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SEMINÁRIO VISÃO 2050 COLOCA EM 
FOCO METAS PARA UM BRASIL  
MELHOR E MAIS SUSTENTÁVEL 

O seminário “Visão 2050 
- O Futuro é Feito Agora”, 
organizado pelo Conselho 
Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (CEBDS), em parceria com 
o jornal Valor Econômico, foi 
realizado no dia 22 de junho 
de 2022, e contou com sete 
painéis, trazendo 29 pales-
trantes, dentre os quais oito 
CEOs. O evento reuniu mais 
de 100 convidados presen-
ciais e foi transmitido ao vivo 
pelas redes sociais do Valor, 
chegando a alcançar mais de 
100 mil visualizações. 

O seminário buscou mostrar 
uma visão de longo prazo, até 
2050, apoiada em oito eixos: 
Pessoas, Cidades, Economia 
Circular, Água e Saneamento, 
Biodiversidade, Alimentos, Ener-
gia e Finanças. Marina Grossi, 
presidente do CEBDS, abriu a 
programação e enfatizou como 
o setor empresarial brasileiro 
está se comportando após dois 
anos de pandemia da Covid-19, 
enfrentando crises que se agra-
varam, como a perda da biodi-
versidade, a desigualdade social 
e a emergência climática. 

Em seu discurso, Marina também 
destacou como a pressão do 
setor empresarial levou o Brasil 
a assumir importantes com-
promissos durante a COP26, 
em Glasgow, como o acordo de 
florestas; o acordo de metano; 
a antecipação da neutralidade 
climática de 2060 para 2050, 
com redução dos gases do efei-
to estufa em 50%, até 2030; e o 
compromisso de zerar o desma-
tamento ilegal até 2028.

O evento também foi uma opor-
tunidade para discutir e reforçar 
as propostas listadas na Carta 
Aberta aos Presidenciáveis, um 
documento que traz a visão do 
setor empresarial brasileiro so-
bre o desenvolvimento do país 
para os próximos quatro anos, 
com compromissos que não 
podem deixar de ser observa-
dos na elaboração de um plano 

+ de 100 participantes presenciais 
+ de 100 mil visualizações on-line

estratégico para colocar o Brasil 
como protagonista da nova 
economia verde global. A Carta 
completa está disponível no site 
do CEBDS.

Marina também anunciou uma 
prévia da plataforma Net Zero, 
que será lançada na COP27, 
na cidade de Sharm el-Sheikh, 
no Egito, em 2022, com quatro 
eixos de ação: guiar o debate, 
acelerar a jornada climática indi-
vidual, mobilizar ecossistemas e 
enriquecer padrões.  
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https://cebds.org/wp-content/uploads/2022/04/CEBDS_CartaPresidenciaveis.pdf
https://cebds.org/wp-content/uploads/2022/04/CEBDS_CartaPresidenciaveis.pdf
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PAINEL MOVIMENTO EMPRESARIAL 
PELA AMAZÔNIA:  
A FLORESTA NO CENTRO DO 
DESENVOLVIMENTO E COMO  
SOLUÇÃO CLIMÁTICA 

O primeiro painel discutiu o “Movimento Empresarial pela 
Amazônia: a floresta no centro do desenvolvimento e 
como solução climática”, com Andrea Azevedo, diretora 
de Sustentabilidade do Fundo JBS pela Amazônia; Hugo 
Barreto, diretor de Investimento Social da Vale e presidente 
da Fundação Vale; e Raul Jungmann, que hoje lidera as 
relações institucionais do Porto Digital e já foi ministro da 
Agricultura, da Defesa e da Segurança Pública, além de 
deputado federal; sob moderação de Luís Mosquera,  
vice-presidente da Siemens Brasil. 

3

Seminário Visão 2050: O futuro é feito agora



4

Seminário Visão 2050: O futuro é feito agora

seria aumentar a produtividade 
para concentrar a produção e 
reduzir a necessidade por novas 
terras cultiváveis. “Isso ajudaria 
também a liberar áreas para 
reflorestamento, contribuindo 
com o aumento da captura de 
carbono.”

Hugo Barreto destacou que a 
manutenção da floresta em pé é 
um imperativo de negócio, não 
apenas um “bom mocismo” cor-
porativo. Ele falou sobre um pro-
jeto que a Fundação Vale conduz, 
em parceria com a Microsoft, que 
utiliza inteligência artificial para 

processar dados socioeconômi-
cos de topografia e prever áreas 
com alto risco de desmatamento. 
“Já foram identificados 15 mil 
quilômetros quadrados de áreas 
ameaçadas em um horizonte de 
dois anos”, explicou.

Raul Jungmann ressaltou que a 
Amazônia precisa de um projeto 
nacional estruturado de desen-
volvimento sustentável. “Isso 
seria essencial para que o Brasil 
não fique sempre correndo atrás 
do prejuízo e tome a frente des-
sa pauta como oportunidade, 
não remediação”, pontuou.

O Movimento Empresarial pela 
Amazônia teve início em 2020, 
a partir de um posicionamento 
do CEBDS, e hoje conta com a 
adesão de mais de 100 empre-
sas e instituições. O objetivo é 
manter a interlocução com os 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário na busca por solu-
ções para questões complexas 
que envolvem a Amazônia e para 
a preservação deste bioma tão 
importante.

Um dos caminhos para a re-
dução do desmatamento, de 
acordo com Andrea Azevedo, 
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O aquecimento global é uma preocupante realidade em todo o planeta. 
E, para ajudar a mudar essa história, a JBS, uma das maiores produtoras 
de alimentos do mundo, lançou um compromisso global: ser Net Zero 
até 2040.

Ano após ano, a empresa vai melhorar ainda mais o jeito que produz, 
além de investir 1 bilhão de dólares em projetos para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa no processo produtivo. Usará 100% de energia 
elétrica limpa, criando novos produtos a partir de materiais recicláveis, 
desenvolvendo novas tecnologias e a ciência e monitorando cada vez mais. 

A JBS já monitora seus fornecedores e, agora, desenvolveu uma ferramenta 
para monitorar os fornecedores de seus fornecedores também.
 
JBS Net Zero 2040. 
Alimentar a mudança é o nosso compromisso. 

Acesse: www.jbs.com.br/netzero

AINDA DÁ TEMPO DE
SER PARTE DA SOLUÇÃO.

A HORA
DA MUDANÇA 
É AGORA.

JBSSA2012-PG013_AN_NET_ZERO_NOVO_2040_JR_CEBDS_210x148mm.indd   1JBSSA2012-PG013_AN_NET_ZERO_NOVO_2040_JR_CEBDS_210x148mm.indd   1 24/06/22   17:5924/06/22   17:59
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PAINEL VISÃO 2050: 
UM PAÍS EM TRANSFORMAÇÃO

O segundo painel teve como tema “Visão 2050: um país 
em transformação” e contou com Gilberto Tomazoni, CEO 
Global da JBS; Karin Formigoni, diretora geral da Arcadis no 
Brasil; e Wilson Ferreira Jr., presidente da Vibra Energia, sob 
moderação de Marina Grossi, presidente do CEBDS.
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Karin Formigoni destacou a 
mobilidade urbana, que ficou 
muito evidente desde o início da 
pandemia. Segundo ela, a eletri-
ficação da frota de transportes é 
essencial para garantir a saúde 
respiratória dos brasileiros. 

Já para Gilberto Tomazoni, o 
setor público deve ser severo 
com práticas ilegais como o 
desmatamento. “Por mais que 
as empresas implementem 
práticas ASG de rastreabilidade 
da cadeia produtiva para coibir 
fornecedores a desmatar, existe 
uma questão estrutural que deve 
ser atacada por meio de uma 
legislação alinhada com as boas 
práticas do mercado”, destacou. 

Com relação à transição ener-
gética, Wilson Ferreira acredita 
que o Brasil está em uma posição 
favorável que deve ser aprovei-

tada. “A matriz energética brasi-
leira é referência no mundo. Nos 
últimos anos, foram realizados 
investimentos em diversificação, 
sendo a geração eólica e a solar 
as frentes que mais cresceram”, 
detalhou. De acordo com ele, as 
prioridades atuais para reduzir 
as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) seriam a redução 
do desmatamento e um setor 
de transporte mais sustentável. 
“Para além disso, precisamos res-
gatar áreas já degradadas e repor 
os biomas que foram impactados 
nesses últimos anos”, completou.
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PAINEL DIÁLOGO  
MULTISSETORIAL:  
O BRASIL QUE PRECISAMOS 

O terceiro painel mostrou o “Diálogo multissetorial: o 
Brasil que precisamos” e teve como convidados Marcos 
Matias, CEO da Schneider Electric Brasil; Tânia Cosentino, 
presidente da Microsoft Brasil; e Teresa Vernaglia, CEO da 
BRK Ambiental, sob moderação de Marcos Bicudo, chair do 
CEBDS e CEO da Vedacit.
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Tânia Cosentino disse que 
não existe “planeta B” e que a 
Microsoft trabalha para ado-
tar a inteligência artificial (IA) 
até 2030, com crescimento e 
inclusão social, enfatizando 
a educação de qualidade, a 
capacitação profissional (força 
de trabalho) e o fomento aos 
ecossistemas de inovação. 

Teresa Vernaglia falou sobre os 
avanços trazidos pelo Marco 
do Saneamento: “O marco teve 
quatro anos de debates e duas 
medidas provisórias (MP), até 
ser implementado em 2020. De 
julho de 2020 a dezembro de 

2021, foram feitos 11 leilões, 
com atendimento a 29 milhões 
de pessoas, 100 municípios 
assistidos e R$ 72 bilhões 
investidos”. Mas ela também 
deixou claro que ainda há muito 
a avançar, já que metade da 
população brasileira não tem 
esgotamento sanitário e 35 
milhões não têm acesso à água 
potável. “Se nada for feito, 
poderemos ver carros elétricos 
passando por ruas com esgoto 
a céu aberto”. 

Marcos Matias alertou que o 
consumo de energia no Brasil irá 
dobrar em menos de dez anos. 

“A energia vai continuar sendo 
fundamental, pois é o caminho 
para a prosperidade e o progres-
so. Para resolver essa equação 
do aumento do consumo e a ne-
cessidade de redução de emis-
sões, o mais rápido é a eficiência 
energética. O Brasil está atrasa-
do nesse sentido, mas vejo isso 
como oportunidade. Precisamos 
mudar os nossos conceitos de 
investimento, apostar em data 
analytics e buscar caminhos 
para que sejamos mais eficien-
tes em produção e consumo”, 
ressaltou.

Somos a companhia aérea que mais cresce no 
Brasil, por isso, sabemos o tamanho da nossa 
responsabilidade.

Investimos em tecnologia para reduzir o nosso 
impacto ambiental e sermos carbono neutro até 2045.

Usamos o poder da nossa conectividade para 
fortalecer a economia em todo o país e buscamos 
melhorar os nossos processos continuamente, mas 
queremos fazer ainda mais para cumprirmos, juntos, 
a Agenda 2050.

Sustentabilidade. Nosso compromisso para que 
o céu do Brasil continue sempre Azul.

voeazul.com.br

o céu é
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PAINEL ENVIRONMENTAL,  
SOCIAL AND  
GOVERNANCE (ESG):  
O CAMINHO ATÉ  
2050 COMEÇOU

O primeiro painel da tarde foi uma apresentação de cases 
de sucesso de empresas que trabalham para a redução das 
emissões de carbono, sob o tema “Environmental, Social 
and Governance (ESG): o caminho até 2050 começou”.
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Eduardo Ferlauto, gerente-ge-
ral de Sustentabilidade das 
Lojas Renner; Jason Ward, 
vice-presidente de Pessoas, 
Clientes e Sustentabilidade da 
Azul; Leandro Faria, gerente de 
Sustentabilidade da Companhia 
Brasileira de Alumínio (CBA); e 
Thiago Trecenti, presidente da 
Lwart Soluções Ambientais, 
conversaram sob a moderação 
de Marcelo Pasquini, head de 
Sustentabilidade do Bradesco.

Jason Ward começou apre-
sentando a estratégia de sus-
tentabilidade da Azul, que está 
baseada em três pilares: valor 
compartilhado, ações climáti-
cas e economia circular e meio 
ambiente. “O programa Carbon 

Net Zero Key Drivers 2045 tem 
foco em otimização de rotas, 
investimento em modernização 
da frota e em novas tecnologias, 
compensação de carbono, uso 
eficiente de combustível, entre 
outras frentes”, detalhou. 

Thiago, da Lwart, contou que a 
empresa já está há 45 anos no 
mercado atuando com a coleta 
de óleo usado e com sua trans-
formação em óleo base, hoje 
com 18 bases no Brasil e coleta 
em todos os estados brasileiros, 
com 80 mil fontes geradoras. 
“Trabalhamos com economia 
circular, no fechamento do ciclo 
do óleo combustível e na dimi-
nuição das emissões”, disse. 

Leandro, da CBA, disse que a 
empresa tem uma gestão madu-
ra e alinhada com as melhores 
práticas de mercado e gover-
nança, com estratégias ESG, 
trazendo 10 alavancas e 15 pro-
gramas e que tem metas ambi-
ciosas até 2030 com gestão de 
emissões e gestão energética. 

Eduardo, das Lojas Renner, falou 
sobre como a empresa está tra-
balhando a moda responsável, 
com diretrizes em água, energia 
e mudanças climáticas. “Desde 
2011, as lojas passaram a ter 
automação em iluminação e ar-
-condicionado, retrofit, troca de 
lâmpadas para LED”, destacou.
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PAINEL COMBATENDO A 
DESIGUALDADE:  
O PAPEL DAS EMPRESAS E O 
PODER DA COLABORAÇÃO

O quinto painel, o segundo da tarde, teve como tema “Com-
batendo a desigualdade: o papel das empresas e o poder da 
colaboração”, com os convidados Mateus Renault, diretor de 
Transformação e Novos Negócios da Iguá Saneamento; Cla-
ra Pacce Pinto Serva, advogada, head da área de Empresas e 
Direitos Humanos na TozziniFreire; e Michele Salles, diretora 
de Diversidade, Inclusão e Saúde Mental na Ambev, sob mo-
deração de Ricardo Mastroti, diretor-executivo do CEBDS. 
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O mediador Ricardo Mastroti trou-
xe números sobre desigualdade e 
mostrou que, durante a pandemia, 
46,7% da riqueza do Brasil estava 
concentrada nas mãos de apenas 
1% da população; 50% dos mais 
pobres ganham 29 vezes menos 
que os 10% mais ricos. “O Brasil 
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oscila no PIB entre a 10ª e a 15ª 
posição. É um país que está entre 
as 10 maiores economias do 
mundo, mas quando se demons-
tra a desigualdade social, cai 
vertiginosamente e está próximo 
a índices de países como os da 
África Subsaariana, que têm pro-
blemas complexos de distribuição 
de renda”, alertou. 

De acordo com Michele Salles, 
buscando minimizar desigualda-
des, a Ambev vem realizando um 
trabalho estruturado de acom-
panhamento de seu impacto em 
toda a cadeia de valor, especial-
mente junto ao público interno. 
“A Ambev não pode crescer se 
a sociedade não crescer junto, 
por isso, firmamos a criação do 
termo ‘crescimento comparti-
lhado’, no qual a empresa busca 

a diversidade trabalhando os 
conceitos de equidade e inclu-
são. Por exemplo, cerca de 50% 
dos colaboradores da Ambev 
se autodeclaram negros e a 
empresa preparou um programa 
de desenvolvimento específico 
para este público, envolvendo 
questões raciais que impactam 
não só a vida profissional, mas 
também o convívio em socieda-
de de forma geral”, detalhou.

Para Mateus Renault, a desigual-
dade social também se manifesta 
em aspectos como o saneamen-
to básico. “O Brasil ainda está 
em estágio inicial neste tema, 
com 35 milhões de pessoas sem 
água tratada e 100 milhões sem 
esgoto. Por isso a importância do 
Marco do Saneamento, especial-
mente para as pessoas de baixa 

renda, que são as mais afetadas 
pela falta de estrutura”, apostou. 

Já Clara Pacce falou sobre o 
Projeto de Lei (PL) 572/2022, 
que cria o Marco Nacional sobre 
Direitos Humanos e Empresas e 
estabelece diretrizes para a pro-
moção de políticas públicas no 
tema. O PL está sendo debatido 
na Câmara Técnica de Impacto 
Social do CEBDS com as em-
presas participantes.  “A garan-
tia aos direitos humanos deve 
perpassar todas as áreas das 
empresas, do público interno à 
cadeia de valor e comunidades 
que são impactadas pelas ope-
rações. É preciso um olhar estru-
turado, um acompanhamento de 
riscos e impactos com foco no 
assunto e a realização de ações 
para mitigá-los”, reforçou. 
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PAINEL ALIMENTOS:  
CONSTRUINDO SISTEMAS ALIMENTARES 
SUSTENTÁVEIS, RESILIENTES E 
REGENERATIVOS 

O painel “Alimentos: construindo sistemas alimentares sus-
tentáveis, resilientes e regenerativos” teve as participações 
de Bárbara Sapunar, diretora de Sustentabilidade, Comuni-
cação e Branding na Nestlé Brasil; Cleber Soares, secretário 
substituto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento; e Marcelo Gobitta, gerente de Food Chain da Yara 
Brasil, sob moderação de Lúcio Vicente, diretor de Assuntos 
Corporativos e Sustentabilidade do grupo Carrefour Brasil. 
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De acordo com Bárbara Sapunar, 
a Nestlé estima que, até 2030, as 
emissões de carbono da empre-
sa caiam pela metade. “Atual-
mente, investimos em agricultu-
ra regenerativa nas indústrias de 
leite, cacau e café, e até 2025, 
teremos alcançado um índice 
de 25% deste modelo, além de 
11 mil hectares de pecuária de 
baixo carbono”, explicou. 

Cleber Soares contou que o 
Plano Setorial do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento terminou o primeiro 
ciclo em 2020. “Práticas descar-
bonizantes passaram de 5 para 
17 milhões de hectares, sendo 
que a meta era de 52 milhões. A 
baixa emissão de carbono, com 
meta de 130 milhões de tonela-
das, em um pior cenário, chegou 
a 172 milhões”, disse. 

Marcelo Gobitta, da Yara, desta-
cou que a empresa, de 2005 até 
hoje, já reduziu em cerca de 45% 
as suas emissões e tem metas 

específicas no tema até 2050. 
“O impacto da neutralidade que 
buscamos é muito maior que 
só a nossa empresa, impacta 
toda a cadeia de valor de ou-
tras atividades também. Entre 
25% e 30% de todas as emis-
sões de gases de efeito estufa 
mundial vem da agricultura e os 
fertilizantes têm participação 
importante nesse processo. Por 
isso investimos em iniciativas e 
desenvolvimento de produtos 
com atributos de sustentabilida-
de”, explicou.
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PAINEL CAMINHOS PARA  
ALCANÇAR NATURE POSITIVE:  
A INOVAÇÃO ALIADA COM A 
SUSTENTABILIDADE

No último painel do dia, a discussão foi sobre “Caminhos para 
alcançar Nature Positive: a inovação aliada com a sustentabi-
lidade”, com Cynthia Wolgien, diretora de Sustentabilidade e 
Comunicação Corporativa da WestRock; Denise Hills, diretora 
de Sustentabilidade Natura & Co América Latina; e Luiz Fer-
nando do Amaral, CEO da iniciativa Science Based Targets, 
sob moderação de Patrícia Audi, vice-presidente executiva de 
Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander. 
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Cynthia Wolgien, da West 
Rock, disse que a empresa se 
preocupa com a comunidade 
do entorno de suas ações e já 
traz benefícios sociais há 27 
anos, sendo o IDH nessas áreas 
superior a outros municípios. 
“Fizemos a capacitação de 
professores do ensino público 
para replicar conhecimento. No 
primeiro ano da pandemia, foram 
20 mil estudantes e, em 2022, 25 
mil alunos impactados, em todo 
o Brasil”, destacou.

Já Denise Hills reforçou como 
a filosofia da Natura chamada 
de “Bem-estar bem” reflete a 
integração do nosso bem-estar 
com um bom relacionamento 
com a natureza. “Há cerca de 20 
anos a Natura chegou a um dos 
maiores ativos de biodiversidade 

do mundo, a Amazônia, trazen-
do essa ideia de que relações 
saudáveis de negócios têm uma 
força transformadora e regene-
rativa. Guiados por esse pensa-
mento, lançamos, em 2021, um 
programa com vista a 2030 com 
base em três pilares: enfrentar as 
mudanças climáticas e proteger 
a Amazônia; garantir equidade 
em termos salariais e de paga-
mento à nossa cadeia de valor; 
e sermos 100% circulares, em 
produtos e fórmulas”, detalhou.  

Luiz Fernando falou sobre as 
metas baseadas na ciência 
(Science based targets, em 
inglês), uma iniciativa global que 
visa à padronização de metas 
em descarbonização e redução 
de emissões, com base em estu-
dos científicos. Hoje, mais de 3 

mil empresas já estão compro-
metidas com essa metodologia, 
em 70 países. “A complexidade 
deste cenário de redução de 
emissões, no meu ponto de 
vista, é um dos fatores que con-
tribui para gerar inovação. Outro 
ponto é que as empresas estão 
cada vez mais atentas ao fato de 
que não dá pra discutir a ques-
tão climática sem considerar a 
natureza”, pontuou.
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5º PRÊMIO CEBDS  
DE LIDERANÇA FEMININA

O encerramento do seminário foi com a entrega da 5ª Edição 
do Prêmio CEBDS de Liderança Feminina, oportunidade para 
reconhecer as muitas mulheres líderes que contribuem para 
o alcance dos ODS por meio das suas iniciativas e projetos, 
identificar empresas que dedicam esforços para promover 
a igualdade de gênero, além de impulsionar projetos sociais 
que hoje atuam com essa finalidade.

Neste ano, o Prêmio contou 
com duas categorias: Empresas 
Associadas, que reconheceu 
o trabalho de duas executivas, 
dentro das empresas que fazem 
parte do rol de membros do 
CEBDS, por suas iniciativas para 

o avanço dos ODS, e a categoria 
Mulheres no Board, que premiou 
duas empresas associadas 
avançadas em ter um conjunto 
de mulheres ocupando um Con-
selho interno da companhia.
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Na categoria Empresas Asso-
ciadas, as premiadas foram 
Clara Serva, da TozziniFreire 
Advogados, e Milena Rosa, da 
Schneider Electric.

Sócia e head da área de Em-
presas e Direitos Humanos 
na TozziniFreire, Clara forma 
pontes com o setor empresarial 
a partir do aprimoramento de 
políticas públicas, da assessoria 
e articulação de organizações 
da sociedade civil (OSCs). Além 
disso, integra comitês e asso-
ciações que definem formas de 
articulação para o avanço dos 
direitos humanos nacional e 
internacionalmente.

Já Milena é líder global no 
programa de Canal de Parcei-
ros de Serviços para a América 

Latina, entusiasta na discussão 
de diversidade e inclusão e 
participa ativamente de deba-
tes e palestras sobre o tema. 
Em 2018, também assumiu de 
maneira voluntária a diretoria do 
Instituto Schneider Electric na 
comunidade e, em 2021, foi no-
meada Head de Responsabilida-
de Social da Schneider Electric 
Brasil. Sua atuação proporcio-
nou aumentos na quantidade, 
qualidade e impacto dos proje-
tos, posicionando o programa 
de voluntariado do Brasil como 
o terceiro melhor no mundo 
dentro da empresa.

Na categoria Mulheres no 
Board, as empresas Schneider 
Electric e Lojas Renner S.A. 
foram as premiadas. 

A Schneider Electric Brasil tem 
31% de seu board formado por 
mulheres e a meta de assegurar 
que, até 2025, 50% de todas as 
novas contratações, 40% dos 
gerentes de linha de frente e 
30% da liderança sênior sejam 
mulheres.

Na Renner, as mulheres repre-
sentam 25% do Conselho de 
Administração da Companhia. 
Além disso, o quadro de cola-
boradores é formado por 64,6% 
de mulheres, enquanto na alta 
liderança (a partir de gerente sê-
nior) o percentual é de 47%. Por 
lá, a meta é ter 55% dos cargos 
de alta liderança ocupados por 
mulheres até 2030.
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