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A 27ª Conferência sobre Mudança do Clima da ONU, a COP 27, realizada 
no balneário de Sharm El Sheikh, no Egito, em novembro, trouxe 
importantes discussões, com foco na implementação e na justiça 
climática. E o CEBDS esteve presente com sua delegação ao longo das 
duas semanas de evento, para acompanhar os debates, apresentar a visão 
do setor empresarial brasileiro e manter suas associadas informadas. 

A COP 27 reuniu governos, 
empresários e representantes 
da sociedade civil, e teve como 
principal avanço a criação de um 
fundo de perdas e danos. 

Durante todo o evento, o CEBDS 
divulgou boletins em texto e 
vídeo com as principais atuali-
zações para suas associadas. 
Além disso, participou de encon-
tros estratégicos com membros 

do governo de transição, para 
discutir o futuro do desenvolvi-
mento sustentável no país, e lan-
çou a Plataforma Net Zero, para 
apoiar as empresas em suas 
jornadas de descarbonização. 
Todas as ações serão detalha-
das neste relatório. 

O CEBDS participa ativamente 
das Conferências do Clima desde 
1997. Como representante no 

Brasil do World Business Council 
for Sustainable Development 
(WBCSD), integra uma rede glo-
bal de mais de 60 conselhos na-
cionais espalhados por todos os 
continentes. No país, representa 
mais de 100 grupos empresa-
riais, com faturamento somado 
equivalente a quase 50% do PIB 
e responsáveis por mais de 1 
milhão de empregos diretos.

2CEBDS



3CEBDS

Durante o evento, foi lançado 
o Guia do CEO para a COP27, 
publicação para esclarecer 
conceitos que seriam 
discutidos na Conferência da 
ONU, além de oportunidades  
do setor empresarial.

Assista à transmissão do  
evento aqui.

Ainda em preparação para a 
COP27, o CEBDS publicou a 
Nota Técnica – O que será 
discutido na COP27, sobre os 
principais assuntos da Confe-
rência, como passos importan-

tes para a implementação do 
Acordo de Paris.

A nota analisa como a Conferên-
cia deste ano poderia contribuir 
para a ação climática global por 
meio da redução de emissões, 
esforços de adaptação, mercado 
de carbono e fluxos financeiros, 
além de apontamentos sobre 
como o Brasil tem se posiciona-
do na discussão desses temas. 
O documento foi produzido pelo 
professor Ronaldo Seroa da 
Motta, consultor do CEBDS, e 
está disponível aqui. 

Preparação para a COP27

No início de novembro, 
o CEBDS promoveu o 
evento Pré-COP27: 
O papel do setor 
empresarial nas 
negociações de clima. 
No encontro, além de 
discutir a participação 
do setor empresarial 
no evento, o Conselho 
apresentou o contexto 
político e as negociações 
em pauta. 

https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-cop27/
https://cebds.org/publicacoes/guia-do-ceo-para-a-cop27/
https://www.youtube.com/watch?v=pIUF1JMNlNY
https://cebds.org/publicacoes/nota-tecnica-o-que-sera-discutido-na-cop27
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Durante a Conferência

A participação do CEBDS nas mesas de debate começou no dia 11 de novembro.  
O primeiro evento teve como tema “Artigo 6 e o Mercado Voluntário de Carbono”. 

Marina Grossi, presidente do 
CEBDS, participou do painel ao 
lado de Andreas Reger, do Fórum 
de Desenvolvimento de Projetos; 
Rodrigo Arriagada, do Ministério 
do Meio Ambiente do Chile; Mireia 
Vilaplana, do South Pole; Roselyn 
Fosuah Adjei, da Comissão Flo-
restal de Ghana; e Benedict Chia, 
da Secretaria Nacional de Mudan-
ças Climáticas de Singapura.

A discussão mostrou como os 
créditos de carbono podem 

ajudar os países a aumentar sua 
ambição, atingir as metas de 
zero emissão líquida de carbono 
e conquistar resultados em mi-
tigação, adaptação e desenvol-
vimento sustentável. E para dar 
um panorama sobre a posição 
do Brasil nesta discussão, Mari-
na destacou quais as travas para 
que o país enfrenta. 

“Há uma discussão em anda-
mento no Congresso brasi-
leiro para o próximo ano, por 

exemplo, sobre como regular 
os mercados. Mas precisamos 
unir esforços nesse sentido. O 
Brasil é muito limpo em energia. 
O verdadeiro problema está 
no desmatamento ilegal, 50% 
de nossas emissões vêm do 
desmatamento. Então, como 
podemos nos mover nessa 
perspectiva?”, destacou.

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=BRUOlrtpVFI
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Ainda no dia 11, o Conselho 
promoveu um encontro entre 
as associadas que estavam na 
COP com a ex-ministra do Meio 
Ambiente Izabella Teixeira, que 
atualmente é parte da equipe 
de transição do governo eleito, 
além de ser membro do conse-
lho consultivo do CEBDS. 

Durante o encontro, foi possível 
discutir o fortalecimento do pa-
pel do setor empresarial brasilei-
ro na agenda climática, com-
partilhar percepções sobre os 
principais temas de discussões 
na Conferência e suas implica-
ções entre as associadas.

Saiba mais sobre a programação 
da COP27 no dia 11 de novem-
bro aqui.

O CEBDS ganhou destaque na 
imprensa a partir de temas rele-
vantes debatidos no evento, entre 
eles o lançamento da Plataforma 
Net Zero, no dia 12 de novembro. 
O programa visa apoiar a imple-
mentação de ações climáticas 
nas empresas, transformando as 
metas empresariais de neutra-
lidade climática em realidade. A 
novidade teve ampla repercussão 

nacional, com reportagens em 
veículos como ESTADÃO, UOL - 
Universo Online, ISTOÉ Dinheiro e 
Canal Rural Produções. 

A Plataforma Net Zero é uma 
iniciativa do CEBDS em parceria 
com o WBCSD (Conselho Empre-
sarial Mundial para o Desenvolvi-
mento Sustentável, sigla tradu-
zida para o português), que tem 
o Grupo Ambipar como parceiro 
fundador, conta com o patrocínio 
do Itaú Unibanco e da Vale e tem 

o Boston Consulting Group (BCG) 
como parceiro de conhecimento. 

Uma das primeiras ações do 
programa será trazer ao Brasil, 
em parceria com o WBCSD, uma 
ferramenta guia de descarboni-
zação chamada Climate Drive, 
que reúne todas as orientações 
necessárias, passo a passo, 
para que empresas implantem 
as melhores soluções disponí-
veis globalmente para reduzir as 
próprias emissões.

DURANTE A CONFERÊNCIA

https://cebds.org/cebds-lanca-programa-inedito-para-apoiar-implementacao-de-acoes-climaticas-nas-empresas
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Durante o evento de lançamen-
to, um painel também debateu 
as iniciativas do setor privado 
brasileiro na agenda climática. 
O desafio das empresas para 
concretizar a meta de zerar suas 
emissões até 2050 é enorme. 
Por isso, a Plataforma passa a 
ser importante na estratégia do 
setor privado de combate ao 
aquecimento global.

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP27, no dia 12 de novem-
bro, aqui.

No dia 14 de novembro, outro 
assunto de grande repercus-
são, com veiculação no Jornal 
Nacional/TV Globo, foi o encon-
tro entre membros do governo 
de transição e a sociedade civil 
para debater os desafios da 
nova gestão na área ambiental, 
especialmente na política de 
clima do país. O debate “O Brasil 
de volta ao jogo climático” foi 
realizado no Brazil Climate Hub 
e abordou o desenvolvimento 
econômico sustentável e a re-
dução de desigualdades sociais. 

Na ocasião, a presidente do 
CEBDS, Marina Grossi, represen-
tou o setor empresarial brasi-
leiro, apresentando sugestões 
para o novo governo.

“Essa é a COP da implemen-
tação. E os negócios têm que 
ouvir a sociedade, tem que 
responder aos desafios. De-
safios são oportunidades. A 
gente é baseado na ciência e 
uma das coisas que a ciência 
coloca e os estudos colocaram 
é que o Brasil é um dos poucos 
países que não precisam de uma 
nova tecnologia para cumprir o 
Acordo de Paris, isso é poderoso 

dentro dessa corrida. Se a gente 
não precisa de nova tecnologia, 
esses próximos quatro anos se-
rão determinantes para a gente 
correr”, defendeu Marina Grossi, 
presidente do CEBDS. 

Após sua fala, a presidente do 
CEBDS entregou a Carta Aberta 
aos Presidenciáveis, que reúne 
12 propostas com a visão do 
empresariado brasileiro para a 
agenda climática nos próximos 
quatro anos.

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

DURANTE A CONFERÊNCIA

https://vimeo.com/showcase/9931881/video/770188271
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/11/14/desafios-do-novo-governo-brasileiro-na-area-ambiental-sao-tema-da-conferencia-do-clima-da-onu.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/11/14/desafios-do-novo-governo-brasileiro-na-area-ambiental-sao-tema-da-conferencia-do-clima-da-onu.ghtml
https://cebds.org/publicacoes/carta-aos-presidenciaveis-cebds/#.Y34yb3bMLIU
https://cebds.org/publicacoes/carta-aos-presidenciaveis-cebds/#.Y34yb3bMLIU
https://www.youtube.com/watch?v=w6VZMyW1ESw
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Ainda no dia 14, o CEBDS par-
ticipou de uma mesa de debate 
sobre Bioeconomia na Amazô-
nia, realizada pelo WRI Brasil. O 
principal ponto de discussão foi 
sobre como o setor empresarial, 
que deve ser um dos protagonis-
tas da ação climática no bioma 
amazônico, pode liderar a transi-
ção para uma economia de baixo 
carbono, assumindo a liderança 
na adoção de um novo modelo 
econômico, com desmatamento 
zero e transição justa na região.

Para Marina Grossi, embora a 
reputação das empresas tenha 
sido afetada nos últimos anos 
por conta do desmatamento e de 
incêndios florestais, é possível 
produzir sem deixar de preservar 
a região. “Pensem no potencial, 
na oportunidade que temos 
nas mãos desde um ponto de 
vista de negócios na Amazônia. 
Precisamos utilizar a biodiversi-
dade de uma maneira inteligente. 
A gente precisa parar e olhar 
para as comunidades locais e 
ribeirinhas que residem lá. Então, 
devemos não só combater o 
desmatamento ilegal, mas tam-
bém mudar e utilizar os nossos 
recursos ambientais para resol-
ver os nossos problemas sociais. 

E esse é o cerne da questão 
quando falamos de Amazônia. 
Temos que reverter o cená-
rio atual e pensar nisso como 
prioridade, destacou Marina. 

CONFIRA:  
ARTIGO DE MARINA 
GROSSI, PUBLICADO 
NO PORTAL UM SÓ 
PLANETA, FALA 
SOBRE O PONTO 
DE PARTIDA PARA 
AS MUDANÇAS 
NECESSÁRIAS NO 
BRASIL. 

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP 27, no dia 14 de novem-
bro, aqui.

No dia 15 de novembro, um 
evento promovido pelo CEBDS, 
em parceria com CDP, Centro 
de Estudos em Sustentabilidade 
da Fundação Getulio Vargas, 
Pacto Global da ONU no Brasil 
e Instituto Ethos, discutiu os 
Caminhos para o fim do des-
matamento, com destaque para 
o engajamento entre os elos das 
cadeias agroalimentares. 

Viviane Romeiro, assessora téc-
nica responsável pela CT Clima 
do CEBDS, participou do painel, 
que teve como principal debate 
os sistemas agroalimentares, 
como eles vêm interagindo para 
eliminar o desmatamento em 
suas cadeias de fornecimento e 
como empresas do setor agrí-
cola estão captando e direcio-
nando recursos para reduzir o 
impacto e aprimorar a resiliência 
em seus processos. 

Viviane ressaltou a importância 
do setor empresarial e o seu 
papel no combate ao desma-
tamento e, principalmente, na 
promoção das oportunidades 
para uma cultura regenerativa 

DURANTE A CONFERÊNCIA

https://vimeo.com/showcase/9931881/video/770623821
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DURANTE A CONFERÊNCIA

e de baixo carbono. “O CEBDS 
vem trabalhando dentro do tema 
de sistemas alimentares com 
mais de 50 empresas relacio-
nadas, envolvidas na cadeia de 
fornecedores ou em algum elo 
da cadeia. E um dos pontos mais 
importantes que a gente vem 
discutindo é especialmente o 
escopo 3, como fomentar para 
que as empresas de fato consi-
gam implementar essas práti-
cas”, ressaltou.  

Na ocasião, o CEBDS lançou a 
publicação “As cadeias agroa-
limentares e os desafios de 
combate ao desmatamento: 
Atores, regulações, mercados 
e estratégias”, em parceria com 
o Imaflora - Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola 
e com o apoio da Nutrien.

O objetivo do estudo é aumentar 
o conhecimento sobre a dinâmi-
ca de algumas cadeias agroali-
mentares e sua relação com o 
desmatamento no Brasil. Essa 
análise traz achados sobre a ten-
dência de expansão no campo 
da produção que será adquirida 
pelas indústrias, sobre como as 
interações que vêm ocorrendo 
têm proporcionado caminhos 
para a sustentabilidade produ-
tiva e quais os limites ainda a 

superar para dar escala às solu-
ções cada vez mais alinhadas ao 
desenvolvimento sustentável. 

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP 27 no dia 15 de novem-
bro aqui.

Caminhando para o final da 
Conferência, no dia 16 de no-
vembro, as primeiras impres-
sões sobre as negociações e 
promessas feitas durante a COP 
27 foram o tema de uma roda 
de conversa, realizada pelo 
Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável 

da Austrália, que contou com 
a participação do consultor do 
CEBDS Jonas Kulakauskas e 
representantes do Conselho 
Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(WBCSD, na sigla em inglês) e da 
National Business Initiative.

Para Diane Holdorf, vice-presi-
dente executiva do WBCSD, há 
muitos desafios pela frente, mas 
há também um grande impulso 
para a resolução de questões-
-chave relacionadas aos danos 
causados pelas mudanças 
climáticas, além de avanços em 
torno do Artigo 6 do Acordo de 
Paris. “Foi emocionante per-
ceber a quantidade de países 
assumindo compromissos com 
setores que estão trazendo 
dinheiro real para a mesa e esta-
belecendo metas específicas”, 
celebrou Diane. 

A diretora do WBCSD, Giulia 
Carbone, também acredita que 
o encontro gerou boas discus-
sões e perspectivas futuras. “O 
evento revelou a importância da 
natureza na questão climática. 
Não se trata apenas de focar 
na resolução do problema, mas 
também em perceber o quanto 
o clima afeta a natureza. Esses 

CEBDS

https://cebds.org/publicacoes/as-cadeias-agroalimentares-e-os-desafios-de-combate-ao-desmatamento/#.Y342cXbMLIV
https://cebds.org/publicacoes/as-cadeias-agroalimentares-e-os-desafios-de-combate-ao-desmatamento/#.Y342cXbMLIV
https://cebds.org/publicacoes/as-cadeias-agroalimentares-e-os-desafios-de-combate-ao-desmatamento/#.Y342cXbMLIV
https://cebds.org/publicacoes/as-cadeias-agroalimentares-e-os-desafios-de-combate-ao-desmatamento/#.Y342cXbMLIV
https://cebds.org/publicacoes/as-cadeias-agroalimentares-e-os-desafios-de-combate-ao-desmatamento/#.Y342cXbMLIV
https://www.youtube.com/watch?v=y-0WNrDTth0
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dois aspectos estão intimamen-
te relacionados”, destacou Giu-
lia, acrescentando que também 
houve progresso na discussão 
sobre o financiamento para a 
conservação da natureza e o 
mercado voluntário de carbono.

CONFIRA: A 
AVALIAÇÃO DA 
COP27, APÓS A 
PRIMEIRA SEMANA 
DE DEBATES E 
NEGOCIAÇÕES, 
TAMBÉM FOI 
DESTAQUE EM 
ENTREVISTA DE 
MARINA GROSSI NA 
BANDNEWS TV.

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP 27 no dia 16 de novem-
bro aqui.

No dia 17 de novembro, no 
Brazil Climate Hub, foi promovido 
o painel Mudando os Caminhos 
do Desenvolvimento, no qual 
a pauta principal foi a relação en-
tre os países do sul global, que 
compartilharam experiências e 
expectativas sobre modelos que 
conciliam a agenda climática e 
o desenvolvimento econômico 
e social. O evento contou com 
a participação da presidente do 
CEBDS, Marina Grossi. 

O painel foi organizado pelo 
CEBDS em parceria com Clima & 
Desenvolvimento; Instituto Clima 
e Sociedade (iCS); Instituto Tala-
noa; Centro Clima COPPE/UFRJ; 
Coalizão Brasil Clima, Florestas 
e Agricultura; Uma Concertação 
pela Amazônia; WWF; Centro 
Brasil no Clima; Climainfo; Insti-

tuto Alziras e Uneafro Brasil.

Para Marina, a agenda “clima e 
desenvolvimento” vem ficando 
mais clara para o setor privado 
nos últimos anos. “Não exis-
te desenvolvimento sem uma 
economia de baixo carbono. A 
sustentabilidade está hoje no 
centro das empresas. Se a gente 
pega o portfólio de uma empre-
sa tradicional, ela está receben-
do mais recursos quando se 
moderniza, quando a inovação 
dela está ligada à sustentabi-
lidade, a resolver os principais 
dilemas, especialmente no Bra-
sil, que depende da agricultura e 
sofre com a seca, falta de água e 
eventos extremos constantes”, 
declarou Marina. 

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP 27 no dia 17 de novem-
bro aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=GE0UOASbrgE
https://www.youtube.com/watch?v=9FFy-ftLfpM&t=134s
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O papel de um mercado regu-
lado de carbono para apoiar 
o setor empresarial brasileiro 
foi o tema do painel realizado 
no dia 18 de novembro, último 
dia oficial da COP 27, no Brazil 
Climate Action Hub, encerran-
do a programação de eventos 
realizados pelo CEBDS na COP 
27. Organizado em parceria com 
a Coalizão Brasil Clima, Florestas 
e Agricultura, o encontro teve 
como objetivo discutir as impli-
cações da regulamentação do 
mercado de carbono no Brasil 
e seu papel para apoiar o setor 
empresarial em seus objetivos 
de neutralidade climática. O 
setor privado no Brasil enfrenta 
o desafio de se reestruturar e 
inovar, estabelecendo compro-
missos e buscando medidas 
para implementar metas de re-
dução das emissões, fortalecen-

do o objetivo de longo prazo de 
neutralidade climática até 2050.

Mediado por Viviane Romeiro, 
responsável técnica pela Câma-
ra Temática de Clima do CEBDS, 
o evento contou com a parti-
cipação de Emilio La Rovere, 
professor e cientista; Ronaldo 
Seroa da Motta, professor da 
Faculdade de Ciências Econô-
micas da UERJ; Victor Salviati, 
Superintendente de Inovação & 
Desenvolvimento Institucional 
da FAS (Fundação Amazônia 
Sustentável); Marcelo Pasquini, 
diretor de Sustentabilidade do 
Bradesco; e Carlos Almiro de 
Magalhães Melo, diretor de Sus-
tentabilidade e Gestão de Riscos 
da BRK Ambiental. 

Para Viviane Romeiro, é preciso 
estar atento ao crescimento da 
regulamentação da precificação 

de carbono no mundo. Segundo 
ela, existem atualmente quase 
70 iniciativas com esse objetivo 
globalmente e esse mercado 
vem crescendo bastante desde 
2015, sobretudo com a entra-
da do sistema de comércio de 
emissões da China, em 2021, 
elevando em torno de 7% as 
emissões globais de gases de 
efeito estufa. “Hoje, esses quase 
70 instrumentos de precificação 
representam aproximadamente 
23% das emissões de gases de 
efeito estufa. O desafio agora é 
assegurar a integridade climáti-
ca desses projetos”, destacou.

O painel completo pode ser 
assistido aqui.

Saiba mais sobre a programação 
da COP 27 no dia 18 de novem-
bro aqui.

https://youtu.be/IlWcRrPuJVE
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Após duas semanas de intensas discussões, com foco na implementação e na 
justiça climática, a 27ª Conferência sobre Mudança do Clima da ONU encerrou. Para 
atualizar as associadas sobre os tópicos centrais abordados durante a conferência, 
o CEBDS, que acompanhou os debates e apresentou a visão do setor empresarial 
brasileiro, realizou um evento exclusivo para associados: o Debriefing da COP27. 
Na ocasião, o time da Câmara Temática de Energia e Mudança do Clima apresentou 
um balanço da COP27, suas principais agendas e decisões das negociações, a 
participação do Brasil e a atuação do setor empresarial na Conferência do Clima.

Ao fim da Conferência

A expectativa era de que a 
COP27 acelerasse as medidas 
para colocar em prática os com-
promissos assumidos no Acordo 
de Paris em 2015 e conter o 
aquecimento global. No entan-
to, houve poucos avanços nas 
discussões sobre a implemen-
tação efetiva das metas globais 
de mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas. A confe-
rência encerrou, por exemplo, 
sem data para a eliminação gra-
dual dos combustíveis fósseis 
ou direcionamento adicional 
concreto ao Pacto Climático de 
Glasgow, acordado na COP26. 
O grande destaque deste 
ano foi a criação de um fundo 
voltado para perdas e danos 
para dar assistência aos países 
mais pobres na reconstrução 
de sua infraestrutura e apoio 
a populações atingidas por 
eventos climáticos extremos.

Por outro lado, o setor empresa-
rial mostrou estar na vanguarda 
da ambição climática. Enquanto 
alguns países presentes nas ne-
gociações buscaram flexibilizar 
o objetivo de manter o aqueci-
mento global abaixo de 1,5ºC, as 
empresas sinalizaram que a tran-
sição energética é um caminho 
sem volta e o objetivo do 1,5ºC, 
inegociável. O CEBDS levou para 
a conferência a agenda do setor 
empresarial para a economia de 
baixo carbono, com destaque 
para o lançamento da Platafor-
ma Net Zero, um guia para apoiar 
as empresas em suas jornadas 
de descarbonização. As asso-
ciadas também fizeram anúncios 
importantes, como a criação da 
empresa Biomas, para preservar 
e restaurar um total de quatro 
milhões de hectares de florestas 
nos biomas brasileiros. 

Não há tempo a perder. Para limi-
tar o aquecimento global ao obje-
tivo do Acordo de Paris, as emis-
sões globais de GEE precisam 
cair 45% até 2030, em relação 
aos índices de 2019, para limitar 
o aquecimento global ao objetivo 
do Acordo de Paris, sendo ne-
cessários cerca de cinco trilhões 
de dólares em investimentos ao 
ano para para que a transforma-
ção global para a economia de 
baixo carbono aconteça. A boa 
notícia é que, em prol de uma 
economia verde, limpa, próspera 
e inclusiva, milhares de empresas, 
investidores, cidades, estados e 
regiões já estão adotando ações 
climáticas baseadas na ciência e 
na inovação, fornecendo soluções 
de energia limpa, desenvolvendo 
novos mecanismos financeiros, 
combatendo a perda de florestas 
e construindo a resiliência de 
comunidades vulneráveis. 
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