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O CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CEBDS) apresenta o seu resumo de atividades em 2021. 
Nesta publicação, elencamos nossas principais iniciativas durante o ano, 
os resultados obtidos e a análise de como elas contribuem para avançar as 
causas nas quais o CEBDS e suas associadas estão engajados. 

Todos os posicionamentos e ações de nossa agenda de trabalho foram 
pautados pelo nosso Conselho de Líderes, fórum formado pelos CEOs das 
grandes empresas associadas, que atuou fortemente em reuniões de 
advocacy junto a instâncias do Executivo e Legislativo, nos âmbitos Federal, 
Estadual e Municipal.

O ano começou de forma bastante intensa. Depois de um janeiro e fevereiro 
sombrios, marcados pelo pico de mortes causado pela variante delta do 
coronavírus no Brasil, a posse do novo presidente americano, Joe Biden, 
trouxe vários sinais positivos sobre as prioridades de seu governo - a 
questão climática e o retorno ao Acordo de Paris entre elas, dentro de um 
movimento maior para aproximar os Estados Unidos, novamente, da pauta 
da sustentabilidade.  Na ocasião, o CEBDS e suas associadas escreveram 
uma carta a Biden, reafirmando seus compromissos e a expectativa para 
com as políticas a serem adotadas por ele.

Ao mesmo tempo, uma nova mensagem anual aos investidores, como o CEO 
da Black Rock, Larry Fink, apontava a urgência da pauta climática: “risco 
climático é risco de investimento”.

As sinalizações externas positivas reforçaram a necessidade de agirmos de 
forma rápida, conectada e eficiente para garantir a posição do Brasil e a voz 
do setor empresarial no contexto do desenvolvimento sustentável. 

RESUMO DAS
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Lançamos nossa Visão 2050 totalmente revisada, nossa mais importante 
agenda com diretrizes para um futuro sustentável; trabalhamos para entregar 
uma proposta de mercado de carbono compulsório e doméstico, o Marco 
Regulatório do Mercado de Carbono; construímos com nossas associadas e 
parceiros posicionamentos sobre a neutralidade climática, licenciamento 
ambiental, e  sistemas alimentares, além do documento “Empresários pelo 
Clima”, apresentado na COP26, no qual as empresas apresentaram medidas 
para uma economia de baixo carbono e assumiram responsabilidades nessa 
transformação. 

Com os olhares do mundo inteiro direcionados à Amazônia, novamente sob 
ameaça das queimadas e do desmatamento ilegal, lançamos o Movimento 
Empresarial pela Amazônia, dando continuidade ao compromisso assumido 
em 2020. Durante o Sustentável 2021, dedicamos um dia inteiro de 
discussões somente a temas relacionados à conservação da floresta aliada 
ao desenvolvimento sustentável da economia da região.

Uma das principais novidades é que, neste ano, avançamos na consolidação 
da nossa teoria da mudança, isto é, na definição do que precisamos fazer 
para alcançar as transformações que desejamos. Definimos que nossas 
câmaras temáticas e a transversalidade entre elas são  o principal recurso do 
CEBDS para alcançar objetivos comuns entre nossas associadas. À medida 
que intensificamos a comunicação e a sinergia entre as CTs, amplificamos o 
conhecimento coletivo e a capacidade de influenciar processos. 

Esse modelo já apresentou bons resultados nos eventos internacionais que 
contaram com a participação do CEBDS – as COPs de Biodiversidade e de 
Clima e a Cúpula de Sistema Alimentares (UNFSS). Nossa expectativa é que, a 
partir de 2022, possamos lançar projetos que já tragam a transversalidade na 
sua concepção.

Ao concluirmos a redação deste relatório, tivemos a certeza, mais uma vez, de 
que 2021 foi um ano transformador, um ano voltado para a sustentabilidade 
e a diversidade, no qual combatemos fortemente o desmatamento ilegal da 
Amazônia, lutamos pela inclusão de mulheres em conselhos, enfrentamos 
o racismo e avançamos em muitas frentes, assim como resistimos a 
retrocessos em outras. É hora de olhar para a frente e impulsionar um futuro 
sustentável, inclusivo e resiliente.
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DESTAQUES DO ANO

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
O corpo técnico e os parceiros do CEBDS desenvolvem, periodicamente, 
estudos sobre temas relevantes para a agenda da sustentabilidade, 
contribuindo para avançar o conhecimento, as políticas e o 
engajamento da sociedade. 

NOVA VISÃO 2050
Em março, o CEBDS lançou, em conjunto com suas associadas, 
o estudo estratégico Visão 2050 – a nova agenda revisada para 
as empresas, com o objetivo de atualizar questões debatidas em 
2012, no contexto da conferência Rio+20, dividida em oito temas 
prioritários: Pessoas, Cidades, Economia Circular, Água e Saneamento, 
Biodiversidade, Alimentos, Energia e Finanças. 
Para isso, foram consultadas cerca de 4 mil pessoas, entre 
representantes de empresas, academia e a sociedade civil, em um 
processo que durou um ano. Entre as perguntas a serem respondidas, 
estavam questões como “as empresas estão no caminho certo?” e “as 
tendências apontadas para os temas se verificaram?”, além de inclusão 
de novos assuntos que hoje fazem parte da agenda de sustentabilidade. 
A nova Visão 2050 é uma iniciativa do CEBDS, em parceria com o 
WBCSD, que busca construir uma agenda de ações para garantir a 
sustentabilidade do planeta, com base no cenário atual, em onde 
estaremos em 2030 e o que precisa ser feito até 2050.

27 Publicações 

16 reuniões de CTs

06 reuniões do GT de Sistemas Alimentares

+ de 10 reuniões do GT Advocacy

+ de 50 eventos e workshops nacionais e internacionais

28 Novos associados

Lançamento da Visão 2050 

Estratégia de projetos até 2024
Forte atuação na COP 26 de Clima

Acompanhamento da 1ª COP remota: 1a parte da  COP15 de Biodiversidade

Atuação inédita no UN Food System Summit

Lançamento do Movimento Empresarial pela Amazônia
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METAS DE BIODIVERSIDADE
Também em março, o CEBDS lançou a publicação “Como as Empresas 
Vêm Contribuindo para as Metas Globais de Biodiversidade?”, 
voltado para compreender os esforços e contribuições das empresas 
brasileiras para reduzir pressões diretas e aumentar a conservação da 
biodiversidade por meio dos negócios.
Resultado de uma parceria com o CDP, o estudo reuniu informações 
sobre 28 companhias associadas ao CEBDS, reportadas por meio de 
um questionário em plataforma online e do acesso a bases públicas de 
informação, que traz um retrato do perfil e das políticas das empresas 
em relação à conservação da biodiversidade. O relatório mostra ainda 
os principais desafios encontrados pelas empresas em relação a 
dificuldades de mensuração e monetização de impactos sobre a 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos.

GUIAS
DO CEO
Durante o ano, 
foram lançados os 
Guias do CEO para 
a Transformação 
dos Sistemas 
Alimentares no 
Brasil e para a 
COP26.

NEUTRALIDADE CLIMÁTICA
Em abril, o CEBDS, juntamente com representantes de cerca de 30 
empresas, divulgou o posicionamento “Neutralidade Climática: Uma grande 
oportunidade”, que prevê metas de neutralidade climática para 2050.
O documento reitera que uma meta mais ambiciosa de neutralidade 
climática para 2050 trará ganhos ao Brasil em diversos segmentos: 
economia, com a geração de empregos verdes e investimentos 
crescentes em soluções de baixo carbono; comerciais, com poder 
de negociação mais sólido frente a seus principais competidores; 
ambientais, com incentivo à redução dos gases de efeito estufa (GEE); 
e reputacionais. O posicionamento foi endereçado aos Ministros do 
Meio Ambiente, Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, Relações 
Exteriores e Minas e Energia.
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POSICIONAMENTOS
Como representante do setor empresarial brasileiro, o CEBDS 
coordenou a construção de posicionamentos sobre temas relevantes 
para a pauta dos negócios, da sociedade e do desenvolvimento 
sustentável. Foram, ao todo, 5 posicionamentos, com destaque para: 

https://cebds.org/publicacoes/como-as-empresas-vem-contribuindo-para-as-metas-globais-de-biodiversidade/#.YbJKyNDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/como-as-empresas-vem-contribuindo-para-as-metas-globais-de-biodiversidade/#.YbJKyNDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-transformacao-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbJLCtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-transformacao-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbJLCtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-transformacao-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbJLCtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-transformacao-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbJLCtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-cop26/#.YbJLAtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/neutralidade-climatica-uma-grande-oportunidade/#.YbJOLdDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/neutralidade-climatica-uma-grande-oportunidade/#.YbJOLdDMLIU
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EMPRESÁRIOS PELO CLIMA
Em agosto, a presidente do CEBDS, Marina Grossi, apresentou ao 
presidente da COP26 em Glasgow, Alok Sharma, durante um evento em 
Brasília, o posicionamento “Empresários Pelo Clima”, que conta com 
assinaturas de mais de 100 representantes de empresas brasileiras.
No documento, criado a partir de uma iniciativa do Conselho de Líderes 
do CEBDS, ficou claro o comprometimento das empresas brasileiras com 
o cumprimento do artigo 6 do Acordo de Paris e com o esforço necessário 
para atingir a meta de limitar o aquecimento global em 2º C, até o fim do 
século, com a intenção de alcançar o objetivo mais ambicioso de 1,5º C.
Entre as propostas do documento, estavam, até 2030, a priorização da 
redução do desmatamento, criação de um mercado de carbono voluntário 
e regulado no Brasil e a ampliação da agricultura de baixo carbono, 
resultando no aumento da ambição da NDC brasileira e em potenciais 
ajustes correspondentes dentro da previsão do Artigo 6 do Acordo de Paris, 
assim como a ampliação do programa RenovaBio.

SISTEMAS ALIMENTARES 
Em maio, foi divulgado o “Posicionamento do Setor Empresarial sobre 
a Sustentabilidade dos Sistemas Alimentares no Brasil”, que além 
de nortear a pauta empresarial e do CEBDS a longo prazo, norteou a 
abordagem do tema na 1° Cúpula da ONU sobre Sistemas Alimentares (UN 
Food Systems Summit – UN FSS), realizada em setembro. 
O documento, assinado por 26 CEOs (entre associadas e instituições 
parceiras), foi apresentado pela Presidente do CEBDS, Marina Grossi, no 
Diálogo Nacional sobre Sistemas Alimentares do Itamaraty para o governo 
brasileiro e entidades internacionais. Os diálogos nacionais resultaram 
em um relatório que representou o posicionamento do Brasil na agenda 
de Sistemas Alimentares, entregue para ONU e utilizado para a Cúpula de 
Sistemas Alimentares.

CÂMARAS TEMÁTICAS 
As câmaras temáticas do CEBDS reúnem as associadas e nossas 
equipes temáticas para a reflexão e produção de conhecimento 
e posicionamento sobre algumas das principais agendas da 
sustentabilidade. 

ÁGUA
Lançamento do guia “Soluções de Co-otimização: Água e Agricultura 
- Lições da Índia para Segurança Hídrica e Casos Brasileiros”. Essa 
publicação sobre inteligência hídrica na agricultura tem o objetivo de 
aumentar o conhecimento de práticas sustentáveis na agricultura ao 
longo da cadeia de valor. Casos brasileiros também foram estudados com 
a finalidade de inspirar sua replicação e escalonamento. 

O projeto “Água de Reúso de Estação de Tratamento de Efluentes: 
Oportunidades e Riscos para o Setor Empresarial”, atualmente, está em 
andamento com a consultoria ERM. Em setembro, a CT se reuniu com 
membros do Ministério do Desenvolvimento Regional para apresentar 
propostas e preocupações das empresas em relação ao tema do reuso de 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

https://cebds.org/publicacoes/posicionamento-empresarios-pelo-clima/#.YbJOo9DMLIU
https://cebds.org/publicacoes/posicionamento-do-setor-empresarial-sobre-a-sustentabilidade-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/
https://cebds.org/publicacoes/posicionamento-do-setor-empresarial-sobre-a-sustentabilidade-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/05/cebds.org-solucoes-de-co-otimizacao-agua-e-agricultura-licoes-da-india-para-seguranca-hidrica-e-casos-brasileiros-cebds-aguaagricultura-rev4.pdf
https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/05/cebds.org-solucoes-de-co-otimizacao-agua-e-agricultura-licoes-da-india-para-seguranca-hidrica-e-casos-brasileiros-cebds-aguaagricultura-rev4.pdf
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BIODIVERSIDADE
O evento exclusivo para associadas “Experiências sobre Metodologias de 
Cálculo de Não Perda Líquida/Impacto Líquido Positivo em Biodiversidade em 
Empresas”, ocorrido em fevereiro, trouxe casos como os da Vale, Schneider e 
Votorantim Cimentos para incentivar trocas de experiências. 
Foi realizado o “Workshop Compromisso Biodiversidade - Diretrizes e 
Atualização”, em abril, para autoavaliação conjunta, troca de experiências e 
estabelecimento de diretrizes mais precisas para as respostas das diferentes 
metas. O resultado foi a elaboração das Diretrizes de Autodeclaração e posterior 
publicação, com resultados das empresas signatárias do Compromisso 
Empresarial Brasileiro para a Biodiversidade e sua relação com as metas globais 
de Biodiversidades propostas dentro do contexto da CDB.
Em novembro, o CEBDS reuniu representantes do governo brasileiro, a 
comunidade empresarial e instituições financeiras para o debate “Chegando 
a um acordo global pós-2020 transformador: Meios de Implementação para se 
atingir a ambição”.
O CEBDS se tornou membro oficial da TNFD (Taskforce on Nature-Related 
Financial Disclosures).

CLIMA
Ao longo do primeiro semestre, foram realizados Workshops Técnicos sobre o 
Marco Regulatório de Mercado de Carbono com os temas: uso de offsets, sistema 
de relato de emissões, mecanismos de estabilidade de preços e plataformas de 
comercialização.
Houve a conclusão dos trabalhos do grupo Frente de Eficiência Energética, 
iniciativa do CEBDS junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
com o objetivo de engajar a cadeia de fornecedores das empresas associadas.
Foram lançados quatro podcasts sobre o Mercado de Carbono com os temas Net 
Zero, Mercado de Carbono Regulado e Artigo 6º do Acordo de Paris, Mercado de 
Carbono Voluntário e Jornada Empresarial de Descarbonização.
Foram promovidos os workshops TCFD - Metas e Métricas, Gestão de Riscos 
e Oportunidades, Estratégia Climática, Governança Climática e Reporte e 
Transparência.
Lançamento da Nota Técnica sobre o Artigo 6º.
Reunião com as empresas associadas para a apresentação do Sistema 
Estadual de Registro de Compensações de Emissões de Gases de Efeito Estufa, 
em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
Lançamento do Guia de CEO para a COP26.
Participação do CEBDS em 17 eventos na COP26 em Glasgow.
Lançamento do estudo “Como as empresas vêm contribuindo para a 
Neutralidade Climática - 3ª Edição” , em parceria com as consultorias Proactiva 
e Agroicone.
Lançamento do sumário executivo sobre TCFD, baseado nos workshops que 
ocorreram entre agosto e setembro, em parceria com a Resultante.
Participação na Consulta Pública sobre a Minuta do Projeto de Lei do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, com submissão de contribuições 
do CEBDS em parceria com as nossas associadas.

FINANÇAS
O CEBDS contribuiu na elaboração de um curso de capacitação em TCFD junto a outros 
membros do Subgrupo Gestão de Riscos Climáticos do LAB de Inovação Financeira. 

https://cebds.org/publicacoes/como-as-empresas-brasileiras-vem-contribuindo-para-as-metas-globais-de-biodiversidade/#.YbECdtDMLIU
https://cebds.org/ibnbio/o-compromisso/
https://cebds.org/ibnbio/o-compromisso/
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SOCIAL
O CEBDS publicou seu Banco de imagens da Sustentabilidade. O projeto 
teve o apoio de empresas associadas e disponibiliza gratuitamente 
imagens em alta resolução em cinco diferentes categorias: corporativas, 
diversidade, indústria, natureza e impacto social.

Realização do evento exclusivo para associadas “Consulta Livre Prévia e 
Informada - Entendimentos e Procedimentos”, em fevereiro.

Ao longo do ano, foram realizados 4 Workshops em Direitos Humanos, em 
parceria com WBCSD e GBI (Global Business Initiative on Human Rights), 
onde foram apresentados e discutidos temas como: a próxima lei sobre 
diligência devida obrigatória em direitos humanos da União Europeia e 
como as empresas brasileiras podem se planejar para seus impactos, 
exercícios hipotéticos sobre casos de violação de direitos humanos em 
diferentes relações de negócios, gestão de riscos de direitos humanos e 
as respostas à crise climática, as principais normas e leis emergentes que 
se esperam dos negócios  e as práticas de negócios emergentes, com foco 
na transição energética e resiliência agrícola. 

Finalizando o ano, foi realizada em novembro a “Oficina Ferramentas de 
Gestão Empresarial em Direitos Humanos”, que apresentou o atual cenário 
nacional e perspectivas futuras relacionadas a empresas e Direitos 
Humanos.

GT SISTEMAS ALIMENTARES
Única organização empresarial brasileira a acompanhar e atuar no 1o 
UN FSS desde 2020. O CEBDS conseguiu entregas importantes em 2021, 
como; a realização de Diálogo Independente para a Cúpula, com EMBRAPA 
e associadas, sobre como escalonar soluções transformadoras para os 
sistemas alimentares; a participação em evento no Pré UN FSS e espaço 
para  evento paralelo no UN FSS sobre como o setor empresarial está se 
engajando com a agenda de sistemas alimentares, com participação da 
Marina Grossi e empresas associadas e divulgação em matéria exclusiva 
no Estadão.

Os representantes do GT e do CEBDS participaram de inúmeros, como 
o World Food Day das Américas, organizado pelo Food Tech Hub e os 
Diálogos Nacionais para o UN FSS, organizados pelo MRE.

Além de 2 publicações (Posicionamento e Guia do CEO), o GT produziu 
uma série de 4 episódios sobre sistemas alimentares, inaugurando o  
podcast CEBDS Sustentável.

O trabalho do GT e o crescimento da Agenda de Sistemas Alimentares no 
Brasil e no mundo, foi retratado no Relatório sobre Sistemas Alimentares, 
disponível no site do CEBDS.

INICIATIVAS CONJUNTAS
A Roda de Conversa sobre Soluções Baseadas na Natureza reuniu as CTs Água, Clima e Biodiversidade 
do CEBDS, para o lançamento do e-book Soluções baseadas na Natureza para os Negócios. 

Em setembro, as CTs, GTs e associadas se reuniram para mais uma Roda de Conversa, desta vez com 
o objetivo de apresentar o planejamento de longo prazo do CEBDS e os projetos para 2022 aprovados 
pelas Câmaras Temáticas.

https://cebds.org/banco-de-imagens-da-sustentabilidade/
https://cebds.org/publicacoes/un-food-system-summit-dialogo-escala-solucoes-transformadoras-sistema-alimentar-brasileiro/#.YbEVWdDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/posicionamento-do-setor-empresarial-sobre-a-sustentabilidade-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbEVAtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-transformacao-dos-sistemas-alimentares-no-brasil/#.YbEVCdDMLIU
https://anchor.fm/cebds
https://cebds.org/publicacoes/sbn-para-os-negocios/#.YbEVpdDMLIU
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EVENTOS GLOBAIS 
O CEBDS representou o empresariado brasileiro nos mais importantes 
eventos globais sobre a sustentabilidade, como a COP 15 de 
Biodiversidade, a COP 26 de Mudanças Climáticas 

COP 15 BIODIVERSIDADE
O CEBDS participou da primeira parte da COP15, conferência das Nações 
Unidas sobre diversidade biológica, realizada de 11 a 15 de outubro. A 
segunda parte está prevista para ser realizada em Kunming, China, 
entre 25/abril e 08/maio/2022. Para contribuir com as discussões, 
o CEBDS lançou, em parceria com a Fundação Brasileira Para o 
Desenvolvimento Sustentável (FBDS), o relatório “O engajamento do 
Brasil nas negociações da COP15 de biodiversidade”. O documento é 
fruto de uma série de encontros entre lideranças das duas instituições 
com a Academia, o setor empresarial, a sociedade civil organizada e 
o Itamaraty. O objetivo é contribuir com as negociações brasileiras 
na aprovação do novo Marco Global para Biodiversidade Pós-2020. 
Duas atualizações foram realizadas e enviadas ao governo brasileiro: 
uma após as revisões do “rascunho” da negociação e outra após a 
participação brasileira na primeira parte da COP15. 

UN FSS
A primeira Cúpula da ONU para Sistemas Alimentares foi realizada 
em 23 e 24 de setembro. No dia anterior, o CEBDS promoveu o evento 
“Brazil´s business sector and Sustainable Food Systems” com sua 
presidente, Marina Grossi; Alejandro Girardi, Head de Assuntos Públicos, 
Sustentabilidade e Ciência da Bayer Crop Science LATAM; Philipe Ryser, 
CEO do Grupo Ceptis e Juliana Lopes, Diretora de Sustentabilidade da 
Amaggi. O evento representou um marco do trabalho realizado desde 
2020 com a colaboração das 25 empresas participantes do Grupo de 
Trabalho de Sistemas Alimentares do CEBDS, que vêm se mobilizando 
para promover a pauta defendida no seu posicionamento, rumo à maior 
inclusão do setor na agenda 2030.

CLIMATE WEEK
O CEBDS esteve presente na Climate Week NYC, realizando evento 
em parceria com o The Climate Group, GCF Task Force e o movimento 
Uma Concertação pela Amazônia. O debate “Neutralidade Climática e 
desmatamento - O desempenho de estados e empresas na Amazônia 
brasileira” trouxe um panorama geral sobre como está a situação 
Brasil na pauta da emergência climática e como o setor privado pode 
contribuir nessa agenda. 

https://cebds.org/publicacoes/o-engajamento-do-brasil-nas-negociacoes-na-cop-15-de-biodiversidade/#.YbEWDtDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/o-engajamento-do-brasil-nas-negociacoes-na-cop-15-de-biodiversidade/#.YbEWDtDMLIU
https://www.youtube.com/watch?v=dL2TMClPjlU
https://www.youtube.com/watch?v=tHWHpTI5-fw
https://www.youtube.com/watch?v=tHWHpTI5-fw


COP 26 CLIMA
Em novembro, o CEBDS representou o setor privado na COP 26, em 
Glasgow, na Escócia, com o lançamento de publicações, eventos e painéis 
sobre desenvolvimento sustentável. Por duas semanas, o evento reuniu 
governos, empresários e sociedade civil para discutir a pauta climática em 
uma conferência muito aguardada. Antes, durante e após a COP, a visão do 
setor empresarial brasileiro foi destaque na grande imprensa, por meio do 
CEBDS.
Na fase de preparação, foram promovidos dois eventos de “esquenta”. O 
primeiro deles, em outubro, foi um painel virtual no qual se apresentou a 
estratégia de trabalho do CEBDS para a conferência, a prévia do Estudo de 
Neutralidade Climática, o Sumário Executivo de TCFD, além de lançar o Guia 
do CEO para a COP26.  No segundo, em parceria com a We Mean Business 
Coalition, foi lançada a campanha Race to Zero.
Já em Glasgow, a agenda do CEBDS foi intensa do início ao fim. Foram 17 
eventos com a participação ativa do conselho. Também foi a oportunidade 
de lançar duas importantes publicações desenvolvidas pelo CEBDS: 
Jornada TCFD e Como as empresas vêm contribuindo para a Neutralidade 
Climática.
Nas semanas seguintes à COP, o CEBDS realizou eventos como o 
“Debriefing da COP26”, com o objetivo de compartilhar os principais 
resultados e consequências das decisões obtidas na conferência.

#sigaacop

#sigaacop

Patrocínio Master

Patrocínio Ouro
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https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/11/CEBDS_RelatorioFinalCOP26_25.11.pdf
https://cebds.org/publicacoes/jornada-tcfd/#.YbntsdDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/como-as-empresas-vem-contribuindo-para-a-neutralidade-climatica/#.YbJdqdDMLIU
https://cebds.org/publicacoes/como-as-empresas-vem-contribuindo-para-a-neutralidade-climatica/#.YbJdqdDMLIU
https://www.youtube.com/watch?v=x71PqXQBTK0
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CONGRESSO SUSTENTÁVEL 2021
O Congresso Sustentável 2021 reuniu mais de 6.500 pessoas e 64 palestrantes, nos dias 28, 29 
e 30 de setembro, para debates sobre temas fundamentais como Amazônia, Biodiversidade, 
Mercado de Carbono, assim como sobre a agenda brasileira até 2050, na busca por uma sociedade 
mais justa, resiliente e sustentável. 
O primeiro dia de evento teve como foco a Amazônia, que foi tratada não como um passivo, mas 
como um ativo valiosíssimo e estratégico para o Brasil. Nos outros dias, a principal referência 
foi a Visão 2050, estudo estratégico do CEBDS que aponta como será o futuro em temas 
relacionados à agenda ASG. 

11

EVENTOS NACIONAIS 

Sustentável 
2021

Sustentável 
2021

Patrocínio Ouro

Patrocínio Master

Patrocínio Prata

https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/10/cebds.org-relatorio-final-do-congresso-sustentavel-2021-sustentavel-relatorio.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgfJPPwXgCkCwfVT-7HMpKWLU-j7b9Ik
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgfJPPwXgCkCwfVT-7HMpKWLU-j7b9Ik
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PRÊMIO CEBDS DE LIDERANÇA FEMININA
As mulheres e empresas vencedoras da 4ª Edição do Prêmio de Liderança 
Feminina foram anunciadas durante o Congresso Sustentável 2021.  O 
prêmio reconheceu mulheres líderes que contribuem para o alcance dos 
ODS, por meio das suas iniciativas e projetos, além de identificar empresas 
que dedicam esforços para promover a igualdade de gênero e impulsionar 
projetos sociais que hoje atuam com essa finalidade. 
Em 2021, as vencedoras da Categoria Empresas Associadas foram Carla 
Crippa, vice-presidente de relações corporativas da Ambev Brasil e Vivian 
de Souza Gasperino, gerente executiva de inovação da Rumo Logística. Na 
Categoria Mulheres no Board as empresas premiadas foram Santander 
Brasil e TozziniFreire Advogados.

DIÁLOGO SOBRE SISTEMAS ALIMENTARES 
O CEBDS realizou em parceria com a Embrapa o Diálogo Independente para a 
Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU. O objetivo do evento, e do relatório 
subsequente, foi debater e compilar as contribuições dos convidados sobre 
como escalonar soluções transformadoras no Brasil, que representam as 
soluções mais promissoras para as três linhas de ação que lideram o UN FSS: 
(III) Incentivar a produção ambientalmente correta, (I): acesso a alimentos 
seguros e nutritivos para todos; (II): transição para padrões de consumo 
sustentáveis.

BUSINESS FOR NATURE
O CEBDS, à frente da coordenação da Business for Nature (BfN) no Brasil e 
em conjunto com a ICC Brasil, a FBDS, a TNC e a WWF-Brasil, realizou, em 
abril, o evento “Chegando a um acordo global pós-2020 transformador: 
O posicionamento da Business for Nature.” O encontro contou com a 
participação do Itamaraty e do Governador do Maranhão, Flávio Dino, 
representando o Consórcio de Governadores da Amazônia, entre outros.

LIDERANÇA
FEMININA

Prêmio
CEBDS de4

INSCREVA-SE

www.cebds.org
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https://cebds.org/publicacoes/un-food-system-summit-dialogo-escala-solucoes-transformadoras-sistema-alimentar-brasileiro/#.YbEZG9DMLIU
https://www.youtube.com/watch?v=IsRFHizQJxY
https://www.youtube.com/watch?v=xXxFlfm0-vY
https://www.youtube.com/watch?v=xXxFlfm0-vY
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MARCO REGULATÓRIO PARA
O MERCADO DE CARBONO 
Em 31 de agosto, durante o seminário final do Projeto de Mercados 
de Carbono, o CEBDS lançou a publicação “Marco Regulatório para o 
Mercado de Carbono do Brasil”. Trata-se de uma proposta de emenda 
substitutiva ao Projeto de Lei n° 528/2021 do deputado federal Marcelo 
Ramos (PL/AM), com mobilização de diversas associadas e participação 
direta de 12 empresas do CEBDS, com objetivo de aprimorar e 
amadurecer a discussão sobre a regulamentação dos mercados de 
carbono nacionais.

O modelo proposto inclui três bases principais: implementação gradual, 
para permitir que os participantes tenham uma boa compreensão 
das regras, dos preços e das oportunidades de financiamento das 
reduções de emissões; proteção à competitividade empresarial,  
uma vez que a indústria brasileira tem feito esforços para melhorar 
sua competitividade internacional, e muitas empresas preferiram 
adotar políticas climáticas – e, em particular, políticas e medidas de 
precificação de carbono – que não ameacem suas conquistas; e, por fim, 
a boa governança, com eficácia no sistema de precificação de carbono 
e, mais especificamente, do arranjo institucional estável, com regras e 
procedimentos transparentes de participação.

Em conjunto com o marco regulatório, foi lançada uma cartilha para 
ajudar o público em geral a compreender como ele seria desenvolvido, o 
Guia CEBDS sobre o Mercado de Carbono.

Duas semanas depois, em 17 de setembro, o CEBDS participou, na 
Câmara dos Deputados, de uma audiência pública para discutir a 
regulamentação do mercado brasileiro de redução de emissões (PL 
528/21, de autoria do deputado Marcelo Ramos), que propõe a criação de 
um mercado de créditos de carbono nacional. No evento promovido pela 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o CEBDS 
foi representado pela Gerente Técnica de Clima e Finanças Sustentáveis, 
Natalia Renteria.

ADVOCACY 

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Apoio Patrocínio Master Patrocínio Sênior
Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

Parceiro Patrocínio Master Patrocínio Sênior

https://cebds.org/publicacoes/mercado-de-carbono-marco-regulatorio/#.YS4f1I5KjIV
https://cebds.org/publicacoes/mercado-de-carbono-marco-regulatorio/#.YS4f1I5KjIV
https://cebds.org/publicacoes/mercado-de-carbono-guia-cebds/#.YS5-lI5KjIU
https://cebds.org/cebds-participa-de-audiencia-publica-sobre-mercado-de-carbono-na-camara-dos-deputados/#.YbJY5tDMLIU
https://cebds.org/cebds-participa-de-audiencia-publica-sobre-mercado-de-carbono-na-camara-dos-deputados/#.YbJY5tDMLIU


MOVIMENTO EMPRESARIAL PELA AMAZÔNIA
Lançado em julho, após um ano de publicação do Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro, 
o Movimento Empresarial pela Amazônia tem como propósito manifestar a preocupação com 
a preservação do bioma, com a percepção negativa da imagem do país no exterior em relação 
às questões socioambientais na Amazônia e demais biomas brasileiros e, reforçar o apoio e 
participação do setor empresarial brasileiro para a tomada de ações positivas.

CEOs de grandes empresas vocalizaram sobre a necessidade de proteger o bioma e reforçaram as 
oportunidades que ele proporciona para os diversos setores.

A expectativa é que os representantes do Movimento Empresarial pela Amazônia mantenham 
interlocução direta com instituições e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário para construir uma agenda efetiva em defesa do desenvolvimento sustentável.

Em novembro, durante a COP26, foi lançado o Posicionamento do Setor Empresarial sobre a 
Amazônia, fruto do Grupo de Trabalho de Engajamento do Setor Privado, uma parceria entre CEBDS 
e a iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. 

Conheça o Movimento Empresarial pela Amazônia. Saiba mais.

M OVI M E N TO  E M P R E S A R I A L  P E L A  A M A Z Ô N I A  |  AG OS TO  2 0 2 1

Neste momento em que enfrentamos uma situação extrema, 
extraordinária e excepcional, é muito importante manter a 
serenidade e o equilíbrio para que possamos superar e sair 
fortalecidos dos desafios que se apresentam. Em nenhum 
momento da história, o futuro da humanidade e do planeta 
dependeu tanto da nossa capacidade de entendimento de que 
vivemos em um único planeta e de que a nossa sobrevivência 
está diretamente ligada à preservação e valorização dos seus 
recursos naturais.

M O V I M E N T O

E M P R E S A R I A L
P E L A
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PARA SABER MAIS SOBRE O CEBDS FALE COM:

Sueli Mendes
Gerente de Relações Institucionais,
Captação e Eventos 
E-mail: sueli@cebds.org

Siga o CEBDS nas redes sociais:

https://cebds.org/wp-content/uploads/2021/09/cebds.org-movimento-empresarial-pela-amazonia-comunicado-setor-amazonia-v7.pdf
https://cebds.org/movimento-empresarial-pela-amazonia/?utm_campaign=giro_47&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://cebds.org/
mailto:sueli%40cebds.org?subject=
mailto:sueli%40cebds.org?subject=
https://www.facebook.com/CEBDSBR?ref=ts&fref=ts
https://www.instagram.com/CEBDS_Sustentavel/
https://www.linkedin.com/company/cebds-conselho-brasileiro-para-o-desenvolvimento-sustentavel/
https://twitter.com/cebds
https://www.youtube.com/user/CEBDSBR

