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Este material é produto do percurso de encontros, trocas de 

experiências, pesquisa, produção de conhecimento, aprendizado, 

reflexão e prática de um grupo de empresas que fez parte das 

Iniciativas Empresariais (iE) no ano de 2021, rede empresarial 

coordenada pelo FGVces - Centro de Estudos em Sustentabilidade 

da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP).

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 

posicionamento institucional das empresas participantes, nem 

tampouco da FGV-EAESP.

Em 2021, participaram das atividades, encontros e do diálogo 

para a produção deste material as empresas:
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Iniciativas Empresariais (iE) é o nome dado à rede empresarial, coordenada pelo FGVces, voltada à produção de co-

nhecimento, troca de experiências e fortalecimento de capacidades necessárias ao avanço da gestão empresarial para 

a sustentabilidade. Desde 2010, oferece às empresas, espaços de compartilhamento de práticas e casos, e de aprendi-

zagem, bem como a possibilidade de co-criar junto à equipe, ferramentas e conteúdos voltados à gestão, organizados 

em publicações anuais que se tornam acessíveis ao final de cada ciclo.

Em 2021, o tema das iE foi clima e suas interfaces com os temas de justiça social e biodiversidade, tendo no centro 

das conversas as fronteiras da atuação empresarial - das já alcançadas, passando pelas fronteiras pouco visitadas, che-

gando àquelas que ainda não foram construídas ou são consideradas novas fronteiras. Reconhecer as práticas empresa-

riais em curso, a partir da noção de fronteiras e diante das urgências climáticas e socioambientais, traz a oportunidade 

de uma reflexão crítica sobre o que precisa ser feito no caminho da neutralidade de carbono e resiliência. 

O framework
1 
apresentado nesta publicação é resultado de pesquisas, entrevistas com especialistas e de um percurso 

com 12 encontros virtuais, que aconteceram de fevereiro a outubro de 2021, entre representantes das empresas membro 

das iE, convidadas, convidados e equipe do FGVces. Os conteúdos e reflexões emergentes deste percurso, relacionados 

às práticas e fronteiras que precisam ser alcançadas e ultrapassadas para o avanço da agenda empresarial em clima, 

foram mapeados, registrados, analisados e organizados nesta ferramenta. 

1 Framework é um termo inglês que, em sua tradução direta, significa estrutura, que pode prover sugestões de solução para problemas semelhantes.
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A mudança do clima é um dos principais desafios 

da humanidade. De natureza complexa e conectada 

a uma série de outras grandes questões do nosso 

tempo, como conservação da biodiversidade, 

transição energética, redução da pobreza e combate 

às desigualdades, tem exigido de todos os atores 

da sociedade a busca contínua por conhecimento, 

inovação e cooperação, do nível global ao local. 

O ano de 2021 é o ano da Conferência das Partes sobre Mudança do Clima da 

ONU (COP 26), da Conferência de Biodiversidade da ONU (COP 15), de anúncios 

de metas de neutralidade a serem atingidas em 30 anos por países e organiza-

ções. Ano de secas e incêndios florestais, de alagamentos e ventanias, de even-

tos extremos cada vez mais frequentes acontecendo por todo o mundo.

A ciência indica projeções de trajetórias para limitar o aumento de temperatura em 

1,5°C ou 2°C com base nos níveis pré-industriais, as quais requerem a observância de um 

orçamento de carbono em linha com esses limites de aquecimento global. As metas já es-

tabelecidas no âmbito do Acordo de Paris não garantem a limitação da elevação de tem-

peratura em até 2°C, o que demanda o aumento da ambição de países e organizações.

Para o ano de 2050, no cenário desejado, buscamos o equilíbrio entre emissões 

antrópicas e as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa (emissões líqui-

das zero) e um sistema resiliente às mudanças climáticas.

As empresas desempenham um papel central para que o cenário desejado em 

2050 se concretize. A caminhada até lá, já em curso para algumas, envolve o apri-

moramento de ações consolidadas na gestão em clima, bem como a conquista de 

novos marcos, dos quais destacam-se alguns exemplos:

•  gestão adequada dos riscos físicos e de transição (reputacionais, regulatórios, 

tecnológicos e de mercado) para uma economia de baixo carbono;

•  busca por alternativas de mitigação, no sentido do equilíbrio entre emis-

sões e captura de gases de efeito estufa (GEE) (emissões líquidas zero), que 

vão desde a realização de inventários de emissões, passando pela mudan-

ça da matriz energética até a adoção de alternativas de captura e estoque  

de carbono;

•  manutenção e recuperação de biomas e da biodiversidade, com impacto 

positivo na resiliência dos sistemas, no compartilhamento e gestão de bens 

comuns como água, recursos da biodiversidade e na inserção de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social em atividades relacionadas à bioeconomia 

ou ainda na manutenção de modos de vida de diferentes culturas.
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O desafio está colocado, o senso é de urgência e de propostas ambiciosas. Como serão 

construídas as pontes entre a realidade e o cenário desejado? Quais serão as estraté-

gias, as práticas e as fronteiras a serem alcançadas e superadas pelas organizações no 

caminho até 2050?

Como contribuição à caminhada pelas fronteiras da atuação em clima, esta publicação 

apresenta uma estrutura, chamada ao longo do texto de framework. Esta estrutura, preen-

chida com dados de pesquisa no tema, representa um mapa de possibilidades e caminhos, 

a partir do qual as empresas podem realizar um autodiagnóstico e vislumbrar ações para 

traçarem estratégias ambiciosas e consistentes na direção do cenário desejado no curto, 

médio e longo prazos. Sem a pretensão de contemplar todas as ações empresariais que se 

colocam para o tema, o framework busca ser um apoio na organização, evolução e no de-

senho da ambição climática para as empresas.

Introdução Apresentação: sobre  
o framework

Sobre  o  
caso referência

Passo a passo 
para uso

Considerações  
finais



APRESENTAÇÃO:  

SOBRE O FRAMEWORK2



99

2.1 Descrição, objetivos e usos 

O framework foi elaborado a partir da necessidade de organização da grande quan-

tidade de informação relacionada à atuação empresarial na agenda de clima e da 

percepção de que, para o avanço coletivo, é necessária a atuação integrada entre 

diversas áreas de negócio e temas que permeiam as empresas e, para isso, um mape-

amento sistêmico e visual do que já está em curso e planejado pode ser bastante útil. 

Um framework, por definição, é uma estrutura que pode auxiliar na solução de um 

problema e de problemas semelhantes. Neste trabalho, o framework apresentado é 

uma estrutura fixa que busca apoiar empresas com suas estratégias de atuação em 

clima, considerando que uma agenda empresarial ambiciosa e consistente deve as-

segurar práticas diversas em clima, biodiversidade e justiça social.

A estrutura fixa é composta por 3 níveis de fronteiras, 6 eixos e 3 lentes de análise 

sobrepostas, sendo a lente base a de “clima” e as lentes adicionais de “biodiversida-

de” e “justiça social”. 

A partir dessa estrutura, é possível plotar as práticas empresariais, posicioná-las 

e movimentá-las conforme a fronteira e o eixo correspondentes, e fazer análises e 

interpretações subsequentes. 

No âmbito das Iniciativas Empresariais, ao longo de 2021, foram pesquisadas 

práticas empresariais e temas de fronteira em clima, que plotadas nos 3 níveis 

e nos 6 eixos da estrutura, configuram o que nomearemos a partir daqui como 

“caso referência”.

O framework foi elaborado com a proposta de: 

Organizar visualmente a informação disponível sobre 

práticas na atuação empresarial em clima, separando-as 

em 3 níveis de fronteiras e em 6 eixos.

Provocar que a atuação empresarial em clima integre as 

lentes de biodiversidade e justiça social e estruture suas 

estratégias em outras frentes para além de mitigação 

e adaptação, considerando todos os 6 eixos propostos.

Vislumbrar estratégias empresariais que contemplem 

as práticas localizadas no nível 1 de fronteira (mais ao 

centro), práticas do nível 2 e que considerem, no futuro 

próximo, a incorporação de práticas discutidas nas no-

vas fronteiras (parte mais externa) do framework.

Organização

Integração

Ambição
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As empresas, individualmente, em grupo e/ou setorialmente, por 

exemplo, podem utilizar o framework  para:

•  Autodiagnóstico: utilizar o framework e/ou o caso referência, para a realiza-

ção de um autodiagnóstico de suas práticas e estratégias, criando um retrato do 

momento atual da sua empresa (T02).

•  Elaboração de estratégia: utilizar o caso referência como um mapa de 

possibilidades de caminhos que podem ser analisados e selecionados para 

compor a estratégia da empresa na agenda de clima no sentido das novas 

fronteiras. Assim, podem ser criados retratos de médio (T1) e longo (T2) 

prazos de quais práticas e fronteiras a empresa gostaria de ter alcançado/

ultrapassado. Esses retratos servirão como diretrizes para orientar o es-

tabelecimento de planos de ação em direção à uma atuação empresarial  

mais ambiciosa. 

•  Revisão e análise da atuação: reanalisar práticas e estratégias já adotadas 

pela empresa no sentido de explorar o quanto é possível (e necessária) a incor-

poração das lentes de biodiversidade e justiça social.

•  Ampliação da atuação: provocar que novas práticas e estratégias empresariais 

incluam na sua gênese, as três lentes (clima, biodiversidade e justiça social).

2.2. Sobre os componentes

A seguir são apresentados e representados graficamente os componentes do  

framework: fronteiras, eixos e lentes.

2.2.1. Fronteiras 

As fronteiras se caracterizam pelos limites que abrigam conjuntos de práticas 

empresariais em clima que podem ser:

•  Conhecidas e amplamente incorporadas pelas empresas (nível 1) - parte das 

práticas plotadas nessa fronteira são base para o desenvolvimento da estratégia 

em clima, o que não significa que todas as organizações já as tenham adotado. 

Desta forma, práticas localizadas no nível 1 ainda podem constituir fronteiras a 

serem superadas por parte das empresas brasileiras. Um exemplo seria a men-

suração de emissões de gases de efeito estufa, que ainda não é praticada por 

todas as empresas que atuam no Brasil.

•  Conhecidas e pouco incorporadas pelas empresas (nível 2) - neste nível es-

tão práticas como a precificação interna de carbono e práticas de adaptação 

baseada em ecossistemas. São práticas já conhecidas pelas empresas mas ainda 

pouco incorporadas por elas.

2  A sigla T0 (zero) indica o momento atual, T1 uma perspectiva de médio prazo e T2 de longo prazo. Ao longo da publicação, os tempos serão referenciados a partir destas siglas.
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   •  Novas fronteiras (nível 3)  - neste nível estão as práticas que podem se 

caracterizar por serem uma inovação (tecnológica, social, organizacional, fer-

ramental, entre outras), por estarem sendo pesquisadas, testadas ou proto-

tipadas, ou por discussões e conceitos que estão no campo da teoria ou do 

debate científico. Ações que podem vir a constituir novas e futuras fronteiras 

para a ação empresarial em clima. Neste nível, estão também as fronteiras 

ainda desconhecidas e inexistentes que, com o avanço da ciência e da prática 

podem um dia se constituir uma fronteira conhecida.

Cabe ressaltar que o framework tem uma representação estática mas ao 

ser preenchido com as práticas empresariais para compor o caso referência, 

ganha dinamismo, já que as práticas empresariais mudam conforme são al-

cançadas e ultrapassadas, conforme o contexto sociopolítico, conforme as 

relações entre atores, ou seja, o que está em determinado nível de fronteira 

hoje, amanhã provavelmente terá mudado de nível e novas fronteiras deverão 

emergir. As linhas pontilhadas entre as fronteiras indicam essa permeabilida-

de entre os níveis. 

NOVAS 
FRONTEIRAS

PRÁTICAS 
CONHECIDAS E 

INCORPORADAS

PRÁTICAS CONHECIDAS E 
POUCO INCORPORADAS

Figura 1: Representação dos 3 níveis de fronteiras do framework
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2.2.2  Eixos

A escolha dos temas de cada um dos 6 eixos se deu a partir de pesquisas para ma-

peamento dos elementos de gestão que devem compor uma estratégia empresarial 

abrangente em clima. Para isso, foram consultadas as seguintes fontes de informação:

•  Artigos acadêmicos, relatórios e estudos relacionados aos caminhos e desa-

fios para alcançar as metas do Acordo de Paris, mudança do clima no setor em-

presarial (estratégias, abordagens, desafios) e clima na agenda ESG3; 

•  Ferramentas e iniciativas de avaliação da gestão empresarial, com foco nos pontos 

relacionados a clima, como Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISEB3), 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Dow Jones Sustainabi-

lity Indexes (DJSI), Carbon Disclosure Project (CDP), Climate Action 100+;

•  Entrevistas com especialistas e o próprio FGVces, que tem publicações e profissio-

nais com experiências relevantes no tema de mudança do clima e gestão empresarial.

Foram analisados os principais elementos de gestão e desafios indicados como im-

portantes para a evolução da agenda e para uma atuação empresarial sistêmica, a partir 

das fontes acima. Este processo resultou na seleção de 6 temas para composição do 

framework. São eles:

Mitigação: aspectos da gestão empresarial relacionados às estratégias de miti-

gação de GEE. Envolve práticas relacionadas à gestão das emissões como redu-

ção de emissões de GEE, compensação, captura, precificação, etc.

Adaptação e resiliência: aspectos relacionados às estratégias de adaptação e o 

aumento da resiliência dos negócios e do sistema. Envolve práticas como análi-

se de cenários, mapeamento de riscos climáticos, medidas de adaptação física, 

financeira, articulação de ação territorial de adaptação, etc.

Cadeia de valor: ao compreender as empresas como um dos elos dentro de um 

sistema relacional e multinível, que podem, por meio da sua atuação, ativar os 

demais elos desse sistema para o avanço da agenda de clima, este eixo envolve 

práticas relacionadas, por exemplo, aos critérios de compras e contratações, ao 

desenvolvimento de fornecedores e à capacitação de áreas internas.

Incidência na agenda: aborda a atuação empresarial no sentido de encorajar, 

apoiar e colaborar na construção de políticas públicas, compromissos, engaja-

mento setorial para o avanço da agenda de clima, incluindo questões de biodi-

versidade e justiça social.

Governança: aborda práticas relacionadas à estrutura, mecanismos e processos 

adotados pelas empresas para conduzir sua atuação em clima no nível corpora-

3 Em inglês, a sigla ESG significa Environmental, Social and Governance e corresponde, em português, aos critérios ambientais, sociais e de governança de uma organização.
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tivo, como por exemplo a criação e estruturação de Comitê de Sustentabilidade 

(para apoio do Conselho de Administração), a inserção de clima nos procedi-

mentos para gestão de riscos.

Comunicação e transparência: aborda práticas empresariais relacionadas à co-

municação sobre clima, tanto para o mercado financeiro, quanto para múltiplos 

stakeholders, levando em conta a qualidade das informações, o formato, o públi-

co, o alinhamento entre as informações e a própria transparência. 

A divisão por eixos é uma forma de categorização e organização, mas não 

indica um isolamento entre os temas. Por isso, as setas, assim como nas fron-

teiras, também são representadas por linhas pontilhadas demonstrando per-

meabilidade entre os eixos, nos quais as práticas podem (e devem) transitar. 

Por exemplo, a prática de compensação florestal para emissão de GEE pode, 

ao mesmo tempo, ser uma prática de mitigação e adaptação e por isso está 

localizada no caso referência sobre a linha pontilhada que separa os dois eixos. 

Outro exemplo desta permeabilidade, é que a efetivação do diagnóstico de ris-

cos na estruturação de ações de adaptação (eixo de Adaptação e resiliência), 

depende da incorporação da lente de clima na gestão de riscos da empresa 

(eixo de Governança). 

Novas 
fronteiras

ADAPTAÇÃO  
E RESILIÊNCIA

GOVERNANÇA

COMUNICAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA

INCIDÊNCIA  
NA AGENDA

MITIGAÇÃO

CADEIA  
DE VALOR

Práticas conhecidas e pouco 
incorporadas

Práticas conhecidas  
e pouco incorporadas

Figura 2: Representação dos 6 eixos temáticos e dos 3 níveis de fronteiras do framework
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2.2.3  Lentes

São 3 as lentes que compõem o framework : clima, biodiversidade e justiça social. 

A lente climática é a base para o desenvolvimento do framework. As lentes de bio-

diversidade e justiça social são lentes que, sobrepostas à lente de clima, direcionam 

o olhar para novas perspectivas de compreensão destes temas. Diferentemente da 

lente de clima, elas não relacionam as práticas empresariais dessas agendas. 

A aplicação das lentes de biodiversidade e justiça social tem o propósito de pro-

vocar uma reflexão crítica sobre:

•  as premissas que embasam a compreensão e a atuação das empresas em 

relação à biodiversidade e justiça, em uma perspectiva mais abrangente; 

•  como as práticas empresariais adotadas e/ou planejadas incorporam e/

ou podem incorporar  as diferentes lentes na sua gênese e/ou execução e 

buscar os cobenefícios de estratégias integradas.

Lente climática

É a lente base do framework. Define o tema sobre o qual serão analisados os 

eixos propostos e foi a partir dela que as pesquisas, consultas a especialistas e 

discussões sobre a localização das práticas empresariais em relação às fronteiras 

- incorporadas, pouco incorporadas e desconhecidas - foram conduzidas. 

Lente de biodiversidade

De acordo com Rockstrom et al (2009), a mudança do clima e a perda de biodiversi-

dade são 2 dos 9 limites planetários dentro dos quais a sociedade deve operar para 

manter as condições suficientemente estáveis no ambiente e assegurar a viabilidade 

da vida humana na Terra. As relações de interdependência entre mudança do clima 

e conservação da biodiversidade vêm sendo estudadas, e tem-se cada vez mais a 

convicção de que esses temas devem ser abordados conjuntamente para:

•  evitar que a atuação em um prejudique o outro;

•  permitir que cobenefícios sejam obtidos e potencializados; 

•  incorporar na tomada de decisão, uma visão sistêmica e coerente com a com-

plexidade das questões climáticas. 

A partir das pesquisas sobre biodiversidade e atuação empresarial, foi proposta uma 

organização, na mesma lógica dos 3 níveis das fronteiras, para as premissas4 sobre biodi-

versidade, que sustentam as percepções e o estabelecimento das práticas empresariais.

A percepção da biodiversidade como “bem de uso privado” é a premissa da fron-

teira do primeiro nível, muito conhecida, que pauta majoritariamente as práticas 

empresariais. Esta premissa resulta em ações de conservação e recuperação da bio-

diversidade por conta dos serviços que ela presta às empresas.

4 As premissas neste contexto são entendidas como crenças, modelos mentais, afirmações ou mesmo vieses que pautam decisões, práticas, cultura, estratégias de uma organização. Nem sempre são visibilizadas, identificadas ou reconhecidas.
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No segundo nível do framework está a percepção da biodiversidade como “bem 

de uso público”, uma premissa conhecida mas que poucas empresas consideram, 

de fato, para o direcionamento de sua estratégia. Neste caso, a biodiversidade é um 

“bem” para a sociedade, ou seja, a atuação empresarial deve considerar seu uso, 

conservação e restauração diante dos múltiplos usos e necessidades da sociedade. 

Aqui amplia-se a percepção da empresa quanto à responsabilidade de sua atuação 

perante o “bem” biodiversidade e serviços ecossistêmicos compartilhados com comu-

nidades locais, outras empresas, governos, etc. 

Tanto para o primeiro nível do framework quanto para o segundo nível, a biodiversidade 

ainda é considerada como um bem de consumo, o que remete à lógica de bens de capital.

No terceiro nível do framework (novas fronteiras ou ainda desconhecidas) está 

a discussão teórica sobre  Natureza e biodiversidade como entes com direitos pró-

prios, que devem ser respeitados por seu valor intrínseco e não pelo serviço que 

prestam à sociedade humana. Esta é uma premissa que está no campo teórico e 

sua discussão é importante, entre outras justificativas, para reflexão acerca  da visão 

antropocentrista de mundo que embasa as escolhas que nos trazem à atualidade.  

O modelo proposto ao lado organiza e provoca uma reflexão sobre premissas. O 

uso, de fato, do framework com a lente de biodiversidade está indicado adiante na 

publicação e propõe uma lista de perguntas para reflexão e de checagem sobre o 

quanto as práticas empresariais em clima podem ser reanalisadas (ou planejadas) 

para integrar e promover a regeneração e/ou a conservação da biodiversidade. Figura 3: Representação dos 3 níveis de fronteiras da lente de biodiversidade

BEM 
DE USO 

PRIVADO

BEM 
DE USO 

PÚBLICO

VALOR 
INTRÍNSECO
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Lente de justiça social

As empresas não terão sucesso nas suas iniciativas para resolver o problema das 

mudanças do clima se não centrarem seus esforços em pessoas e justiça (Sistema 

B, 2020). Justiça social e justiça climática são termos diferentes mas que não po-

dem ser dissociados, pois são as desigualdades sociais que tornam pessoas mais ou 

menos vulneráveis aos efeitos da mudança do clima por sua maior dificuldade de 

adaptação e maior exposição aos riscos relacionados. 

O relatório Climate Justice Playbook for Business (Sistema B, 2020) aponta as 

cinco injustiças primárias na crise climática5:

Grau de responsabilidade - aqueles que têm menos responsabilidade pela mu-

dança climática são os que mais sofrem ou sofrerão seus efeitos;

Impacto nas regiões de menor renda - desastres climáticos atingem primeiro e 

mais intensamente as comunidades pobres. Os países de renda mais baixa estão 

sendo mais atingidos pela mudança climática5;

Falta de condições para lidar com os impactos da mudança climática - a mu-

dança climática tem efeito desproporcionalmente grande nos países, comuni-

dades e pessoas mais vulneráveis, entre outros pontos, porque possuem menos 

recursos para se adaptar;

Impactos intergeracionais - as gerações mais jovens serão mais atingidas pelos 

efeitos da mudança climática em relação aos seus pais e avós;

Disparidade de gênero - em muitos países, as mulheres são responsáveis pela 

produção de alimentos, água e cuidados infantis e também pela gestão desses ele-

mentos dentro de suas comunidades. Ao mesmo tempo, participam menos de es-

paços de discussão sobre o assunto, incluindo a prevenção e alerta para desastres 

e têm menor acesso a recursos comparativamente aos homens. Mulheres e crianças 

sofrem as consequências da mudança do clima com maior intensidade do que ho-

mens, incluindo a maior probabilidade de morte durante desastres.

Seguindo o mesmo caminho apresentado para a lente de biodiversidade, a partir 

das pesquisas realizadas sobre justiça social e clima, foi proposta uma organização 

das premissas sobre justiça social, que no geral sustentam as percepções e as práti-

cas empresariais, utilizando os 3 níveis de fronteiras do framework. 

No primeiro nível, correspondente à fronteira que representa um campo mais co-

mum e conhecido da atuação empresarial, a premissa colocada se relaciona com a 

noção de “igualdade de oportunidades” a partir da distribuição homogênea de as-

sistência, de ferramentas e recursos necessários para o desenvolvimento individual. 

Embora a distribuição seja homogênea, diferenças na estrutura do sistema resul-

tam na perpetuação das desigualdades.

5 Tradução livre e adaptação das cinco injustiças primárias pela equipe autora desta publicação 
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No segundo nível do framework, como um conceito já conhecido mas pou-

co incorporado nas práticas empresariais, está a “equidade”, que deve se des-

dobrar em percepções e atuações que reconheçam e considerem que há uma 

diferença estrutural no sistema e que as desigualdades históricas resultam em 

pontos de partida desiguais entre as pessoas. Um olhar sobre equidade propõe 

que a disponibilização e o uso de ferramentas apoiem a solução das desigual-

dades de forma customizada.

No terceiro nível do framework (novas fronteiras) está, propriamente, a pre-

missa de  “justiça social”, que compreende, para além do uso de ferramentas 

corretivas na busca de igualdade e equidade, a ação de reestruturação e mo-

dificação do sistema sobre o qual estão ancoradas as desigualdades sociais, de 

forma a garantir que o acesso às ferramentas e oportunidades sejam iguais a 

todas as pessoas.

O modelo proposto ao lado organiza e provoca uma reflexão sobre premissas. 

O uso, de fato, do framework com a lente de justiça social está indicado adiante na 

publicação e propõe uma lista de perguntas para reflexão e de checagem sobre o 

quanto as práticas empresariais em clima podem ser reanalisadas (ou planejadas) 

para integrar justiça climática.

Figura 4: Representação dos 3 níveis de fronteiras da lente de justiça social

IGUALDADE EQUIDADE JUSTIÇA 
SOCIAL
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No framework, as fronteiras se caracterizam pelos limites que abrigam conjuntos de 

práticas empresariais em clima que podem ser conhecidas e muito ou pouco incor-

poradas pelas empresas ou que ainda estejam em discussão, testes e prototipação. 

O posicionamento das práticas em relação às fronteiras representará sempre uma 

fotografia da atuação empresarial em um dado momento.

Assim, as práticas empresariais não se caracterizam como um componente do 

framework, mas como elementos dinâmicos. O que se espera é que, com o pas-

sar do tempo, as práticas que hoje são menos incorporadas e conhecidas migrem 

para o nível de fronteiras bastante incorporadas e que novas fronteiras, protótipos, 

testes, discussões emerjam e sejam inseridas no framework. Essa possibilidade de 

movimentação das práticas entre os níveis de fronteiras é interessante para o acom-

panhamento visual da evolução da agenda (incorporação de práticas e inserção de 

novas práticas na estratégia).

A partir de pesquisa e plotagem de práticas empresariais, realizada no âmbito 

deste projeto em  2021, estabeleceu-se um “caso referência”, que apresenta as 

práticas empresariais posicionadas no framework. 

O caso referência pode servir de apoio para um  autodiagnóstico de uma em-

presa, a fim de  identificar, por exemplo, se a atuação vigente em clima se rela-

ciona com práticas mais comuns entre as empresas e, a partir disso, perceber 

oportunidades e indicações para uma estratégia mais ambiciosa. É a partir desta 

referência também, que se visualiza um mapa de possibilidades concretas que 

podem ser adotadas. 

Importante reforçar que as práticas plotadas no framework, por serem um retrato 

de determinado período, demandam atualização com o passar do tempo. A neces-

sidade de atualização em um curto espaço de tempo pode sinalizar a evolução da 

atuação empresarial na agenda. 

3.1. Elaboração: pesquisa e plotagem 

Após construído o framework, foram mapeadas as práticas empresariais em clima 

e posicionadas em relação aos níveis de fronteiras (práticas conhecidas e incorpo-

radas, práticas conhecidas e pouco incorporadas e novas fronteiras), seguindo as 

etapas de:

 

i. pesquisa em fontes secundárias (artigos científicos, estudos e  

publicações relacionados a clima e empresas);

ii. consulta a especialistas;

iii. consulta às empresas membro do ciclo 2021 das iE.

As etapas ii e iii tiveram o objetivo de verificação, complementação e validação do 

mapeamento e do posicionamento das práticas empresariais nos níveis de fronteiras, 
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alinhando teoria (fase de pesquisa) e prática (consulta a especialistas e às empresas).

Em relação à (ii) consulta a especialistas, foram realizadas reuniões temáticas, 

para compartilhamento dos achados em pesquisas por parte da equipe do FGVces, 

sobre cada um dos 6 eixos do framework, a fim de verificar, complementar e validar 

as práticas e o seu posicionamento nos níveis de fronteira. 

Em relação à (iii) consulta às empresas, foram realizadas reuniões coletivas 

com representantes das empresas membro do ciclo 2021 das iE, com o mesmo 

propósito da consulta aos especialistas. Além de  reuniões focadas no diálogo 

sobre as práticas empresariais do framework, foram coletadas contribuições e 

percepções de participantes do ciclo em reuniões de troca entre empresas e 

oficinas realizadas ao longo do ano.

Além das reuniões coletivas, a equipe do FGVces conduziu escutas individu-

ais com representantes das empresas membro, que contribuíram para identifi-

car e posicionar práticas no framework. 

O posicionamento das práticas nos limites de fronteiras parte de uma análise 

qualitativa dos dados. Não há uma métrica para que uma prática esteja mais ao 

centro do que outra. O posicionamento se dá a partir da experiência e interpre-

tações das pessoas envolvidas no processo.

3.2. Navegação no caso referência 

O framework foi preenchido com práticas obtidas em pesquisas e consultas a especia-

listas e empresas, ao longo de 2021, gerando um caso referência, o qual se apresenta 

nesta publicação para visualização e navegação.

Durante a navegação, para que sejam acessadas informações detalhadas sobre 

cada prática plotada no caso referência, clique com o mouse sobre a prática. Para 

fechar as informações detalhadas, clique sobre a caixa de texto. 

    As informações detalhadas das práticas não são exaustivas e não têm o obje-

tivo de estabelecer um padrão a ser seguido, mas a partir delas é possível perceber 

as diferenças entre as práticas da empresa em questão em relação ao caso referên-

cia. Por exemplo, a informação detalhada descreve que um Plano de Mitigação que 

possua metas de curto, médio e longo prazo. Caso o Plano de Mitigação da empresa 

em análise tenha apenas metas de curto prazo, a prática empresarial estaria em uma 

posição diferente (mais próxima do centro) em relação à referência, e melhorias po-

deriam ser indicadas.

Algumas práticas são repetidas nos diferentes eixos ou estão sobre a linha trace-

jada entre dois eixos. Essa foi a forma visual de indicar que, embora a estrutura tenha 

sido separada em eixos, a evolução da agenda acontece a partir da ação que integra 

diversas frentes ao mesmo tempo e portanto é sistêmica e não compartimentada 

como na representação.
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O framework e o caso referência para 
impressão, encontram-se nos links abaixo:

O caso referência navegável encontra-se a seguir.

Framework
(clique para baixar o arquivo)

Caso 
Referência

(clique para baixar o arquivo)

FRONTEIRAS DA ATUAÇÃO EMPRESARIAL 

CASO REFERÊNCIA NAVEGÁVEL

As práticas podem estar interligadas por setas, contínuas ou 

pontilhadas, indicando que se alimentam e relacionam entre si. 

As setas contínuas, indicam que uma prática serve de base (ori-

gem da seta) para outra (destino da seta). As setas pontilhadas, 

indicam a existência de  subitens (destino da seta) sobre aquela 

prática (origem da seta). A inserção das setas não é exaustiva e 

muitas outras conexões poderiam ser traçadas entre as práticas 

a partir de outras hipóteses e interpretações.

Ao lado de algumas práticas estão os desenhos de árvore e 

balança, que indicam que tais práticas devem considerar as len-

tes de biodiversidade e/ ou justiça social na sua concepção, revi-

são, implantação, conforme explicado adiante.

https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/framework_para_impressao_a1.pdf
https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/caso_referencia_para_impressao_a2.pdf
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MITIGAÇÃOCOMUNICAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA

GOVERNANÇA

INCIDÊNCIA  
NA AGENDA

CADEIA  
DE VALOR

ADAPTAÇÃO E 
RESILIÊNCIA

Padronização e 
disponibilização 
de informação para 
comparação de 
empresas e resultados

Participação em 
iniciativas e redes 
temáticas

Inserção nos processos de 
negociação internacional

Escopo 3

Escopo 1
Escopo 2

Investimento em P&D para 
inovação - redesenho de 
produtos e tecnologias

Finanças 
corporativas 
integram clima

Política  
corporativa em 
sustentabilidade/ clima

Gestão de suprimentos e 
compras  integram clima

Procedimentos operacionais 
integram climaRemuneração variável da 

alta liderança, a partir de 
metas em clima

Nacional

Subnacional

Local

Painel de 
stakeholders 
relacionados ao 
tema

Seleção da estrutura  
para relato

Procedimentos para seleção e análise 
de investimentos/ desinvestimentos 
com lente de clima

Gestão de riscos e 
oportunidades com lente de 
clima (mitigação e adaptação) 
incorporada.

Abordagem bioculturalFortalecimento 
das capacidades 
dos governos

Gestão de resíduos

Práticas conhecidas  
e pouco incorporadas

Novas fronteiras

Prática para aplicação  
de lente de biodiversidade

Prática para aplicação de 
lente de justiça social

A seta contínua indica o  
sentido de uma prática que 
antecede/se relaciona com outra

Práticas conhecidas  
e incorporadas

A seta pontilhada indica 
categorias/subitens que estão 
contidos em uma prática

https://observatoriodarestauracao.org.br/app/home
http://DEPIC
http://IUCN Global Standard for Nature-based solutions
http://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/ferramenta_epc_2-0.xlsx
https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/ciclo-para-elaboracao-de-estrategias-empresariais-em-adaptacao.pdf
http://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u641/toolkit_de_apoio_ao_engajamento_epc.zip
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30464/iscv_gt_fornecedores_ciclo2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://pclima.inpe.br/
https://adaptabrasil.mcti.gov.br/
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-acb-pianco-piranhas-acu.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-acb-pianco-piranhas-acu.pdf
https://www.wri.org/aqueduct
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-protocolo-de-desenvolvimento-de-fornecedores.pdf
http://mediadrawer.gvces.com.br/publicacoes-2/original/fgvces-protocolo-de-desenvolvimento-de-fornecedores.pdf
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/grupo-trabalho-gestao-fornecedores-protocolo-desenvolvimento-fornecedores-ciclo
https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/grupo-trabalho-gestao-fornecedores-protocolo-desenvolvimento-fornecedores-ciclo
http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf
http://www.coalizaobr.com.br/home/phocadownload/outrosdocumentos/Guia-Para-Construo-de-Estratgias-de-Advocacy.pdf
TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures - 2021 Status Report
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-TCFD-Status_Report.pdf
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4.1 Recomendações para começar 

A seguir estão detalhados os passos para utilização do framework (estrutura sem 

práticas) e do caso referência (estrutura com práticas plotadas). Como sugestão, 

são indicados usos com finalidade de: autodiagnóstico; elaboração, revisão, aumen-

to de ambição da estratégia em clima; revisão e análise da atuação empresarial atual 

em relação à intersecção entre clima, biodiversidade e justiça social.

Para o uso do framework, recomenda-se que sua aplicação seja feita por um gru-

po de colaboradores e colaboradoras com experiências distintas e de diferentes 

áreas de negócio (por exemplo, envolvendo pessoas da área da sustentabilidade, 

de planejamento estratégico, de gestão de riscos, de responsabilidade social, RH, 

inovação e de pessoas que integrem comitê ou comissão de sustentabilidade, etc). 

Para preparação das pessoas, é sugerido que cada área convidada compartilhe 

previamente com as demais, uma relação de práticas, metas e objetivos relaciona-

dos à agenda de clima da sua área.

Como um primeiro exercício, sugere-se que seja feito com o público interno e se a 

empresa (ou grupos de empresas) tiver interesse e estrutura que permitam a participa-

ção de outros stakeholders, que o mesmo exercício seja repetido de modo a incluí-los.

O processo para aplicação é importante para sensibilização e engajamento, troca 

de experiências e de pontos de vista de outros stakeholders importantes. O proces-

so serve como experimento para a adoção de algumas práticas que o framework 

posiciona no limite de fronteiras pouco incorporadas.
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•  nas notas autoadesivas rosas, as práticas que fazem parte do plano estra-

tégico da empresa mas não foram iniciadas ou estão em estudo. Posicione-

-as no nível de fronteira 3 (mais externo);

•  nas notas autoadesivas vermelhas, as práticas presentes no caso referência que 

podem ser estudadas e analisadas pela empresa para que sejam, em médio prazo, 

incorporadas à estratégia de clima da empresa. Posicione-as no nível de fronteira 

3 (mais externo), mais distante do centro do que as notas autoadesivas rosas;

Resultado esperado: 

um mapa visual do momento atual da empresa (mapa T0) contemplando a 

estratégia atual na agenda de clima, com notas autoadesivas coloridas (verde, 

amarelo e rosa) indicando o que já foi incorporado, o que está em andamento 

ou precisa ser mais abrangente/melhorado e o que está em planejamento. As 

notas autoadesivas vermelhas representam o que ainda não está na estratégia 

da empresa mas que indicam uma direção a seguir, alternativas a serem 

estudadas para em médio prazo serem integradas à agenda de clima. Podem 

ser movimentadas da mesma forma, conforme sua incorporação na estratégia/

planejamento da empresa. 

Este mapa pode ser utilizado para apresentação do momento atual da em-

presa em clima às diferentes áreas de negócio e à alta administração, de forma 

rápida e visual. Em reuniões de acompanhamento, as notas autoadesivas podem 

ser movimentadas de um nível de fronteira para o outro, conforme a evolução 

4.2 Autodiagnóstico 

Os passos sugeridos a seguir, para utilização do framework como es-

trutura de diagnóstico empresarial, deverão gerar ao final um mapa T0 

(T Zero), potencial base para análise das práticas e estratégia em clima.  

Para tanto:

•  Imprima o framework em tamanho grande (recomenda-se o tamanho A1);

•  Em paralelo ao uso do framework impresso, sugere-se o uso virtual do caso 

referência para a navegação e acesso às informações detalhadas, a partir do 

clique com o mouse sobre a prática; 

•  Tenha em mãos blocos de notas autoadesivas (Post it, por exemplo) em 4 

cores - sugestão: verde, amarelo, rosa e vermelho;

•  Com base na relação de práticas apresentadas no caso referência, anote:

•  nas notas autoadesivas verdes, as práticas que já são incorporadas pela 

empresa. Posicione-as no nível de fronteira 1 (mais central);

•   nas notas autoadesivas amarelas, as práticas em implementação que ain-

da precisam ser melhoradas ou se tornar mais abrangentes. Posicione-as no 

nível de fronteira 2 (intermediário);
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(incorporação total de uma prática, melhoria, ampliação da abrangência ou ainda 

o início de implementação) das práticas no framework. Isso permite um acompa-

nhamento visual da evolução da agenda.

Análises possíveis:  

A partir do resultado e da visualização do mapa permite análises a partir de 

hipóteses variadas, por exemplo:

•  Se as notas estão muito concentradas no eixo de Mitigação e quase sem 

marcações no eixo de Adaptação e resiliência ou nos demais eixos, esse pode 

ser uma alerta para que se intensifiquem as práticas nos demais eixos; 

•  Se o mapa T0 tem práticas concentradas principalmente nos níveis de frontei-

ra mais central e intermediário no eixo de Governança, porém a agenda de clima 

não está na pauta das discussões, essa pode ser uma oportunidade para que as 

estruturas existentes sejam utilizadas para transversalizar a agenda de clima a 

partir da sensibilização da administração e outras áreas de negócio;

•  Se no mapa T0 há poucas práticas no nível 1 de fronteira (práticas implemen-

tadas) e muitas no nível 2 e 3, pode-se concluir que a empresa está no início da 

implementação da agenda em clima e que precisa de um trabalho intenso diante 

da urgência do tema;

•  Se as práticas nas cores verde, amarelo e eventualmente rosa que compõem 

o autodiagnóstico da empresa, corresponderem a práticas semelhantes que es-

tão representadas no nível 1 de fronteira do caso referência, é necessária maior 

ambição para a agenda de clima.

4.3. Composição de estratégia em clima 

O mapa T0, resultado do passo 4.2 Autodiagnóstico, é o ponto de partida para o 

desenho da estratégia em clima descrita a seguir, que considera duas dimensões 

temporais - T1 (médio prazo) e T2 (longo prazo). É recomendado que outras fon-

tes de informações sejam trazidas nesse momento. Aliado a isso, o caso referência 

também pode ser utilizado como um mapa de possibilidades para apoiar o desen-

volvimento da estratégia empresarial na agenda de clima.  

Para tanto: 

•  Tenha em mãos o mapa T0 gerado no item 4.2;

•  Imprima 2 cópias do framework (apenas a estrutura, que pode ser acessada  

clicando aqui) em tamanho grande (recomenda-se o tamanho A1), nomeando 

com a indicação de um ano futuro de médio prazo (ex.: 2025, 2030) e outra 

opção de longo prazo (ex.: 2040, 2050);
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•  Tenha em mãos blocos de notas autoadesivas de 3 cores diferentes (verde, 

amarelo e rosa);

•  No bloco de notas autoadesivas de cor verde, escreva as práticas que 

você utilizou no mapa T0, independentemente da cor de nota que a prática 

tinha no autodiagnóstico;

•  Anote no bloco de notas autoadesivas amarelas, as práticas que eram 

vermelhas em T0 e que poderiam ser analisadas para implantação em mé-

dio prazo;

•  Anote no bloco de notas autoadesivas cor de rosa, as práticas que não foram 

relacionadas em T0 (nem mesmo nas notas vermelhas) que poderiam ser ana-

lisadas para implantação em longo prazo; 

•  No framework de médio prazo (ex.: 2025, 2030):

•  Posicione suas práticas atuais (notas verdes) de acordo com o nível 

de fronteira esperado para esse horizonte de tempo. É provável que 

todas (ou quase todas) se localizem no nível 1 de fronteira (conhecidas 

e incorporadas). 

•  Posicione as notas amarelas neste mesmo framework, no nível 1 de 

fronteira (mais ao centro) o que se espera que esteja totalmente imple-

mentado e no nível 2 o que se espera que esteja em implementação em 

médio prazo. Novas práticas podem ser acrescentadas pelo grupo ao lon-

go da discussão;

•  No framework de longo prazo (ex.: 2040; 2050):

•  Posicione nos níveis 1 e 2 de fronteiras as práticas selecionadas para 2030 

que sejam pré-requisito para as práticas de 2050 (será necessário escrever 

novamente essas práticas em notas amarelas).

•  Posicione as notas cor de rosa nos níveis de fronteira de acordo com o 

esperado para 2050. Importante ter em mente que o cenário desejado para 

2050 considera a atuação empresarial com emissões líquidas zero de gases 

de efeito estufa, um sistema resiliente e socialmente mais justo.

Resultado esperado: 

mapas visuais de médio (T1) e longo (T2) prazos com as práticas que precisam 

ser alcançadas e ultrapassadas. Esses mapas servirão como diretrizes para o 

estabelecimento de planos de ação, metas e definição de uma estratégia para os 6 

eixos trabalhados pelo framework, tendo o cenário desejado para 2050 como foco. 

Estes mapas podem ser utilizados para apresentação visual para diferentes equipes 

da empresa e no apoio à alta administração na definição e acompanhamento da 

direção que a empresa tomará diante do mapa de caminhos possíveis e do cenário 

desejado para o médio e longo prazos.
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4.4. Aplicação de lentes

O passo a passo proposto em 4.2 Autodiagnóstico e 4.3 Composição de 

estratégias não sugere ou garante que as lentes de biodiversidade e justi-

ça social sejam aplicadas na estratégia da empresa.

Por isso, são apresentadas perguntas geradoras de conversas e refle-

xões sobre essas lentes para que estejam presentes de maneira integrada 

à estratégia e atuação em clima. Após elaboração dos mapas T0, T1 e T2 

e posterior análise das práticas em implementação relacionadas em T0 e 

no desenvolvimento de planos de ação, metas, estratégias para T1 e T2, 

a sugestão é que as pessoas envolvidas neste processo, passem pelas 

perguntas listadas. A questão central colocada, como encaminhamento 

da reflexão e do diálogo sobre essas lentes, se refere a ‘Como as práticas 

empresariais adotadas ou planejadas, incorporam ou podem incorporar 

as lentes e os cobenefícios em relação à biodiversidade e justiça social 

alcançados a partir da atuação em clima?’.

Algumas práticas no caso referência têm ao seu lado símbolos (árvore 

e/ou balança) que indicam a pertinência da aplicação das perguntas pro-

postas para as lentes de biodiversidade e justiça social, respectivamente. 

Além dessa indicação, o grupo pode identificar essa possibilidade em 

outras práticas.

Perguntas sobre biodiversidade

•  Quais ações de mitigação e adaptação para as mudanças climáticas têm im-

pactos negativos na biodiversidade (ou vice versa)?

•  Os processos de avaliação de projetos consideram mudanças climáticas e biodi-

versidade? Há diretrizes nestes temas para apoiar a seleção? Há indicadores para 

monitorar os impactos de implementação, operação e desmobilização de projetos?

•  No planejamento de ações de mitigação e adaptação da empresa para 

as mudanças climáticas, são analisadas soluções baseadas na natureza em 

comparação com as soluções convencionais ou soluções de infraestrutura? 

(levando em consideração o custo x benefício, tempo de implementação e 

cobenefícios associados)

•  No planejamento de ações de mitigação e adaptação da empresa para as 

mudanças climáticas, são avaliados os impactos (positivos e negativos) des-

sas ações em relação à biodiversidade?

•  A empresa avalia periodicamente os possíveis efeitos (riscos) das mudanças 

climáticas sobre suas matérias-primas cuja produção se relaciona à biodiversi-

dade, direta ou indiretamente? O que faz e como faz para atuar localmente 

sobre esses riscos e em parceria com seus fornecedores?
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•  Os critérios de seleção, monitoramento e aprimoramento dos fornecedo-

res incluem os requisitos relacionados à biodiversidade (por exemplo, livre 

de desmatamento ilegal, atendimento do fornecedor ao código florestal) e 

programas dos fornecedores relacionados aos temas? 

•  Projetos de compensação e remoção dos GEE consideram parâmetros 

relacionados à biodiversidade com olhar não apenas na riqueza de espécies 

vegetais mas na biodiversidade funcional do bioma?

•  Projetos de compensação e remoção dos GEE ou adaptação consideram o 

horizonte de médio e longo prazo incluindo a destinação de recursos finan-

ceiros para manutenção das áreas ao longo do tempo? Qual é o horizonte 

temporal considerado?

•  A empresa tem processos de origem e rastreabilidade de matéria prima 

que consideram aspectos de biodiversidade?

•  A empresa considera questões de clima e biodiversidade no desenvolvi-

mento de produtos e serviços?  

 

Perguntas sobre justiça social

Ponto de partida: as empresas devem respeitar, assegurar, promover e garantir os 

direitos humanos das pessoas envolvidas e afetadas por suas atividades, produtos 

e serviços. Isso envolve seus colaboradores diretos e de sua cadeia de valor, bem 

como comunidades locais, povos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais.

•  No planejamento de ações de mitigação e adaptação da empresa para as 

mudanças climáticas, são avaliados os impactos (positivos e negativos) des-

sas ações em relação aos direitos humanos?

•  Qual a política de adoção de ações para mitigação e adaptação às mudan-

ças climáticas que tenham impactos negativos nos direitos humanos da sua 

cadeia de valor ou do território onde a empresa se localiza?

•  Ao pensar em uma transição para produção de baixo carbono, a empresa 

considera práticas para uma transição de colaboradores cujo perfil se relacio-

na à uma atividade que potencialmente será descontinuada?

•  A prática proposta resultará na redução da lacuna de igualdade entre gru-

pos em situação vulnerável em termos de acesso a ferramentas, renda, traba-

lho ou poder? Quais mudanças em sua implementação poderiam ser pensadas 

para promover essa redução?
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•  No planejamento de ações de adaptação para as mudanças climáticas, são ana-

lisadas alternativas de solução que considerem a participação e a valorização do 

conhecimento da comunidade local na definição de soluções ou otimização de im-

pactos positivos no território?

•  Na atuação junto à cadeia de valor, a empresa considera critérios socioambientais 

para contratação? Considera e analisa a possibilidade de contratação de associações, 

cooperativas ou pequenos produtores locais, respeitando suas particularidades? 

•  Na atuação junto à cadeia de valor, a empresa busca o desenvolvimento de for-

necedores considerando suas diferenças?  

•  Quais stakeholders são incluídos em processos de escuta e participação? Como são con-

duzidos tais processos? Há diversidade e representatividade? Como os diferentes pontos 

de vista e manifestações dos stakeholders são incorporados nas ações da empresa?

•  Há um canal de comunicação estabelecido entre empresa e stakeholders e as comunica-

ções são feitas no formato e linguagem apropriados, considerando a diversidade de atores?

•  A comunidade para a qual você pretende colaborar está pronta para se engajar 

e contribuir? Quais são suas prioridades? É necessário dar “um passo atrás” e con-

siderar outras ações e um timing mais adequado para agir?
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O processo de aplicação do 
framework pode gerar aprendizados 
importantes para a empresa, tais 
como o engajamento de diferentes 
áreas de negócio e a integração de 
pontos de vista distintos em relação 
à agenda de clima. 

A transversalização e incorporação de clima na estratégia da empresa dá força às outras agendas da 

área de sustentabilidade que podem ser trabalhadas no “guarda-chuva” de clima e que parecem ser 

menos materiais (aos olhos das empresas), como a biodiversidade. 

Adicionalmente, o framework, a partir da proposta de trabalho integrado em outros eixos constitui um 

exercício para um olhar mais sistêmico sobre problemas (e soluções) complexas.

Contudo, o framework não aborda todas as possibilidades e práticas existentes. Portanto, é um 

produto não exaustivo.

O framework teve sua estrutura criada a partir de informações atuais (com pesquisas realizadas até 

outubro de 2021) sobre o tema e a evolução da agenda pode revelar outros eixos, práticas e lentes ne-

cessárias para aprimoramento da atuação empresarial, o que representa, ao mesmo tempo, uma limita-

ção e uma oportunidade de novos estudos complementares ao apresentado neste trabalho.

A representação gráfica de um tema complexo é também uma limitação do framework. Se por um 

lado organiza as informações, por outro as conexões entre práticas e eixos são tantas que não podem 

ser representadas em sua totalidade.

Por fim, como a proposta do trabalho envolve a inclusão de temas que estão em discussão (fron-

teiras do conhecimento) alguns termos ainda não estão bem definidos e consagrados (por exemplo 

a relação de Soluções baseadas na natureza e Adaptação baseada em ecossistemas) e podem ser 

complementados/ alterados a partir de novos estudos.
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