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Este material é uma síntese de encontros e trocas, 
pesquisa aplicada, aprendizados e reflexões 
compartilhados entre representantes das empresas 
que integraram o grupo de 2022 das Iniciativas 
Empresariais (iE), uma rede empresarial voltada à 
sustentabilidade, e a equipe do FGVces, Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EAESP), responsável pela coordenação 
da rede e condução das atividades.
 
O conteúdo aqui apresentado pretende contribuir 
para o desenvolvimento da agenda de  clima 
na gestão empresarial para sustentabilidade e 
não representa, necessariamente, a opinião ou 
o posicionamento institucional das empresas 
participantes, nem tampouco da FGV EAESP. 

Em 2022, participaram das atividades, dos 
encontros e do diálogo para a produção deste guia, 
pessoas colaboradoras das seguintes empresas:



As Iniciativas 
Empresariais 
em 2022
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As Iniciativas 
Empresariais em 2022

Iniciativas Empresariais (iE) é o nome dado à 

rede coordenada pelo Centro de Estudos em 

Sustentabilidade (FGVces) da FGV EAESP que, desde 

2009, vem reunindo anualmente empresas de 

diferentes setores interessadas em acessar e produzir 

conhecimento e trocar experiências sobre a gestão 

empresarial para sustentabilidade. O propósito das 

iE é contribuir para estratégias, políticas, práticas e 

relações empresariais que insiram e fortaleçam as 

agendas socioambientais no cerne dos negócios.

Em 2022, o ciclo das iE propôs como grande tema 

“clima  e ESG” (ESG é a sigla em inglês para aspectos 

ambientais, sociais e de governança), tendo como 

foco as metas empresariais para mitigação climática e 

o olhar do mercado financeiro para sustentabilidade. 

Ao longo do ano, representantes de 17 grandes 

empresas que atuam no Brasil participaram de 10 

encontros (entre painéis, oficinas, uma imersão 

presencial e reunião para trocas de experiências), 

em que, a convite, palestrantes, pesquisadoras 

e pesquisadores compartilharam conhecimento 

técnico, pensamentos e percepções com as pessoas 

participantes das empresas-membro, que também 

contribuíram relatando as suas experiências práticas 

e desafios sobre assuntos como pontos importantes 

para o estabelecimento de metas de mitigação 

robustas, priorização de projetos a partir do uso da 

curva MAC, critérios a serem observados para o uso 

da compensação florestal na estratégia em clima, 

engajamento da cadeia de valor. Pouco a pouco, o 

conhecimento gerado foi registrado e somado às 

referências teóricas.

A partir de pesquisa e relatos sobre a prática 

empresarial para mitigação das mudanças 

climáticas, do consequente fortalecimento desta 

agenda dentre os critérios para análise ESG e da 

atuação voluntária das empresas no sentido do 

balanço de emissões líquidas igual a zero (IPCC, 

2018) com caminhos ainda em construção, este 

Guia é apresentado com o objetivo de apontar 

boas práticas que embasam (ou devem embasar) a 

estruturação de metas empresariais para mitigação 

das mudanças climáticas, de maneira não exaustiva 

ou altamente prescritiva.

O Guia pode ser utilizado por empresas de 

qualquer setor, para aperfeiçoamento das ações 

adotadas na agenda e, também, por representantes 

do mercado financeiro, que igualmente 

amadurecem seu olhar e suas demandas sobre a 

ação empresarial em clima e que podem utilizar 

esta referência como direcionador de seu olhar 

para realizar a análise ESG.



Para ampliar o 
conhecimento



Clima, finanças 
e atuação  
empresarial
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A discussão mundial sobre as mudanças climáticas acontece, no meio científico 

e entre os países, há muitas décadas; nos últimos anos, tem ganhado ainda 

mais importância dentro das organizações não governamentais e na sociedade 

civil. Também está presente nas agendas empresariais e, cada vez mais, tem 

extrapolado o nicho departamental da sustentabilidade, atraindo a preocupação 

e atenção, por exemplo, do mercado financeiro. 

Os motivos para essa atenção crescente podem ser vários, como 

exemplificado a seguir:

 ■ a ciência reforça que as mudanças climáticas são, sem dúvida, decorrentes 

das ações humanas (IPCC, 2021);

 ■ os impactos das mudanças climáticas já são sentidos em diversos lugares do 

globo terrestre (IPCC, 2021);

 ■ as mudanças climáticas representam riscos físicos e financeiros para 

países, empresas, investidoras e investidores e sociedade  em geral (WEF, 

2020, 2021, 2022);

 ■ os diferentes segmentos da sociedade se manifestam, demandando 

ações coordenadas, consistentes, transparentes e urgentes em relação às 

mudanças climáticas (ICS, 2021).

Grandes empresas falham em metas Net Zero.

Fonte: BBC. Publicado em: 7 fev. 2022.

Guerra na Ucrânia atrapalha mundo a conter 
mudanças climáticas, dizem especialistas.

Fonte: CNN Brasil. Publicado em: 8 abr. 2022.

Com 40,2º, Reino Unido bate recorde na história 
do país em meio a onda de calor na Europa.

Fonte: G1 Mundo. Publicado em: 19 jul. 2022.

Uma mudança profunda no investimento global 
- integração climática em portfólios com ETFs. 

Fonte: BlackRock. Publicado em: 2022.

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172ycrtvcqwb7y
https://www.cnnbrasil.com.br/business/guerra-na-ucrania-atrapalha-capacidade-do-mundo-de-conter-as-mudancas-climaticas/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/19/calor-europa-incendio-temperatura-recorde.ghtml
https://www.blackrock.com/br/perspectivas-em-destaques/como-a-mudanca-climatica-impactara-os-investimentos
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Fato é que os efeitos das mudanças climáticas são 

considerados o maior risco global sistêmico pelo 

World Economic Forum (Fórum Econômico Mundial). 

Desse modo, a análise ESG considera que as 

mudanças climáticas são um aspecto material para 

os negócios.

Investimento sustentável é um termo guarda-chuva 

que abriga um movimento antigo, de inclusão de 

aspectos não financeiros para tomada de decisão de 

investidoras e investidores  em relação à seleção de 

seus investimentos (B3, 2022). 

Diferentes estratégias podem ser adotadas por essas 

pessoas para esta análise não financeira, tal como 

o uso de critérios ASG (critérios ambientais, sociais 

e de governança) ou ESG (termo em inglês, que 

adotaremos a partir daqui), que são somados a outros 

fatores financeiros, por exemplo a rentabilidade, para 

auxiliar na tomada de decisão do investidor (B3, 2022). 

O termo ESG tem origem no mercado financeiro e 

representa uma lente de análise sobre agendas mais 

amplas da sustentabilidade. Essa lente de análise ESG, 

portanto, apoia-se na identificação e gestão de 

riscos e oportunidades, bem como na materialidade 

(financeira) que tais aspectos possam ter sobre o 

resultado financeiro da empresa. 

Embora a categoria environmental (ambiental) 

abordada dentro do ESG não se restrinja às mudanças 

climáticas (ou não deva se restringir), essa é a temática 

que vem sendo abordada com maior peso.

Não é à toa que o debate sobre ESG e a demanda 

por práticas empresariais se ampliam no Brasil 

desde 2020, fortalecendo a influência do mercado 

financeiro, especialmente no tema mudanças 

climáticas. Mas ainda que os temas estejam 

conectados, é importante ressaltar que a gestão 

empresarial para sustentabilidade é mais ampla do 

que a lente analítica do ESG. 

Ressalvas feitas, é importante que as empresas 

conheçam as demandas atuais de informação 

sobre a atuação empresarial em clima para análise 

ESG, bem como conheçam as tendências desse 

importante stakeholder que é o mercado financeiro.
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 ■ a afirmação, no final de 2021, por parte de 27% 

de CEOs brasileiros, de que suas empresas 

assumiram compromissos Net Zero (PwC, 2022);

 ■ o aumento de 42%, entre 2021 e 2022, na 

quantidade de empresas da América Latina que 

reportaram seus dados relacionados às mudanças 

climáticas na plataforma CDP (CDP, 2022).

Assim, é recorrente o anúncio de metas 

empresariais relacionadas à mitigação das 

mudanças climáticas, sob diversas denominações 

como Net Zero, carbono neutro, carbono negativo, 

emissões líquidas zero, redução de emissões.

No caminho a ser percorrido até as emissões 

líquidas zero de GEE, estabelecido como cenário 

a partir dos dados divulgados pelo IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) 

em 2018 e anunciado pelas empresas, uma 

estratégia empresarial consistente e transparente é 

fundamental para a credibilidade dos compromissos 

No período entre 2020 e 2022, ESG e Net 

Zero foram termos que inundaram notícias, 

postagens, relatórios técnicos, e webinares, e que 

possuem relação direta, cada um à sua maneira, 

com a agenda de mudanças climáticas.

 As empresas, como peça importante dos quebra-

cabeças econômico e social, mobilizam-se, de modo 

que, no campo voluntário, os compromissos, as 

estratégias e as práticas empresariais para mitigação 

das mudanças climáticas se tornam diferenciais de 

competitividade. 

Alguns exemplos de dados, conforme a seguir, 

deixam pistas sobre um aumento do envolvimento 

das empresas nessa agenda:

 ■ o aumento de 59% (total de 305 empresas 

publicaram seus inventários corporativos em 

2022) na quantidade de empresas brasileiras que 

passaram a inventariar e relatar suas emissões 

de Gases de Efeito Estufa (GEE) por meio do 

Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG), de 

2021 para 2022 (PBGHG, 2022);

assumidos, bem como para a efetiva contribuição 

das empresas para com a sociedade, em relação à 

mitigação das mudanças climáticas. As empresas, 

diante do compromisso de emissões líquidas zero, 

enfrentarão o desafio de serem ambiciosas e 

inovadoras em suas propostas e metas de mitigação, 

além de comprometidas para a implementação.

Uma vez que as empresas brasileiras atuam 

voluntariamente na agenda, o estabelecimento e 

a gestão de metas para mitigação das mudanças 

climáticas a partir de boas práticas que sejam 

reconhecidas pelas empresas e pela sociedade 

tornam-se ainda mais relevantes, já que não existe 

um padrão globalmente determinado (embora 

muitos esforços estejam sendo feitos nesse sentido).



Boas  
práticas
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Boas práticas

O conteúdo das próximas páginas está organizado em cinco ações – mensurar, 

estabelecer metas, implementar, monitorar e comunicar – acompanhadas 

pela dimensão governança, a qual não representa uma ação em si, mas é um 

tema fundamental para estabelecimento, implementação e gestão das metas 

climáticas a partir de uma visão estratégica da empresa.

Dentro de cada um dos cinco tópicos, estão enumeradas as boas práticas 

identificadas a partir de pesquisas, conversas com especialistas e contribuição 

das empresas participantes. Importante ressaltar que não há uma ordem 

específica de começo, meio e fim, apesar da numeração atrelada às ações. A 

consulta pode ser feita aleatoriamente. Ao mesmo tempo, para empresas que 

estão começando sua jornada em mitigação, esse pode ser um indicativo de 

ordem de ações a serem seguidas.

BOAS 
PRÁTICAS

GovernançaMensurar
EstabelecerCo
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Conceber e planejar o futuro da empresa, 

considerando a sustentabilidade, é um processo 

que parte da decisão e do posicionamento da alta 

administração, pressupondo, muitas vezes, mudança 

de cultura. 

No caso da governança corporativa climática, 

algumas práticas são recomendadas e consideradas 

como “boas práticas” tanto para que a estratégia 

de mitigação das mudanças climáticas seja 

estabelecida de forma consistente e ambiciosa, 

o que requer o comprometimento de diferentes 

áreas da organização no processo, quanto para 

que a sua gestão (planejamento, implementação, 

monitoramento, comunicação, replanejamento) 

e as premissas adotadas sejam mantidas. Além 

disso, as boas práticas também favorecem que a 

estratégia seja atualizada com o decorrer do tempo, 

resistindo às possíveis mudanças das lideranças e de 

seus pontos de vista (B3, 2022; Climate Governance 

Iniciative, 2022; IBCG, 2022).

Um princípio para 
sustentabilidade

Conforme descrito pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa é:

o sistema pelo qual as empresas e 

demais organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo 

os relacionamentos entre sócios, conselho 

de administração, diretoria, órgãos de 

fiscalização e controle e demais partes 

interessadas (IBGC, 2015).

É essa governança que o G do ESG analisa e que, 

com as devidas adequações para empresas de 

capital fechado e de diferentes portes, é essencial 

para que as empresas viabilizem uma boa estratégia 

de sustentabilidade (e atuação para mitigação 

e adaptação frente às mudanças climáticas) e 

incorporem os valores desta agenda na gestão de 

longo prazo.
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3 – Entenda o contexto da sua organização em 

relação às mudanças climáticas (por exemplo, 

legislação incidente, melhores práticas 

empresariais, acordos setoriais, autorregulações, 

exigências internacionais, mercado, cenários 

baseados em dados científicos, etc.).

4 – Conecte, cada vez mais, os agentes da 

governança com a agenda, considerando a 

escuta e a vivência (ir a campo, por exemplo) 

como formas de trazer maior sensibilidade e 

compreensão dos desafios (IBGC, 2022).

5 – Revise a sua política de sustentabilidade e garanta 

que a agenda de clima esteja representada de 

acordo com sua relevância para a empresa. 

6 – Estabeleça uma visão de longo prazo de forma 

a embasar a estratégia de longo prazo em um 

processo claro de tomada de decisão para a alta 

administração, articulada com metas realistas, 

de curto e médio prazo para a ação.

Boas práticas para a governança

1 – Engaje  a alta administração, informe, sensibilize 

e mostre os riscos e as oportunidades 

relacionados às mudanças climáticas. É ela que 

pode estabelecer uma governança para gestão 

da estratégia em clima.

2 – Mapeie os seus stakeholders, compreenda 

quem são, como influenciam e como são 

influenciados pelos negócios, produtos e/ou 

serviços. Priorize os grupos e/ou indivíduos 

a partir dos impactos que a empresa tem 

sobre eles, e pela influência potencial que eles 

têm sobre a empresa. Esse processo inclui a 

percepção dos interesses e preocupações de 

stakeholders que são incapazes de articular os 

seus pontos de vista, tais como gerações futuras 

ou ecossistemas, grupos em situações de 

vulnerabilidade e grupos minoritários.

7 – Avalie oportunidade e riscos (de transição, 

físico, de reputação) relacionados às mudanças 

climáticas (incluindo aqueles distribuídos na 

cadeia de valor), dentro da estrutura para 

gestão de riscos da organização, considerando 

diferentes cenários climáticos.

8 – Identifique o que é material para o seu negócio 

(materialidade financeira e materialidade 

socioambiental). Estabeleça prioridades e a 

estratégia em clima, sem perder a urgência do 

problema. 
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9 – Implemente mecanismos de inclusão em seus 

conselhos, alta administração, níveis gerenciais 

e de lideranças de sua empresa. Aumente a 

diversidade de pessoas para que visões distintas, 

a partir de experiências distintas, gerem uma 

estratégia que integre diferentes preocupações 

e seja inclusiva, além de uma agenda que esteja 

mais alinhada aos desafios atuais da sociedade.

10 – Crie um espaço seguro, dialógico e facilitado para 

que as diferentes visões possam ser escutadas e 

acolhidas de forma respeitosa em um processo 

informado, transparente e inclusivo para tomada 

de decisão. Compartilhar poder é importante para 

esse processo (IBGC, 2022).

11 – Conte com profissionais capacitados. Tenha 

uma boa assessoria técnica (interna ou externa) 

no assunto, para apoio do corpo gerencial 

(tático), comissões, comitês de assessoramento 

e conselhos se for o caso (estratégico).

12 – Trabalhe para mitigação e também na 

adaptação e na resiliência do negócio, o que 

demanda um olhar mais sistêmico e integrado 

com outros temas, incluindo a gestão de cadeia 

de valor, governança territorial, biodiversidade 

e justiça social. Parece difícil, mas é importante 

quando se trata de um problema complexo com 

essa urgência e magnitude.

13 – Estabeleça uma boa governança para a gestão 

de cadeia de valor. Esse é um passo importante 

para evoluir na agenda, promover a resiliência 

da rede com a qual se relaciona (e promover 

a resiliência do próprio negócio) e para buscar 

os resultados que levam aos cenários mais 

propícios, estudados pela ciência (IBGC, 2022).

14 –  Tenha um plano de transição que trate da 

mudança do modelo de negócio e de como 

a empresa irá se adaptar (incluindo os riscos 

na sua cadeia de valor) frente aos diferentes 

cenários climáticos, apontando como esse plano 

está incorporado à estratégia de longo prazo 

da empresa e se foi revisado pelo conselho de 

administração (BLACK ROCK, 2021). 

15 – Desenvolva o plano estratégico de forma 

integrada ao seu plano de transição climática. 

A agenda de mudanças climáticas deve ser 

incorporada ao planejamento e às decisões 

de negócios e  investimentos. Tenha seu 

plano estratégico plurianual validado interna e 

externamente (se for o caso). 
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Exemplos de desdobramento prático:

 ■ Plano de metas para mitigação das mudanças climáticas 

refletido no orçamento tanto para OPEX como para CAPEX;

 ■ Áreas de inovação e/ou P&D atuando na busca de soluções, 

novas tecnologias, novos produtos ou redesenho de 

produtos, alinhados à estratégia, inclusive com ações 

previstas no plano de metas, se for o caso;

 ■ Área de gestão de riscos com informações e conhecimento 

sobre  o plano de metas para mitigação das mudanças 

climáticas e capaz de correlacionar o plano com as 

estratégias de gestão de riscos definidos/ selecionados;

 ■ Áreas de compras incorporando critérios relacionados à 

agenda de mudanças climáticas para seleção e avaliação de 

produtos e fornecedores;

 ■ Área de planejamento estratégico considerando critérios 

relacionados à gestão de GEE na decisão de projetos/ 

investimentos. Por exemplo, o uso do preço interno de 

carbono como um critério de análise e seleção em um 

processo de funil de inovação. 

16 – Revise os seus processos organizacionais de modo que a estratégia em 

clima permeie as decisões e atividades nas mais diversas áreas de sua 

empresa. A agenda deve ser transversal.

17 – Atrele os resultados em clima à remuneração variável da alta 

administração. Pratique o mesmo com os colaboradores da empresa, 

adequando os critérios com os papéis e responsabilidades na agenda. 

18 – Comunique de forma transparente e frequente. Assuma compromissos 

públicos, relate seus resultados (bons e ruins) e desafios, incluindo dados 

quantitativos e qualitativos.

19 – Compreenda se a cultura organizacional (mentalidade; conjunto de 

hábitos e crenças, estabelecidas por meio de normas, valores, atitudes e 

expectativas, compartilhados pelos membros da empresa) é coerente e está 

alinhada ao que se pretende em relação às transições necessárias, sejam 

elas operacionais, táticas ou estratégicas. A cultura é fator estratégico para 

a organização; gerir e avaliar continuamente os valores (compreendendo 

o quanto eles permeiam os colaboradores e também a cadeia de valor) é 

essencial para a percepção do que será preciso trabalhar de forma sistêmica 

na organização (IBGC, 2022).



16

Institute) e CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável), criou o 

Programa Brasileiro GHG Protocol e tropicalizou 

o método internacional para refletir a realidade 

brasileira. O Programa possui um guia que determina 

a forma como fazer esse inventário e as boas 

práticas relativas a essa etapa.

Boas práticas para a mensuração 

1 – Defina limites para o inventário que abranja as 

fontes de emissão de GEE significativas para o 

negócio (Princípio da relevância).

2 – Registre e contabilize os dados de todas as 

fontes de GEE dentro do limite estabelecido 

(Princípio da Integralidade).

3 – Invista em um sistema informatizado para 

coleta de dados e que tenha interface com 

outros sistemas da empresa. Isso pode ajudar 

a organização a sistematizar a informação de 

forma mais efetiva e consistente. 

Por onde começar?

Todo processo de gestão parte de um bom 

diagnóstico. No caso da gestão de emissões de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) para as empresas, esse 

diagnóstico é o inventário de emissões corporativas. 

 A etapa de diagnóstico é o primeiro passo para 

o planejamento e permite que, posteriormente, 

a empresa estabeleça seu plano de metas para 

mitigação das mudanças climáticas. A cada novo 

inventário anual, os dados gerados permitem a 

comparação com o ano base e com o período 

anterior, favorecendo, portanto, o monitoramento 

e a verificação da eficácia das medidas adotadas 

e, eventualmente, a identificação da necessidade 

de ajustes no plano para mitigação das mudanças 

climáticas.

O GHG Protocol é o padrão mais utilizado no mundo 

para contabilização de emissões corporativas. No 

Brasil, o FGVces em parceria WRI (World Resources 

http://www.fgv.br/ghg
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/15413
https://ghgprotocol.org/
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4 – Seja consistente. Mantenha as abordagens de 

contabilização, metodologias de cálculo e/ou 

medição para que os dados sejam comparáveis 

ao longo do tempo. Documente e deixe 

transparente alguma mudança que ocorra ao 

longo do caminho (Princípio da Consistência).

5 – Registre o processo de obtenção de 

informações, documente as alterações, 

exclusões, referências, fontes de dados... o 

que for necessário para que seja possível a 

rastreabilidade das informações diante de uma 

auditoria (Princípio da Transparência).

6 – Inventarie todo o seu escopo 1 e 2.

7 – Inventarie o escopo 3 a partir da seleção das 

categorias mais relevantes para o negócio. Utilize a 

ferramenta desenvolvida pelo GHG Protocol para 

fazer um mapeamento do Escopo 3 nesse sentido.

8 – Audite o seu inventário. Uma verificação de terceira parte pode identificar erros importantes e confere 

confiabilidade aos dados obtidos e à sua base para gestão.

9 – Torne público os seus dados. A publicação dos inventários corporativos em plataformas - como o 

Registro Público de Emissões - gera transparência e reconhecimento por parte dos stakeholders 

(investidoras e investidores, clientes, parceiras e parceiros de negócios), além de visibilidade para práticas 

sustentáveis da sua organização.

No caso de adesão ao SBTi (Science Based Targets Initiative), o inventário de escopo 3 é 

obrigatório para empresas em que as emissões de escopo 3 representem mais de 40% das 

emissões totais da organização.

Usina de eletricidade
(propriedade de companhia 

de utilidede pública)
A sua fábrica

Serviços de apoio
(propriedade de outra 

organização)

Escopo 3
Emissões indiretas

Escopo 1
Emissões diretas

Escopo 2
Emissões indiretas

https://ghgprotocol.org/scope-3-evaluator
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O ano base não deve ser muito antigo. O SBTi 

indica que a referência escolhida não deve ser 

anterior a 2015.

2 – Envolva as diferentes áreas (engenharia, 

operação, riscos, estratégia, orçamento, compras 

e contratos, etc.) de sua empresa para levantar 

possíveis projetos de redução de emissões, 

inclusive aqueles que já estão em andamento e 

que podem ter impacto positivo na agenda.

3 – Identifique as fontes de emissões e categorias 

mais relevantes em seu inventário, identifique 

onde há maior potencial de redução, o tempo e 

investimento necessários para isso. 

4 – Utilize ferramentas de priorização para seleção 

de projetos e/ou tecnologias (por exemplo, a 

aplicação de curva marginal de abatimento – 

curva MAC) para que eles sejam contemplados 

no estabelecimento de metas de redução de 

GEE, nos diferentes horizontes de tempo.

O que devo levar em 
conta para estabelecer 
metas em clima?

Uma estratégia organizacional robusta para a efetiva 

gestão de GEE depende da permeabilidade do tema 

nos diferentes níveis da empresa: nível estratégico, 

tático e operacional. Uma vez que a empresa tenha 

desenvolvido suas estratégias para reduzir as emissões 

de seus produtos e operações, metas corporativas 

de GEE tornam-se elementos-chave para a gestão 

e condução de um plano de transição consistente 

e transparente. Funcionam como um indicativo de 

caminho que será seguido pela empresa para que se 

atinja o objetivo desejado em relação à sua atuação 

frente às mudanças climáticas. 

Boas práticas para o estabelecimento 
de metas

1 – Defina um ano base que represente um ano 

comum da organização e que forneça os dados 

mais completos possíveis de escopos 1, 2 e 3.
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O SBTi (2022) indica que as metas de longo prazo devem cobrir, ao 

menos, 95% da somatória das emissões de escopo 1 e 2 e, para as 

empresas em que a contabilização do escopo 3 se aplica, devem 

cobrir 90% até 2050 como parte do compromisso de neutralidade 

alinhado à ciência.

Existem iniciativas, como o SBTi e a campanha Race to Zero (Corrida 

para o Zero), que estabelecem a forma (regras) para que esse 

equilíbrio seja atingido. É importante que a empresa compreenda 

os diversos termos que estão em uso (Net Zero, Carbono Neutro, 

Carbono negativo, etc.), para que seu plano de metas esteja de acordo 

com o compromisso assumido. Clique para conhecer as definições 

dadas pela Race to Zero.

5 – Determine metas de curto, médio e longo prazo. Deixe claro o ano em que 

se espera que a meta seja atingida.

 ■ Quebre suas metas em partes se necessário. Por exemplo, se você 

definiu uma meta de 5 anos para seu escopo 1, quebre essa meta em 

categorias ou processos e defina submetas mais detalhadas para cada 

parte. Isso ajuda a empresa a acompanhar a evolução dos resultados e 

visualizar os pontos de atenção em sua trajetória.

6 – Garanta o foco em redução antes de compensação. A compra e uso de 

créditos deve ser o último passo dentro da estratégia da empresa, visando 

obter um balanço de emissões líquidas igual a zero. O termo “emissões 

líquidas zero” é definido pelo IPCC (2018) como o estágio em que as emissões 

antrópicas de GEE para a atmosfera são neutralizadas por remoções 

antrópicas. Significa que a organização pode optar por executar ações 

de remoção ou comprar créditos de remoção em igual volume de suas 

emissões residuais para neutralizá-las.

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/Race-to-Zero-Lexicon.pdf
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O SBTi estabelece que, caso as emissões de escopo 3 relevantes 

de uma empresa forem equivalentes a 40% ou mais do total das 

emissões dos escopos 1, 2 e 3, metas para mitigação do escopo 3 

são obrigatórias. Além disso, as empresas envolvidas na venda ou 

distribuição de gás natural e/ou de outros combustíveis fósseis 

devem estabelecer metas de escopo 3 para o uso dos produtos 

vendidos, independentemente da porcentagem dessas emissões em 

comparação com o total de emissões de escopos 1, 2 e 3.

7 – Estabeleça metas para redução de emissões de escopo 3, alinhadas aos 

objetivos estratégicos de sua empresa, seguindo as mesmas boas práticas 

indicadas para as metas de escopo 1 e 2.

 ■ Informe, apoie e gerencie sua cadeia de valor para o engajamento na 

agenda. Esse é um passo importante do ponto de vista estratégico para 

que os compromissos em clima sejam cumpridos.

8 – Registre as suas metas de compensação caso elas componham a estratégia 

da empresa. Deixe claro se sua meta será atendida por meio de compra de 

créditos não florestais, remoção a partir de projetos, compra de créditos 

florestais ou remoção a partir de alternativas tecnológicas. Os métodos de 

remoção (florestais ou tecnológicos) devem ser compatíveis em magnitude e 

temporalidade com as emissões que se quer compensar.

9 – Defina o limite para a redução pretendida. O limite de cobertura das metas 

indica a abrangência das reduções em relação ao total de emissões da 

empresa. Esse limite pode considerar as somatórias dos escopos ou cada 

escopo de forma individual.

10 –  Proponha metas factíveis e ambiciosas, ou seja, que estejam alinhadas ao 

que a ciência vislumbra como necessário para colaborar no cumprimento do 

Acordo de Paris.
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11 – Proponha metas de intensidade e metas absolutas, conforme os seus objetivos e considerando as vantagens e desvantagens de cada uma. A seguir, algumas 

vantagens e desvantagens de cada uma delas: 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS

METAS ABSOLUTAS: expressa a redução de 
emissões em termos absolutos em determinado 
período de tempo.

Deixam transparente o compromisso de redução 
total (quantidade específica) de GEE.

Há necessidade de recálculo das emissões do 
ano-base no caso de mudanças estruturais 
significativas na organização. Não permitem 
comparações de intensidade ou eficiência de 
GEE. Caso haja decréscimos de produção (como 
ocorreu durante a pandemia da COVID-19), pode 
haver uma “falsa” redução de emissões de GEE. 
Podem ser difíceis de atingir se a organização 
crescer além das expectativas e se o crescimento 
resultar em emissões de GEE.

METAS DE INTENSIDADE: expressa a redução 
de emissão de um GEE (em %) em relação a uma 
medida de desempenho organizacional ao longo 
do tempo (por exemplo: reduzir 12% de CO2 por 
tonelada de clínquer entre 2000 e 2008).

Refletem melhorias no desempenho de GEE 
independentemente de crescimento ou 
decrescimento de produção. Recálculos de 
emissões no ano-base da meta, devidos a 
mudanças estruturais, normalmente, não são 
necessários. Aumentam a comparabilidade do 
desempenho de GEE entre organizações de um 
mesmo setor.

Não permitem o acompanhamento de emissões 
absolutas de GEE (emissões absolutas podem 
aumentar se a produção aumentar). Organizações 
com diversas operações podem achar difícil 
definir uma só medida de desempenho. Definir a 
duração do período de cumprimento da meta.

 ■ Obtenha o compromisso da alta gestão em relação ao plano de metas definido. A governança do tema implica mudanças em estruturas, processos e práticas 

em toda a organização.
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12 – Proponha metas quantitativas (como as descritas anteriormente) e metas 

qualitativas. As metas qualitativas podem ser propostas para aprimorar a 

gestão da agenda (por exemplo, coletar dados dos fornecedores críticos e 

ampliar o inventário de escopo 3 até 2023) e podem estar alinhadas com 

tendências que venham se fortalecendo, antecipação de futuras restrições 

legais, restrições de mercado, demandas do mercado financeiro, etc.

13 – Defina indicadores que auxiliem, posteriormente, no monitoramento do 

desempenho e progresso de suas metas e dos impactos gerados na atuação 

para mitigação das mudanças climáticas, bem como na comunicação. A 

coleta de dados para o monitoramento periódico nem sempre é possível 

de ser realizada de forma direta, e o custo e a complexidade de medição 

devem ser proporcionais ao valor que a medição ajuda a criar. Leve isso em 

consideração na definição de indicadores. A sua empresa, provavelmente, 

terá indicadores específicos para o seu negócio e contexto, mas, sempre 

que possível, escolha indicadores comumente utilizados para o tema, o 

que facilita posteriores relatos Global Report Initiative (GRI), Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) etc. e a comparação de dados 

entre empresas. 

Seu plano de metas está pronto?

Faça uma última revisão considerando se as metas definidas são: 

a – específicas (indicam o resultado desejado?); 

b – mensuráveis (há métricas e/ou indicadores para acompanhar  

seu desempenho?); 

c – atingíveis (trazem desafios realistas, mas ao mesmo tempo estão 

alinhadas à ambição necessária apontada pela ciência?); 

d – relevantes (abordam questão material para o setor e contribuem para o 

objetivo final?); 

e – temporais (têm prazo determinado?). Garanta que a alta administração 

aprove os compromissos e que aloque equipe e recursos (financeiros e 

outros) para todas as etapas de gestão.
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 ■ Engaje os públicos de relacionamento da 

empresa (interna e externamente) no processo 

de implementação.  Priorize os stakeholders 

pelos impactos que a empresa tem sobre eles 

e pela contribuição deles nas suas metas para 

mitigação das mudanças climáticas.

 ■ Dê um incentivo a mais! Conforme indicado 

nas boas práticas de governança, atrelar o 

atingimento das metas para mitigação das 

mudanças climáticas à remuneração variável 

dos colaboradores da empresa  impulsiona a 

agenda climática, aumenta o engajamento dos 

colaboradores e contribui para o atingimento 

das metas da organização.

O caminho a ser trilhado para implementação 

depende de diversos fatores, como natureza do 

negócio, grau de maturidade, porte da empresa, 

localização geográfica, perfil de emissões, etc.

Tenho um plano  
de metas. E agora?

Uma vez mensuradas as emissões da empresa 

e tendo em mãos o compromisso e as metas 

estabelecidas e estruturadas em um plano que 

indique o processo de transição que será seguido 

para contribuir com os objetivos do Acordo de 

Paris, o próximo passo é implementar as ações para 

mitigação das mudanças climáticas.

 ■ Mantenha a comunicação interna! Deixe 

evidente, de forma simples e objetiva, para toda 

a organização a estratégia que será adotada, a 

importância da agenda para a empresa e o que 

se espera das/os colaboradoras/es (em seus 

diferentes papéis e responsabilidades) para 

contribuir com a estratégia definida. Crie espaços 

de aprendizagem e capacitações para as pessoas.

 ■ Faça com que o tema esteja presente em 

reuniões nos diferentes níveis da empresa e que 

haja espaço para perguntas e esclarecimentos.
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A maioria das empresas inicia sua jornada na agenda 

climática abordando as emissões de GEE dos 

escopos 1 e 2. Ações como eficiência de processos, 

eficiência energética, fontes renováveis de energia 

são medidas capazes de reduzir as emissões 

desses escopos. As emissões do escopo 3 são, 

frequentemente, negligenciadas porque são difíceis 

de avaliar e gerenciar. No entanto, olhar além dos 

muros da empresa permite gerenciar um volume 

de emissões cerca de 5 vezes maior do que quando 

olhamos apenas para as operações da empresa 

(RPE, 2021). 

Confira, a seguir, as boas práticas empresariais 

para redução e remoção de GEE, que devem ser 

implementadas de acordo com a prioridade, as 

ações e os prazos estabelecidos no plano de metas 

de mitigação.

Muitas organizações enfrentam dificuldades 

para selecionar e colocar as opções de 

mitigação em prática. Em geral, os caminhos 

disponíveis para atingir-se o objetivo da 

neutralidade utilizam uma combinação de três 

estratégias: reduzir, remover e compensar.

É fundamental implementar ações que permitam, 

prioritariamente, reduzir as emissões de GEE o 

máximo possível e, só então, neutralizar emissões 

remanescentes com remoções diretas (dentro 

dos limites da organização) e/ou compensações 

(geradas por projetos de redução ou remoção de 

emissões realizados fora da jurisdição do país, 

organização ou entidade que adquire e utiliza os 

créditos) (ROGELJ et al., 2021).

A numeração a seguir indica a ordem de priorização 

das ações.

Implemente projetos/ações que reduzam as 

emissões brutas o máximo possível e, só então, 

busque neutralizar emissões remanescentes.

Avalie o potencial de projetos de remoção 

de carbono dentro da sua organização para 

neutralizar as emissões remanescentes 

(remoções diretas).

Avalie o potencial de projetos de compensação 

das emissões remanescentes, ou seja, pondere 

sobre a aquisição de créditos de carbono 

gerados por projetos de redução ou remoção de 

emissões, realizados por outras organizações ou 

fora do país. 

2º

3º

1º
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para o abastecimento de caldeiras e fornos para 

a produção de calor.

3 – Reduza emissões no transporte. Embora 

dependa da composição da matriz elétrica do 

país, a eletrificação da frota é uma tendência 

para a redução das emissões de GEE do setor de 

transporte. O uso de biocombustíveis (biodiesel, 

etanol, bioquerosene de aviação) e a otimização 

das rotas logísticas também podem contribuir 

para a redução das emissões de escopo 1 

(combustão móvel) e/ou de escopo 3 (transporte 

e distribuição e viagens a negócios).

4 – Promova a sustentabilidade no campo. Elimine 

o desmatamento e adote práticas regenerativas 

e novas tecnologias para mitigar os impactos da 

produção no campo. É possível, por exemplo, 

adotar práticas como o plantio direto, rotação 

de culturas, agricultura de precisão, inibidores 

denitrificação, recuperação de pastagens 

degradadas, integração lavoura-pecuária-

floresta, etc.

Boas práticas para a 
implementação de ações para 
redução e remoção de GEE 

1 – Torne seus processos mais eficientes. Produza 

mais com menos. As medidas de eficiência, 

na maioria das vezes, também resultam em 

retornos financeiros positivos. Reduza perdas, 

aumente produtividade, aumente eficiência 

energética, invista em equipamentos mais 

eficientes e consuma insumos menos poluentes 

para reduzir suas emissões diretas e indiretas.

2 – Aumente o uso de energias renováveis. A 

transição energética é fundamental para 

a descarbonização da economia mundial. 

Reduza as emissões de escopo 2 investindo em 

energia renovável – como energia solar, eólica, 

hidráulica, biomassa e hidrogênio verde – seja 

por meio da autoprodução nas fábricas, seja por 

meio da aquisição de certificados de energia 

renovável (REC). Também use fontes renováveis 

5 – Mude o seu processo de produção, pensando 

em alternativas que consumam matérias- 

primas que resultem em emissões menores. 

Pense na viabilidade de reaproveitamento de 

gases ou resíduos gerados no processo.

6 – Pense e promova a circularidade no seu 

negócio. Reduzir o consumo e o desperdício, 

eliminar a poluição e a geração de resíduos, 

aumentar o tempo de uso de produtos 

e materiais e promover a reciclagem e 

regeneração estão entre os pilares da economia 

circular. Adote o pensamento do ciclo de vida 

ao desenvolver um novo produto ou serviço e 

busque incorporar os princípios da circularidade 

desde o design, repensando materiais críticos, 

embalagens e o fim de vida de produtos.
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colaboração com os seus fornecedores 

para sensibilizá-los sobre os riscos e 

desafios das mudanças climáticas, garantir 

dados de emissões precisos e confiáveis e 

obter sinergias e perceber novos caminhos 

nas reduções de emissões de escopo 3.

 ■ Adote a atuação em rede e a cooperação 

na busca de soluções ao longo da cadeia 

de valor.

 ■ Cultive um relacionamento constante e, na 

medida do possível, estabeleça contratos 

de longo prazo dando segurança para que 

investimentos sejam feitos para a evolução 

de empresas menos estruturadas na 

agenda climática.

 ■ Monitore o desempenho de fornecedores 

e reconheça bons resultados. Isso pode 

acontecer de diferentes formas, como 

premiações, divulgação de bons casos, 

assinatura de contratos mais longos e com 

menos burocracia, reconhecimento por 

7 – Engaje a cadeia de valor.

 ■ Mapeie fornecedores-chave na agenda, 

tanto pelo ponto de vista de emissão de GEE 

quanto pelo ponto de vista de vulnerabilidade 

às mudanças climáticas, o que remete a 

riscos para seu próprio negócio.

 ■ Defina padrões para contratações e 

compras sustentáveis, de forma que, para 

além dos critérios tradicionais, sejam 

considerados critérios relacionados à 

gestão de mudanças climáticas.

 ■ Estabeleça códigos de conduta para deixar 

clara a regra do jogo.

 ■ Estabeleça um canal de comunicação e 

propicie momentos e eventos para troca 

de conhecimentos e boas práticas entre os 

diferentes elos da cadeia.

 ■ Compartilhe seu conhecimento (como em 

um programa de educação continuada) 

e aprenda com sua rede. Trabalhe em 

selos que possam ser compartilhados nas 

redes sociais.

 ■ Comunique as qualidades do seu produto 

para clientes ou consumidoras/es, 

por exemplo, por meio de rotulagem 

ambiental (pegada de carbono), da 

rastreabilidade do produto, de campanhas 

de sensibilização e mobilização.

 ■ Se posicione publicamente e mostre o valor 

que a agenda tem para sua empresa.
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8 – Capture carbono a partir da restauração de ecossistemas, promovendo a 

implementação de projetos para a restauração e regeneração. Considere 

a lente de biodiversidade ao pensar em projetos dentro dos limites da 

organização ou junto a parceiros. 

9 – Considere tecnologias inovadoras para remoção, como a Captura e 

Armazenamento de Carbono (da sigla em inglês, CCS) ou Sistemas de 

Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono (BECCS). Embora 

essas tecnologias ainda não sejam viáveis em muitas regiões, serão uma 

peça importante do quebra-cabeça do Net Zero para a neutralização das 

emissões residuais.

10 –  Evite emissões a partir da manutenção de vegetação nativa, promovendo 

a conexão de metas corporativas com iniciativas REDD+ (Aliança Brasil, 2021). 

A compra de créditos REDD+ deve observar alguns critérios. Clique para 

acessar um guia produzido para apoiar esse processo.

11 – Adquira créditos de carbono para compensar o que não pode ser 

reduzido, ressaltando que créditos advindos de projetos de redução de 

emissões somente poderão ser usados como estratégias transitórias. 

Para o atingimento de metas Net Zero, a remoção deverá ser o 

instrumento utilizado. 

A compensação das emissões que não podem ser evitadas, por meio de 

projetos de redução ou remoção de emissões, deve ser entendida como um 

estágio de transição até o Net Zero. No entanto, para o atingimento de uma 

meta Net Zero, somente iniciativas de remoção deverão ser consideradas. 

https://idesam.org/publicacoes/guia-para-compra-responsavel-de-creditos-redd-no-brasil/
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 ■ Reúna informações sobre o tipo de projeto, 

a origem geográfica e organizacional, sobre 

como foram quantificadas as reduções de 

emissão certificadas e qual foi o padrão 

de qualidade empregado para tanto (MDL 

- Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

VCS Standard, Gold Standard, etc.).

 ■ Certifique-se que você tenha em mãos 

a informação de que a metodologia de 

quantificação trata adequadamente dos 

principais desafios de contabilização de 

projetos de forma a aperfeiçoar o rigor da 

contabilização de projetos (GHG, 2008).

 ■ Faça a compra por meio de um contrato 

com o vendedor, de modo a transferir a 

propriedade do crédito e diminuir riscos de 

dupla contagem (GHG, 2008).

12 – Esteja atenta/o à credibilidade do crédito que 

sua empresa compra para compensação. 

 ■ Opte por créditos de carbono certificados 

a partir de padrões internacionalmente 

reconhecidos e que, de preferência, 

tenham atributos adicionais em relação à 

biodiversidade e às questões sociais.

 ■ Busque projetos que apresentem ganhos 

para além da redução de emissões e 

sequestro de carbono e que, em sua 

concepção, considerem as premissas a seguir. 

Premissas

 □ Incentivo às medidas de mitigação 

por meio de modelos multifuncionais, 

com retorno econômico e de 

serviços ecossistêmicos, resultando 

em alternativas mais atraentes 

economicamente do que a escolha 

de uso econômico alternativo do solo 

(custo de oportunidade).

 □ Fomento e articulação com arranjos 

produtivos locais e regionais que 

reduzam os custos operacionais, de 

transação e riscos ao negócio. 

 □ Uso de plataforma confiável de 

cadastro e monitoramento de projetos 

que reduza o custo de transação das 

operações financeiras associadas (Biota 

Síntese, 2022).
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que pode facilitar comparações entre produtos 

e processos semelhantes (ou do mesmo 

processo) ao longo do tempo. As empresas 

podem desenvolver os quocientes que mais 

façam sentido para suas atividades e que sejam 

relevantes para tomada de decisão (PBGHG, 2008).

Para o monitoramento de indicadores como os citados 

anteriormente, que reflitam os resultados em relação 

às emissões de GEE, o inventário corporativo será a 

base de obtenção de dados. Em geral, o inventário é 

realizado anualmente. Mas o monitoramento deve ser 

realizado também para outras metas, planos de ação e 

indicadores qualitativos e quantitativos que promovam 

a evolução da agenda, em frequência diferente. 

Acompanhe o 
desempenho:  
fique de olho!

O plano de metas para mitigação das mudanças 

climáticas deve ser, periodicamente, monitorado 

juntamente com os indicadores estabelecidos, 

permitindo a identificação de ajustes necessários 

na trajetória e a percepção se a empresa está no 

caminho certo. 

Em geral, dois aspectos principais do desempenho 

para gestão de emissões de GEE são relevantes para 

os gestores e para o público interessado:

 ■ impacto climático total da organização 

(quantidade absoluta de emissões de GEE 

liberada na atmosfera);

 ■ emissões de GEE da organização normalizadas 

por métrica que resulte em um indicador em 

forma de razão (quociente), ou seja, relativa, o 
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Boas práticas para o monitoramento 
contínuo da agenda

1 – Defina a periodicidade e os mecanismos 

internos para o monitoramento das metas.

2 – Divulgue, internamente, os resultados de 

monitoramento, abrangendo desde a alta 

administração até os colaboradores envolvidos 

na operação periodicamente, aumentando 

o nível de comprometimento de todos. 

Indicadores diferentes podem ser utilizados 

para os níveis estratégico, tático e operacional. 

Para conselhos e alta administração, selecione 

os indicadores e informações mais relevantes, 

relacionados à materialidade, evitando um 

volume muito grande de dados (IBGC, 2022).

3 – Monitore a permanência das soluções adotadas 

para compensação das emissões de GEE da 

empresa, pelo tempo correspondente para a 

neutralização dos GEE emitidos e relacionados a 

essa compensação (CLIMATE TRACKER, 2021).

4 – Invista em um sistema tecnológico que permita 

a automação de obtenção de dados a partir 

da interface com outros sistemas operacionais 

da empresa, garantindo a rastreabilidade, 

consistência e confiabilidade dos dados. 

Isso facilitará não só o monitoramento mas 

também os relatórios demandados por 

diferentes stakeholders, além de permitir que 

os colaboradores dediquem mais do seu tempo 

para análise das informações e implementação 

das metas para evolução da agenda (CLIMATE 

TRACKER, 2021).

5 – Reveja seu plano de metas periodicamente, 

seja porque algo no seu monitoramento foi 

detectado, seja porque alguma mudança de 

contexto aconteceu: mudança no regramento 

legal, acordos setoriais, diretrizes de matriz, 

avanços da ciência, etc., que possam promover 

revisões dos compromissos assumidos, sem 

perder de vista que a agenda precisa sempre de 

maior ambição (CLIMATE TRACKER, 2021).

Acompanhar o desempenho, verificar o 

cumprimento das metas e compromissos, 

relatar de forma consistente, completa e 

transparente, mantém a credibilidade e 

reputação da organização.
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Mantenha distância  
do greenwashing 

Transparência tem sido uma palavra recorrente, 

juntamente com ESG, clima e risco reputacional. 

Transparência se relaciona a outras palavras como 

comunicação e confiança. 

As instituições se relacionam com as pessoas por 

meio da confiança, e, cada vez, mais as escolhas de 

compra se baseiam nos valores e crenças do cliente 

e na conexão com os valores da empresa, portanto, 

dependem da percepção da atuação empresarial 

por parte da sociedade. 

Na comunicação para a sociedade, a contribuição 

empresarial vai além de falar sobre os atributos do 

produto ou sobre seu desempenho. 

Uma boa comunicação empresarial sobre 

mudanças climáticas:

 ■ dissemina informações de qualidade e rigor 

científico no tema;

 ■ promove o conhecimento (awareness) e interage 

com públicos diferentes, buscando linguagens 

inclusivas e uma abordagem sistêmica;

 ■ provoca reflexão sobre o consumo;

 ■ estimula e inspira a ação da cadeia de valor 

(fornecedores e cadeia pós-consumo); 

 ■ deixa explícito para a sociedade o 

posicionamento da empresa em relação 

à agenda de clima, tornando público o 

compromisso empresarial;

 ■ comunica frequentemente os avanços e 

desafios na agenda empresarial, bem como 

aquilo que não aconteceu conforme planejado.
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É por meio da comunicação que a empresa 

pode garantir a premissa da transparência de 

informações para seus públicos de relacionamento, 

que inspira, engaja, impulsiona a temática e cria 

diálogos com e entre os seus diversos públicos.

Segundo estudo específico que avalia a confiança 

das pessoas nas instituições e que teve uma edição 

especial sobre mudanças climáticas em 2021 (intitulado 

Edelman Trust Barometer), as mudanças climáticas são 

a segunda maior preocupação da população brasileira, 

atrás apenas do desemprego, afligindo entre 81% (ITS, 

2021) e 90% (EDELMAN, 2021) da população. 

A mesma pesquisa indica que 48% das pessoas 

entrevistadas no Brasil  diz não saber sobre as causas 

e consequências das mudanças climáticas e 58% diz 

não saber sobre as soluções para o problema. Além 

disso, 57% diz ser mais difícil encontrar informações 

confiáveis sobre o tema e 40% diz que é quase 

impossível encontrar informações que possam 

ser compreendidas com facilidade. Esses números 

falam muito sobre os desafios na comunicação de 

dados que vêm da ciência e que têm um caráter 

eminentemente técnico. 

Quando questionadas sobre as instituições confiáveis 

para obtenção de informações sobre mudanças 

climáticas, as pessoas entrevistadas apontaram as/os 

CEOs das empresas em sétimo lugar em termos de 

confiabilidade de informações, à frente apenas dos 

líderes governamentais. Um dos motivos para esse 

baixo resultado de confiabilidade nas empresas é o 

fato de que as/os CEOs têm assumido publicamente 

compromissos na agenda de clima, contudo a 

percepção da sociedade é que eles não serão 

cumpridos. Há uma expectativa, na sociedade, de que 

a maior liderança das empresas participe ativamente 

na agenda, em espaços de discussão, atuando no 

limiar da representação jurídica e da postura da 

pessoa física. 

Por fim, a pesquisa indica que, sob a ótica das 

pessoas entrevistadas, para que as empresas 

ganhem e/ou mantenham a confiança da sociedade 

em relação ao tema de mudanças climáticas, é 

necessário que a empresa:

 ■ contrate especialistas em mudanças climáticas 

para a posições de liderança - opinião de 79% 

dos entrevistados;

 ■ adote metas baseadas na ciência – opinião de 

80% dos entrevistados;

 ■ certifique-se de que parceiros e fornecedores 

também reduzam os seus impactos - opinião de 

76% dos entrevistados;

 ■ melhore a qualidade e o custo de produtos de 

baixo impacto climático – opinião de 76% dos 

entrevistados;

 ■ coordene e trabalhe colaborativamente com 

outras empresas (mesmo que concorrentes), 

ONGs e governos para bons resultados na 

agenda - opinião de 76% dos entrevistados.
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A comunicação empresarial deve ter linguagem e 

mensagem adequadas ao objetivo estabelecido 

para cada público. 

Da mesma forma, o canal de comunicação a ser 

utilizado deve estar adequado e, nesse sentido, é 

importante identificar por qual meio as pessoas 

acessam informações sobre mudanças climáticas. 

Pesquisa conduzida em 2021 pelo Instituto de 

Tecnologia e Sociedade (ITS) reflete a importância 

das redes sociais (cerca de 66% das pessoas 

recebem informações sobre clima pelo Twitter, 

Facebook e Instagram e 70% por WhatsApp), mas 

destaca que a informação sobre clima é recebida, 

principalmente, a partir de conversas com familiares, 

parentes e colegas de trabalho (87%). 

Para além do diálogo com a sociedade, as empresas 

utilizam standards e frameworks que se consolidam 

como a principal forma para compartilhamento 

de informações sobre sua atuação no sentido da 

sustentabilidade. Tais standards e frameworks 

tornam a comunicação objetiva e alinhada com 

o tipo de informação e nível de detalhamento 

necessários para promover a transparência junto a 

cada tipo de stakeholder. Por exemplo, os reportes de 

sustentabilidade como o Global Reporting Initiative 

Standards (GRI) comunicam os impactos de uma 

organização sobre a economia, meio ambiente e 

pessoas para um grupo multistakeholder (sociedade 

civil, legisladoras e legisladores, investidoras e 

investidores, etc.), de forma comparável.

Já o reporte integrado tem como público assets, 

seguradoras, financiadores, etc. e relatam um 

subgrupo de tópicos da sustentabilidade que são 

classificados como materiais para a criação de valor na 

empresa. Esses stakeholders buscam compreender as 

implicações financeiras que os riscos e oportunidades 

relacionados à sustentabilidade podem ter sobre as 

empresas. Um exemplo é o Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) e o TCFD, este último focado 

em informações relativas à atuação das organizações 

na agenda de mudanças climáticas. 

Entre o grupo de relatos de sustentabilidade e de 

relatos integrados, temos standards, frameworks e 

plataformas intermediárias, como a plataforma CDP 

que transforma os dados de performance ambiental 

em análises sobre riscos, oportunidades e impactos 

ambientais críticos, fazendo uma ponte com 

mercado financeiro.

Novas iniciativas, standards e frameworks 

estão em discussão, com o objetivo de permitir 

maior padronização e comparabilidade entre os 

dados fornecidos pelas organizações, e partem 

da premissa de utilizar e agregar os modelos já 

disponíveis. Em especial, o TCFD tem ganhado 

importância nos mais diferentes meios (mercado 

financeiro, bancos e empresas) quando o assunto é 

clima e ESG.
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Boas práticas para a promoção da transparência e da 
credibilidade demandada pelo ESG 

1 – Divulgue um plano de transição para se atingir as emissões líquidas zero, 

deixando clara a ambição da empresa, as atividades cobertas pelo plano, as 

metas e datas assumidas, a proposta de uso de compensações, impactos 

financeiros e planos para envolvimento da cadeia de valor no processo 

(BANK OF AMERICA, 2022; BLACK ROCK, 2021).

2 – Divulgue a relação entre estratégia, modelo de negócio, métricas e targets.

3 – Divulgue a extensão em que o CAPEX das empresas está alinhado com os 

planos de transição e com as metas para emissões líquidas zero (BANK OF 

AMERICA, 2022).

4 – Trabalhe com standards e frameåworks complementares (por exemplo, 

GRI e TCFD/ CDP e TCFD). Para os modelos que conversam com o mercado 

financeiro (como o TCFD), relate o que foi identificado como tendo 

materialidade financeira para a empresa.

5 – Divulgue oportunidades e riscos climáticos que tenham materialidade 

financeira, de forma consistente com as recomendações do TCFD ou outros 

padrões, frameworks financeiros selecionados pela empresa, de forma alinhada 

aos impactos relacionados à sustentabilidade (BANK OF AMERICA, 2022; BLACK 

ROCK, 2022).

6 – Relate como as oportunidades e riscos financeiros serão gerenciados e os 

relacione com metas e métricas climáticas.

7 – Deixe claro quais os escopos inventariados pela sua organização. 

8 – Relate escopo 3 quando relevante. Descreva as atividades da sua cadeia de 

valor que sejam importantes, relacione com os riscos e metas.

9 – Relate como a empresa estabelece e comunica as suas metas de 

performance.

10 – Relate anualmente as informações da organização.



Considerações 
finais
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O mundo vive uma transição para uma economia mais resiliente e de baixo 

carbono, buscando a neutralidade climática. A atuação das empresas para mitigação 

das mudanças climáticas é uma demanda crescente e consistente, o que tem levado 

a uma profusão de compromissos climáticos como o Net Zero. Portanto, é crucial 

que haja uma estrutura de governança, planejamento e gestão para sustentação 

da implementação e aumento da ambição no estabelecimento de metas para 

mitigação das mudanças climáticas, agora e nos próximos anos, rumo ao melhor 

cenário possível para 2050.

Para apoiar as empresas, este Guia propõe boas práticas para estruturação e 

gestão empresarial de metas de mitigação das mudanças climáticas, de forma não 

exaustiva. Por focar apenas em metas de mitigação, possui limitações em relação 

ao que se entende como necessário para uma boa gestão para sustentabilidade e 

adaptação à mudança do clima.

 

A provocação é que o olhar empresarial não seja compartimentado, e sim 

sistêmico, trabalhando conjuntamente, por exemplo, planos de mitigação com 

planos de adaptação, governança territorial com gestão climática, biodiversidade 

com resiliência e justiça social, gestão de cadeia de valor com mudança de 

modelos de negócio e uma atuação mais colaborativa e em rede, governança 

corporativa com uma atuação de empresa líder para ser protagonista e 

influenciar positivamente políticas públicas, seus pares setoriais e outras 

empresas com que se relaciona.

Essas são fronteiras para a atuação empresarial, e torcemos (e atuamos) para 

que boas práticas nesse sentido sejam implementadas e divulgadas na mesma 

velocidade em que a informação atravessa o mundo.

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31786/FGVces-framework_atuacao_empresarial_em_clima_ie_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/31786/FGVces-framework_atuacao_empresarial_em_clima_ie_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Ficha técnica e 
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Sobre o FGVces

O Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces) atua no desenvolvimento de estratégias, políticas e ferramentas de gestão pública 

e empresarial para a sustentabilidade, no âmbito local, nacional e internacional. Propõe-se a ser um espaço aberto de estudo, aprendizado, reflexão, inovação e de 

produção de conhecimento, composto por pessoas de formação multidisciplinar, engajadas e comprometidas, e com genuína vontade de transformar a sociedade.
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