais contabilizadas.

Gráfico 4. Localização das operações de áreas próprias ou arrendadas pelas empresas, por tipo de
operação (n=59). [GRI 304-1]
Tipo de operação por Estado
12%
10%
8%
6%
4%
2%

Extração

Fabricação

Produção

Santa Catarina (SC)

Piauí (PI)

Goiás (GO)

Distrito Federal (DF)

Ceará (CE)

Amazonas (AM)

Rio Grande do Norte (RN)

Paraíba (PB)

Mato Grosso do Sul (MS)

Mato Grosso (MT)

Maranhão (MA)

Espírito Santo (ES)

Rio de Janeiro (RJ)

Paraná (PR)

São Paulo (SP)

Pernambuco (PE)

Pará (PA)

Minas Gerais (MG)

Bahia (BA)

Fora do Brasil

0%

Escritório
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POLÍTICAS
CORPORATIVAS
RELACIONADAS À
BIODIVERSIDADE
Adoção de Políticas
Corporativas
A incorporação do tema biodiversidade entre políticas corporativas
é uma prática comum entre as empresas analisadas pelo estudo.
Dentre as empresas respondentes, 94% afirmam adotar políticas
corporativas que incluem questões relacionadas a biodiversidade
(Gráfico 5).
Essas empresas utilizam mecanismos para verificar o nível de
conhecimento ou comprometimento em relação às políticas internas sobre biodiversidade. Tais mecanismos diferem-se entre si
em relação a periodicidade de avaliação e forma de verificação. Os
diferentes mecanismos adotados pelas empresas são apresentados
no Gráfico 6.

CEBDS
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Gráfico 5. Adoção de políticas relacionadas a biodiversidade (n=17). [ISE B3 | AMB-A 1 | AMB-B 1
|AMB-C 1]
Adoção de polícas relacionadas a biodiversidade
0%

6%

94%
Sim

Não

Não se aplica

Gráfico 6. Estratégia de avaliação do conhecimento interno sobre a política (n=16). [ISE B3 | AMB-A 1
| AMB-B 1 |AMB-C 1]
Avaliação de conhecimento interno sobre a polí ca

Sem periodicidade ou
instrumento específicos

44%

Interna e periódica, com
instrumento específico

38%

Terceira parte ou interna e
verificada por terceira parte

19%
0%

A maioria das empresas (44%), considerando as
respostas a esta questão, adota avaliações internas e periódicas com base em instrumentos
específicos e sem a verificação de terceira parte
(Gráfico 6).

Identificação e
Avaliação de Riscos e
Impactos
Os serviços e benefícios providos pela natureza
contribuem não somente para o desenvolvimento de atividades econômicas, mas também

24

10%

20%

30%

40%

50%

para a manutenção de condições das quais a
vida humana e a sociedade dependem para sobreviver. Além da dependência desses recursos,
atividades comerciais geram impactos na natureza podendo criar riscos de mercado de ordem
regulatória, legal ou reputacional, entre outras
formas.17 Para viabilizar a tomada de ação para
conservação da biodiversidade, o mapeamento e a avaliação de possíveis riscos são passos
importantes para compreender o impacto de
operações e outras atividades.

17

Nature Risk Rising 2020, WEF
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Entre as empresas respondentes, 87% dispõem
de processos para identificar, avaliar e responder a riscos e impactos relacionados a biodiversidade (Gráfico 7). Entre essas empresas,
79% incorporam esses processos por meio da

avaliação e gerenciamento sistemático de riscos
ou impactos, enquanto 21% utilizam procedimentos estruturados e documentados para a
avaliação (Gráfico 8).

Gráfico 7. Empresas que possuem processos para identificação, avaliação e resposta a riscos ou impactos (n=16). [ISE B3 | AMB-A 18 | AMB-B 18 | AMB-C 15]
Processo de idenficação, avaliação e resposta aos
riscos ou impactos
0%

13%

87%
Sim

Não

Não se aplica

Gráfico 8. Tipo de processo adotado pelas empresas para identificação, avaliação e resposta a riscos
ou impactos (n=14). [ISE B3 | AMB-A 18 | AMB-B 18 | AMB-C 15]
Tipo de processo de idenficação e avaliação de impactos
Avalia e gerencia de forma
sistemáca

79%

Adota procedimentos estruturados
e documentados de avaliação

21%

0%

A fim de mapear os impactos potenciais das
operações, 83% das empresas respondentes
afirmam conduzir avaliações nos locais de operação ou terras sob gestão para determinação
do nível de importância da biodiversidade, con-

50%

100%

siderando os últimos cinco anos (Gráfico 9). No
total, considerando todas as respostas obtidas
(n=10) foram analisados 738 sítios, que somam
mais de 6 milhões de hectares.
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Gráfico 9. Avaliação do nível de importância da biodiversidade (n=12). [DJSI2.4.2]
Avaliação do nivel de importância da
biodiversidade
17%
0%

83%
Sim

Não

Não se aplica

Gráfico 10. Empresas que identificaram impactos sobre a biodiversidade (n=13). [GRI 304-2]
Idenficação de impactos sobre a
biodiversidade
0%

8%

92%
Sim

Não

Não se aplica

Dentre as empresas respondentes, 92% faz a
identificação de impactos positivos ou negativos
relacionados a biodiversidade (Gráfico 10). Entre os impactos negativos observados, os mais
incidentes entre as empresas respondentes
(n=12) foram a perda ou alteração de hábitats
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(citado por 50% das empresas), Impacto em
fauna ou flora (42%), alteração da paisagem
(25%) e redução da biodiversidade (25%).
Em relação aos impactos positivos, foram
citados pelas empresas a proteção e o moni-
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toramento de fauna e flora (8% das empresas
respondentes), provisão de água (8%) e recuperação de ambientes atingidos pelas operações
(8%). Uma vez que os impactos positivos foram
descritos por apenas uma pequena parte das
empresas, a observação e registro desses impactos é sugerida como um próximo passo para
a gestão da biodiversidade.

Entre as ações para a gestão dos impactos significativos identificados, a maioria das empresas (75%) descreveu medidas de recuperação
ou conservação de áreas. Também com alta
incidência, foi citado o monitoramento periódico de fauna ou flora (58%), o repovoamento
de fauna (25%) e condução de pesquisas em
biodiversidade (25%).

Gráfico 11. Ações das empresas para a gestão de impactos significativos identificados (n=12).
Ações de gestão sobre os impactos significavos
75%

Recuperação ou conservação de áreas
Monitoramento periódico de fauna ou
flora

58%

Repovoamento de fauna
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17%
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Por fim, quanto a observação da relação entre
negócios e serviços ecossistêmicos, 71% das
empresas respondentes reportou a adoção
de ações para identificação e avaliação – de
impactos ou dependência (Gráfico 12). Entre os
processos implementados para essa identificação, 100% das empresas respondentes reportou
fazer a identificação de riscos e oportunidades
relacionas aos serviços ecossistêmicos prioritários (Gráfico 13). Ainda, 40% das empresas
adota esse processo para mais de 90% de suas
unidades ou processos.

Metas e Compromissos Públicos
Entre as empresas respondentes, 77% reportou ter assumido algum compromisso ou meta
pública relacionada a biodiversidade (Gráfico 15).
Entre os critérios presentes nos tipos de compromissos ou metas adotados, os mais incidentes
são “sem perdas líquidas”, adotados por 40% das
empresas respondentes, e aplicação da hierarquia de mitigação – evitar, minimizar, restaurar e
compensar – adotada por 40% das empresas.

Quanto a avaliação de aspectos e impactos
ambientais das empresas, 81% das respondentes adota práticas de rotina, abrangendo todas
as suas instalações, processos, produtos e/ou
serviços (Gráfico 14).

É importante ressaltar que, no entanto, considerando as respostas obtidas para este estudo,
não está claro como essas metas e compromissos são abordados e contabilizadas.

Gráfico 12. Empresas que utilizam processos para identificação e avaliação da relação entre negócios
aos serviços ecossistêmicos (n=14). [ISE B3 | AMB-A 5 | AMB-B 5 | AMB-C 5]
Idenficação e avaliação das relações dos seus negócios
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Gráfico 13. Processos adotados para identificação e avaliação da relação entre negócios aos serviços
ecossistêmicos (n=10). [ISE B3 | AMB-A 5 | AMB-B 5 | AMB-C 5]
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Idenficação de riscos e oportunidades
relacionados aos serviços ecossistêmicos
prioritários

100%

Idenficação dos serviços ecossistêmicos
prioritários
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Gráfico 14. Abrangência da avaliação de aspectos e impactos em instalações, processos, produtos ou
serviços (n=16). [ISE B3 | AMB-A 6 | AMB-B 6 | AMB-C 6]
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Gráfico 15. Empresas que adotaram compromissos ou metas públicas (n=13). [DJSI 2.4.1]
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Gráfico 16. Tipo de compromisso ou meta adotados pelas empresas (n=10). [DJSI 2.4.1]
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PROCESSOS DE
GESTÃO SOBRE A
BIODIVERSIDADE
Ações para Gestão de
Impactos
Junto às crescentes e alarmantes perdas de biodiversidade registradas, também cresce a preocupação da sociedade como um todo
em relação a saúde dos ecossistemas dos quais dependem para a
sobrevivência. Essas preocupações aumentam a demanda sobre as
atividades comerciais em relação ao desempenho ambiental.
Decisões tomadas politicamente a nível global, por meio de acordos
internacionais, bem como a pressão de outros atores das cadeias de
valor, como investidores e instituições financeiras, exigem a transparência e tomada de ação das corporações para atender padrões
internacionais cada vez mais restritivos em relação à mitigação de
riscos sobre a biodiversidade.18
Considerando as análises deste estudo, 43% das empresas reportou
ações para promover a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Entre essas empresas, 92%
reportaram a adoção de iniciativas para a conservação ambiental
em propriedades próprias além das exigidas legalmente (Gráfico
17). Essas iniciativas envolvem o desenvolvimento, manutenção e
monitoramento de projetos relacionados a conservação de espécies
de fauna e flora nativos.
18
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Ainda entre essas empresas, 50% possuem
iniciativas para conservação ambiental em
propriedades de terceiros, por meio do financiamento de projetos de outras organizações.

Para 40% das empresas respondentes, as ações
adotadas envolvem o apoio a ações governamentais de conservação em unidades de conservação públicas ou privadas.

Gráfico 17. Ações das empresas relacionadas a conservação da biodiversidade (n=12). [ISE B3 | AMB-A 19 | AMB-B 19]
Ações relacionadas a conservação da
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Áreas Degradadas e
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Protegidas
Considerando as respostas das empresas sobre
a manutenção de atividades de recuperação,
93% das respondentes implementou processos
ou ações para a recuperação de áreas degradadas (Gráfico 18). No total, essas empresas
somam mais de 300 mil hectares de áreas recuperadas ou em processo de recuperação nos
últimos cinco anos. 19
Em relação ao bioma, a maior parte das áreas
em recuperação dessas empresas concentra-se
na Mata Atlântica (93%), no Cerrado (64%) e na
Amazônia (43%) – Gráfico 19.
19 O período de abrangência das ações de recuperação para cada empresa
variou de acordo com as respostas disponibilizadas nas bases públicas ou
fornecidas por meio das respostas ao questionário – considerando o período
máximo de até cinco anos.
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Gráfico 18. Empresas que possuem ações para recuperação ambiental (n=15). [GRI 304-3]
Empresas com ações para recuperação de áreas
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Gráfico 19. Localização das áreas recuperadas ou em recuperação em relação aos biomas brasileiros
(n=14). [GRI 304-3]
Biomas onde estão as áreas recuperadas
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O Estado de Minas Gerais concentra a maior
parte das áreas recuperadas ou em recuperação, correspondente a ações de 36% das empresas respondentes. Este é o Estado que também
concentra a maior parte dos sítios operacionais
das empresas respondentes, indicando uma
relação de proporção entre áreas utilizadas ou
impactadas e ações para recuperação ambiental. As ações de recuperação nos Estados de
São Paulo e Espírito Santo seguem esse ranking,
com cada estado concentrando 21% das áreas
em recuperação das empresas.
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Em relação a Áreas Protegidas, 93% das empresas respondentes reportou fazer a manutenção
de áreas como Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal (RL), ou outras categorias de proteção ou conservação (Gráfico 20).
No total, essas empresas protegem mais de 15
milhões de hectares, concentrando a maior parte das ações nos biomas Cerrado (85%), Mata
Atlântica (85%) e Amazônia (62%) – Gráfico 21.
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Gráfico 20. Empresas que possuem ações para proteção ou manutenção de Áreas Protegidas (n=14).
[GRI 304-3]
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Gráfico 21. Localização das Áreas Protegidas em relação aos biomas brasileiros (n=13). [GRI 304-3]
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Entre as empresas respondentes, 64% reportou
a manutenção de parcerias para proteção ou recuperação de áreas e hábitats distintos dos que
a organização supervisiona e já adota medidas
de proteção (Gráfico 22).
Segundo as respostas obtidas, essas parcerias
foram construídas junto a diferentes parceiros,
trazendo diferentes perspectivas sobre essas
ações. Foi observado que, em tratando-se do
tema biodiversidade, a aproximação a comuni-
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dades locais é extremamente relevante, uma
vez que serão as mais impactadas pelas atividades da empresa. Ao mesmo passo, o trabalho
conjunto com instituições que atuam localmente fornece o apoio necessário para a escolha
de ações contextualmente relevantes. Entre as
empresas respondentes, as principais fontes de
parcerias são Organizações Não-Governamentais (86%) e comunidades locais (71%), como
pode ser observado no Gráfico 23.
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Gráfico 22. Empresas com parcerias para proteção ou recuperação de hábitats (n=11). [GRI 304-3]
Empresas com parcerias para proteger
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Gráfico 23. Tipo de parceiros envolvidos nas ações para proteção ou recuperação de hábitats (n=7).
[GRI 304-3]
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Código Florestal
Brasileiro
Também como parte das ações para promover a
transparência de atividades aos diferentes atores da cadeia de valor, a conformidade à legislação florestal Brasileira é indispensável. Passada
quase uma década desde o Código Florestal, em
2012, a conformidade total das propriedades
rurais às suas normas torna-se, considerando
as dimensões brasileiros, um desafio que vem
sendo enfrentado pelas empresas. A inconfor-
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midade, em oposição, expõe as corporações à
riscos legais e reputacionais, podendo afetar
negativamente toda a cadeia de valor.
Considerando as respostas obtidas, 25% das
empresas possui 100% das propriedades rurais
de administração própria registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Para 25% das
empresas, entre 75% e 100% das propriedades
estão cadastradas. Ainda, 25% das mesmas não
possui propriedades passíveis de cadastramento. Para 25% das empresas, a avaliação sobre o
cadastro não são aplicáveis para suas unidades
próprias (Gráfico 24).
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Gráfico 24. Propriedades da companhia com inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (n=8). [ISE
B3 | AMB-A 37 | AMB-B 37]
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Gráfico 25. Propriedades de terceiros com inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (n=10). [ISE
B3 | AMB-A 38 | AMB-B 38]
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No caso das propriedades rurais de terceiros,
utilizadas pelas empresas em contratos de
arrendamento ou cessão, 25% das empresas
respondentes reportaram possuir 100% das
propriedades registradas no CAR (Gráfico 25).
Para 8% das empresas, entre 75% a 100% das
propriedades têm o registro; e para 8% das
empresas, menos de 50% das propriedades
de terceiros são registradas. Ainda, 33% das
empresas reportaram não possuir propriedades
passíveis de cadastro.
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Estudos sobre
Espécies Ameaçadas
e Endêmicas
Entre as empresas que responderam a este
tema, 92% reportou fazer a coleta de dados
sobre as espécies ameaçadas e endêmicas registradas nas áreas próprias ou áreas protegidas
pela empresa (Gráfico 26).
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No total, considerando as respostas dessas
empresas, foram reportadas 1.795 espécies20
com hábitats nas áreas operacionais que estão
descritas na Lista Vermelha da IUCN ou na lista
nacional de conservação. Entre essas espécies,
40% estão na categoria “Menos preocupante”
(Least Concern) e 28% na categoria “Vulnerável”
(Vulnerable) – Gráfico 27.

Considerando as respostas obtidas para este
data point, foi reportada a presença de 2.132
espécies endêmicas21 com hábitats em áreas
afetadas por operações das organizações e/ou
protegidas. Ainda, 60% dessas empresas relatou
não possuir essa informação contabilizada.

Gráfico 26. Empresas que identificam espécies
ameaçadas ou endêmicas (n=13). [GRI 304-4]
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Gráfico 27. Espécies identificadas pelas empresas por categoria da Lista Vermelha da IUCN
(n=1.795; considerando respostas de 11 empresas). [GRI 304-4]
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Total referente aos valores apresentados pelas empresas em relação a espécies registradas por categoria IUCN. Uma vez que não foram acessadas as
listas de espécies, o valor total envolve possíveis sobreposições. Em média,
foi reportado o registro de cerca de 90 espécies por respondente, sendo que
as empresas reportaram entre 2 e 665 espécies.

Considerando as respostas de 39% das empresas analisadas pelo estudo, os principais
desafios e obstáculos encontrados para incluir
a biodiversidade na gestão são apresentados
no Gráfico 28. De forma geral, os principais
desafios descritos estão relacionados a ausência de métodos definidos para mensuração e
quantificação de impactos, positivos ou negativos, sobre a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos. Ao mesmo passo, a ausência de
métodos para a monetização da dependência
desses ativos ambientais foi citada por 18% das
empresas.
De acordo com o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC),
uma grande diversidade de abordagens e
indicadores sobre biodiversidade estão disponíveis para o setor empresarial. No entanto,
devido à falta de padronização metodológica, as
atuais práticas de reporte das corporações são
limitadas e podem atingir escalas mais amplas.
Aumentando a transparência na mensuração de
impactos, será possível demonstrar o desempenho das empresas para a mitigação de impactos sobre a biodiversidade e sua conservação,
contribuindo com esforços globais.22

21
Total referente aos valores apresentados pelas empresas respondentes.
Uma vez que não foram acessadas as listas de espécies, o valor total envolve
possíveis sobreposições.
22
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Gráfico 28. Obstáculos e desafios citados pelas empresas em relação a inclusão da biodiversidade entre as políticas de gestão (n=11).
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CADEIAS DE
SUPRIMENTOS E
BIODIVERSIDADE
Monitoramento do
Desempenho Ambiental
A dependência dos negócios em relação aos recursos naturais está
ligada tanto aos impactos de atividades diretas como indiretas,
desenvolvidas ao longo das cadeias produtivas23. Dessa forma, mapear os impactos dessas atividades e o desempenho ambiental de
fornecedores é parte crucial para a definição de estratégias internas
e externas para a produção sustentável.
Entre as empresas respondentes, 80% adota práticas junto a cadeia
de suprimentos para a melhoria do desempenho ambiental (Gráfico
29). Considerando as respostas analisadas, a adoção dessas práticas
é diferente em relação à fornecedores críticos e não-críticos.
Entre as práticas adotadas por essas empresas, a exigência de
conformidade legal é a mais incidente, sendo adotada por 83%
dos fornecedores, tanto críticos como não críticos (Gráfico 30). Em
seguida, estão os programas de indução e programas de exigência
de melhoria do desempenho ambiental adotadas por 58% e 42%,
respectivamente, das empresas junto a fornecedores críticos.

23 Nature Risk Rising 2020, WEF
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Gráfico 29. Empresas que possuem ações para engajamento com a cadeia de suprimentos (n=15).
[ISE B3 | AMB-A 12 | AMB-B 12 | AMB-C 11]
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Gráfico 30. Tipo de prática adotada junto a fornecedores (n=12). [ISE B3 | AMB-A 12 | AMB-B 12
|AMB-C 11]
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produção das cadeias de suprimento, o interesse de consumidores finais é também um fator
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para regulação de atividades no mercado. De
forma geral, são notadas mudanças importantes
na opinião pública sobre o consumo, especialmente nas novas gerações. Essas mudanças
estão voltadas à consideração de fatores éticos
e ecológicos, despertando um crescente interesse sobre a origem e o impacto dos produtos
consumidos24.
24 Nature Risk Rising 2020, WEF
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Em relação ao uso sustentável de produtos, 67%
das empresas respondentes desenvolve ações
voltadas ao consumidor final para promover o
consumo e/ou uso sustentável de seus produtos
e/ou serviços (Gráfico 31).

(por exemplo, logística reversa) é a mais incidente entre as empresas, adotada por 90% das
respondentes (Gráfico 32). Ações para conscientização e orientação do consumidor final para o
uso sustentável (80%) ou uso seguro (70%) dos
produtos também foram mencionados pelas
empresas.

Entre as ações adotadas, a disponibilização de
alternativas sustentáveis pós-uso ou consumo

Gráfico 31. Empresas que possuem ações para o consumo ou uso sustentável de produtos ou serviços
(n=15). [ISE B3 | AMB-A 14 | AMB-B 14 |AMB-C 12]
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Gráfico 32. Tipo de ação para promover o consumo ou uso sustentável de produtos ou serviços
(n=10). [ISE B3 | AMB-A 14 | AMB-B 14 | AMB-C 12]
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CONCLUSÕES
DO ESTUDO

C

onsiderando as análises e reflexões a partir de todas as
respostas obtidas e informações coletadas, o presente
estudo traz as seguintes conclusões:

•

As empresas analisadas por este estudo demonstraram esforços
importantes para a manutenção da biodiversidade no âmbito
de suas atividades.

•

Apesar dos esforços e avanços observados nas últimas décadas,
estabelecer métricas para impactos sobre a biodiversidade continua sendo um desafio. Entre as empresas, 27% enxerga este
como sendo um obstáculo para a inclusão da biodiversidade em
seus processos de gestão.

•

Outro desafio importante está na monetização de impactos e
da dependência dos serviços ecossistêmicos em relação aos
negócios, citado por 18% das empresas respondentes. Essas
definições são importantes para levar o tema para níveis mais
altos de governança e pode contribuir na incorporação desses
custos ao longo da cadeia.

•

Engajamento amplo das empresas junto aos seus fornecedores
para conformidade plena à legislação ambiental tem se mostrado uma importante ferramenta para mapear riscos e oportunidades relacionadas a biodiversidade.

•

O reporte transparente de informações se mostra essencial
para visibilidade de impactos e oportunidades relacionadas a
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, sendo encorajada a
adoção desses esforços amplamente ao longo de toda a cadeia
de valor.

CEBDS
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ANEXO I – PERGUNTAS CONSIDERADAS PELO ESTUDO
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Referência

N.
Ref.

Questionário para Estudo CDP & CEBDS: “Como as empresas vêm contribuindo
para as metas globais de Biodiversidade”

1

A organização dispõe de uma política corporativa que inclui questões de biodiversidade?

1.a

Quais mecanismos são utilizados para verificação do nível de conhecimento e
comprometimento do público interno em relação à política?

2

A organização assumiu algum compromisso e/ou meta pública relacionado a
biodiversidade?

2.4.1

2.a

Selecione a opção que descreve seu compromisso/meta público(s)

2.4.1

3

A organização dispõe de um processo para identificar, avaliar e responder aos
riscos e impactos relacionados a biodiversidade?

3.a

Selecione a alternativa que descreve a situação da companhia com relação aos
impactos de suas atividades, produtos ou serviços sobre a biodiversidade

3.1

Nos últimos cinco anos, sua empresa avaliou seus locais para determinar que
nível de importância da biodiversidade existe na terra que está sob sua responsabilidade e que impactos potenciais suas operações podem ter sobre essa
biodiversidade?

2.4.2

3.1a

Nos últimos 5 anos, quantos locais foram avaliados e mapeados para a biodiversidade (Número de sites); e qual é a área total incluída para esses sítios (Hectares)?

2.4.2

3.2

A companhia identifica e avalia as relações (impactos e dependência) de seus
negócios com os serviços ecossistêmicos?

AMB-A 5

3.3

Qual a situação da companhia em relação à avaliação periódica de seus aspectos
e impactos ambientais?

AMB-A 6

4

A organização identificou impactos sobre a biodiversidade e possui ações de
gestão sobre esses impactos?

4.a

Descreva os impactos significativos que a empresa identificou, diretos e indiretos
positivos e negativos, sobre a biodiversidade em relação a:

4.b

Descreva as ações de gestão sobre os impactos significativos que a empresa
identificou sobre a Biodiversidade

5

A organização coleta dados sobre a área ocupada/afetada pelas operações da
empresa e a área protegida pela empresa (áreas próprias ou em parceria)?

5.a

Para cada unidade operacional própria, arrendada, manejada em, ou adjacente a
áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade fora das áreas protegidas, detalhe as seguintes informações: localização geográfica (estado) e tipo de
operação (escritório, fabricação ou produção, ou extrativa)

5.1

Nos últimos cinco anos, sua empresa avaliou seus locais para determinar que
nível de importância da biodiversidade existe na terra que está sob sua responsabilidade e que impactos potenciais suas operações podem ter sobre essa
biodiversidade?

2.4.2

5.1a

De forma geral, quantos locais são utilizados para atividades de produção,
extração ou plantio (Número de sites); e qual é a área total de terra desses sites
(Hectares)?

2.4.2

5.2

Qual a condição das propriedades rurais de terceiros e utilizadas pela companhia
(arrendamento, cessão ou outra forma de uso) em relação ao Cadastro Ambiental Rural (CAR)?

AMB-A
38

5.3

Qual a condição das propriedades rurais da companhia em relação ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR)?

AMB-A
37
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GRI

ISE B3

DJSI

AMB-A 1

AMB-A
18

304-2/b

304-1/a

Referência

N.
Ref.

Questionário para Estudo CDP & CEBDS: “Como as empresas vêm contribuindo
para as metas globais de Biodiversidade”

6

A empresa implementou processos e/ou ações de recuperação/restauração?

6.a

Área total nos últimos 5 anos (em hectares), localizações das áreas recuperadas/
restauradas (estado brasileiro ou fora do Brasil)

304-3/a

6.b

Em que bioma está a área recuperada? Marcar mais de uma opção, se necessário.

304-3/b

6.1

O sucesso da medida de restauração foi/é aprovado por profissionais externos e
independentes?

304-3/a

6.2

A empresa possui áreas protegidas (por exemplo, APP, RL, RPPN ou outras Áreas
Protegidas)?

304-3/a

6.2a

Área total (em hectares), localizações das áreas protegidas (estado brasileiro ou
fora do Brasil)

304-3/b

6.2b

Em que bioma está a área protegida? Marcar mais de uma opção, se necessário.

304-3/b

6.3

Existem parcerias de terceira parte para proteger ou restaurar áreas de hábitats
distintas das que a organização supervisionou e implementou restauração ou
medida de proteção?

304-3/b

6.3a

Por favor, indique o tipo de parceiro

7

A organização coleta dados sobre as espécies ameaçadas e endêmicas registradas
nas áreas de propriedade e protegidas pela empresa?

7.a

Reporte o número total de espécies da Lista Vermelha da IUCN e espécies da
lista nacional de conservação com habitats em áreas afetadas pelas operações da
organização, por nível de risco de extinção

304-4/a

7.1

Reporte o número total de espécies endêmicas com habitats em áreas afetadas
pelas operações da organização

304-4/a

7.2

Descreva os impactos significativos que a empresa identificou, diretos e indiretos
positivos e negativos, sobre espécies afetadas ameaçadas e/ou endêmicas

304-2/b

7.3

Indique quais as ações desenvolvidas pela companhia em prol da conservação e
uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos

8

A empresa tem práticas relacionadas a melhoria do desempenho ambiental com
a cadeia de suprimentos?

8.a

Indique as práticas da companhia relacionadas à melhoria do desempenho ambiental na cadeia de suprimentos

9

A organização realizou ações em relação ao consumo/uso sustentável de seus
produtos/serviços?

9.a

Quais as ações da companhia em relação ao consumo/uso sustentável de seus
produtos/serviços?

10

Descreva os principais obstáculos e desafios para incluir a biodiversidade em sua
gestão

GRI

ISE B3

DJSI

AMB-A
19

AMB-A
12

AMB-A
14
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ANEXO II – MAPA DE RESPOSTAS ANALISADAS
Empresa

1

1.a

2

2.a

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

-

Anglo American Brasil

-

-

-

-

Arcelor Mittal Brasil

-

-

-

-

Banco Bradesco S.A

-

-

-

-

Banco do Brasil

-

-

-

-

BANCO ITAÚ S/A

-

-

-

-

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-

-

-

-

Bayer

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Eletrobras

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Equinor Brasil

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

ERM

Questionário

-

Questionário

-

FURNAS Centrais Elétricas S. A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Grupo Boticário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Iguá Saneamento

-

-

-

-

Lojas Renner S.A.

Dado Público

Dado Público

-

-

NATURA COSMETICOS S/A.

Dado Público

Dado Público

-

-

Neoenergia S.A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas

Questionário

Questionário

Questionário

-

Petróleo Brasileiro S.A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Raízen Energia S.A

-

-

-

-

Schneider

-

-

-

-

SIEMENS LTDA.

-

-

-

-

Suzano S.A.

Questionário

Questionário

Questionário

-

Telefônica (Vivo)

Dado Público

Dado Público

-

-

Vale

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Votorantim Cimentos

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Alcoa Alumínio S.A.
Ambev

Braskem
BRK Ambiental
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Fonte de Informação por questão (1/4)

Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

3

3.a

3.1

3.1a

3.2

3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

-

-

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

-

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Dado Público

Dado Público

-

-

-

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário
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Empresa

4

4.a

4.b

5

Alcoa Alumínio S.A.

-

-

-

-

Ambev

-

-

-

-

Anglo American Brasil

-

-

-

-

Arcelor Mittal Brasil

-

-

-

-

Banco Bradesco S.A

-

-

-

-

Banco do Brasil

-

-

-

-

BANCO ITAÚ S/A

-

-

-

-

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-

-

-

-

Bayer

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais

Dado Público

Dado Público

Questionário/
Dado Público

Questionário

Eletrobras

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Equinor Brasil

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

ERM

Questionário

-

-

-

FURNAS Centrais Elétricas S. A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Grupo Boticário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Iguá Saneamento

-

-

-

-

Lojas Renner S.A.

-

-

-

-

NATURA COSMETICOS S/A.

-

-

-

-

Neoenergia S.A.

Questionário

-

Dado Público

Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Petróleo Brasileiro S.A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Raízen Energia S.A

-

-

-

-

Schneider

-

-

-

-

SIEMENS LTDA.

-

-

-

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

-

-

-

Vale

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Votorantim Cimentos

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Braskem
BRK Ambiental

Suzano S.A.
Telefônica (Vivo)
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Fonte de Informação por questão (2/4)

Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

5.a

5.1

5.1a

5.2

5.2a

5.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário
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Empresa

5.3a

6

6.a

6.b

Alcoa Alumínio S.A.

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Ambev

-

-

-

-

Anglo American Brasil

-

-

-

-

Arcelor Mittal Brasil

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Banco Bradesco S.A

-

-

-

-

Banco do Brasil

-

-

-

-

BANCO ITAÚ S/A

-

-

-

-

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-

-

-

-

Bayer

-

-

-

-

Dado Público

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Eletrobras

-

Questionário

Questionário

Questionário

Equinor Brasil

-

Questionário

-

-

ERM

-

-

-

-

FURNAS Centrais Elétricas S. A.

-

Questionário

Dado Público

Questionário

Grupo Boticário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Iguá Saneamento

-

-

-

-

Lojas Renner S.A.

-

-

-

-

NATURA COSMETICOS S/A.

Dado Público

-

-

-

Neoenergia S.A.

Questionário

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Dado Público

Questionário

Raízen Energia S.A

-

-

-

-

Schneider

-

-

-

-

SIEMENS LTDA.

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Questionário

Dado Público

Dado Público

Questionário

-

-

-

-

Vale

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Votorantim Cimentos

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Braskem
BRK Ambiental
Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais

Norflor Empreendimentos Agrícolas
Petróleo Brasileiro S.A.

Suzano S.A.
Telefônica (Vivo)
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Fonte de Informação por questão (3/4)

Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

6.1

6.2

6.2a

6.2b

6.3

6.3a

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

Dado Público

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

Questionário

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

-

-

Questionário

-

-

-

-

-

-

-

Questionário

Questionário

Dado Público

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

-

-

-

Dado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Questionário

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-

Questionário

Questionário

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Dado Público

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Questionário

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

-

-

-

-

-

-

Questionário

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

-
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Empresa

7

7.a

7.1

7.2

Alcoa Alumínio S.A.

-

-

-

-

Ambev

-

-

-

-

Anglo American Brasil

-

-

-

-

Arcelor Mittal Brasil

-

-

-

-

Banco Bradesco S.A

-

-

-

-

Banco do Brasil

-

-

-

-

BANCO ITAÚ S/A

-

-

-

-

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-

-

-

-

Bayer

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

-

-

-

-

-

-

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Eletrobras

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Equinor Brasil

Questionário

-

-

-

-

-

-

-

FURNAS Centrais Elétricas S. A.

Questionário

Dado Público

Questionário

Questionário

Grupo Boticário

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Iguá Saneamento

-

-

-

-

Lojas Renner S.A.

-

-

-

-

NATURA COSMETICOS S/A.

Dado Público

Dado Público

-

-

Neoenergia S.A.

Dado Público

Dado Público

Questionário

Dado Público

Norflor Empreendimentos Agrícolas

Questionário

Questionário

-

-

Petróleo Brasileiro S.A.

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Raízen Energia S.A

-

-

-

-

Schneider

-

-

-

-

SIEMENS LTDA.

-

-

-

-

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário/
Dado Público

-

-

-

-

Vale

Dado Público

Dado Público

Questionário

Questionário

Votorantim Cimentos

Questionário

Questionário

Questionário

Questionário

Braskem
BRK Ambiental

ERM

Suzano S.A.
Telefônica (Vivo)
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Fonte de Informação por questão (4/4)

Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

7.3

8

8.a

9

9.a

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?

Patrocínio:

